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1.
Úvodní slovo předsedy
představenstva

Vážení kolegové,
členové a přátelé,

Vážení členové
CZEPHO,

rok 2014 byl bezesporu z pohledu
solárního sektoru v České republice
rokem plným událostí. A jak jsme
si za několik posledních let zvykli, zdaleka nejen
těch příjemných a sluneční energetice příznivých.
Přesto si troufám říci, že jsme tentokrát obstáli
na výbornou a naše asociace prošla tímto obdobím opět
o něco silnější, zkušenější a profesionálnější.

Slovo výkonné
ředitelky

také já bych Vám chtěla upřímně
poděkovat za dosavadní podporu a popřát
Vám, aby pro Vás byla Česká fotovoltaická
průmyslová asociace i v roce 2015 partnerem,
na kterého se můžete s důvěrou kdykoliv obrátit.

Nejsledovanější oblastí naší činnosti byly změny legislativy na národní i evropské úrovni, které
mají či budou mít přímý dopad na sluneční energetiku a provozovatele tuzemských fotovoltaických
elektráren. Nepochybně i díky naší expertní práci se podařilo například zabránit hrozícímu přijetí
nových retroaktivních a jinak solární sektor poškozujících návrhů v rámci přípravy novely energetického
zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „POZE“). Velmi intenzivně a úspěšně jsme se
na evropské i domácí půdě věnovali možnému riziku kontroly překompenzace v rámci notifikace podpory
obnovitelných zdrojů. Podobně aktivně jsme připomínkovali i další významné dokumenty dotýkající se
sektoru, jako jsou například Aktualizace Státní energetické koncepce nebo Národní akční plány.
Vedle ostře sledovaných legislativních a politických témat jsme se snažili věnovat stejnou míru
pozornosti i budoucnosti výroby elektřiny ze slunečního záření, tedy malým zdrojům
– zejména rozvoji střešních instalací.
Za vše, co se nám v loňském roce podařilo, vděčíme především Vám a Vaší podpoře, za kterou moc
děkuji. Nemůžeme si však namlouvat, že rok 2015 bude pro nás v nějakém ohledu snazší, proto bych Vás
chtěl poprosit o podporu i v roce letošním a zejména o oslovení dalších příznivců sluneční energetiky,
kteří by mohli naše řady rozšířit.

Ing. Jaromír Řehák
Předseda představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace
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2.

Partnerství je totiž to, na čem naše asociace své
fungování staví především. Není to pro nás rozhodně jen
prázdné slovo a nebylo jím ani v roce 2014, který zde rekapitulujeme. Řady oficiálních partnerů
naší asociace se rozšířily o nejlepší české technické univerzity, podnikatelské svazy i renomované
společnosti působící v oblasti sluneční energetiky, které Vám mají prostřednictvím svých odborníků
rozhodně co nabídnout.
Jako největší a respektovaný zástupce solárního sektoru je CZEPHO také přirozeným partnerem
sesterských asociací na celoevropské půdě včetně Evropské fotovoltaické průmyslové asociace
(EPIA). O našem zapojení do evropské spolupráce svědčí například i aktivní účast na projektu PV GRID
nebo příspěvek k společnému připomínkování energetických cílů EU do roku 2030.
Vedle hledání partnerství jsme se věnovali zkvalitňování našich služeb, zejména pořádání informačních
seminářů na aktuálně diskutovaná témata, exkurzí a setkání našich členů.
Věřím, že počet těch, kteří vnímají CZEPHO jako důvěryhodného a profesionálního partnera poroste
i v roce letošním. Budeme se s naším týmem snažit pro to udělat vše, co je v našich silách.

Ing. Veronika Knoblochová
Výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace
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3.
O nás

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (dále jen
„CZEPHO“) je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení podnikatelů v sektoru solární energetiky a dalších příznivců fotovoltaiky. Asociace, která hájí zájmy české fotovoltaiky
již více než pět let, sdružuje přes 300 společností a individuálních
členů a s dalšími stovkami provozovatelů fotovoltaických elektráren úzce
spolupracujeme v rámci řady projektů. V současné době zastupuje CZEPHO
provozovatele slunečních elektráren s celkovým instalovaným výkonem téměř
700 MW, což představuje třetinu trhu. CZEPHO propojuje subjekty napříč sektorem
od výrobců, investorů, instalačních firem, po vědecké instituce. Mezi partnery CZEPHO
patří také nejvýznamnější české univerzity a jejich odborná a výzkumná pracoviště.

Členové asociace CZEPHO zastupují
v rámci získávání energie ze slunce celý
její životní cyklus. Od výroby a instalace
solárního panelu, přes provoz a servis
fotovoltaické elektrárny, podporu vědy
a výzkumu v zájmu dalšího rozvoje
až po ekologickou recyklaci panelů.

Věda

a výzkum

Zastupujeme solární sektor v jednání s rozhodujícími orgány státní správy, ministerstvy, distribučními společnostmi a rovněž směrem k evropským orgánům. Naším posláním je především prosazování
férových a transparentních podmínek pro dlouhodobý rozvoj technologie výroby sluneční energie a obhajování zájmů našich členů a vlastníků fotovoltaických elektráren s ohledem na ochranu investic a dodržování
platných legislativních norem v EU. Mezi hlavní strategické cíle asociace patří spoluvytváření energetické
koncepce ČR a prosazování technických, legislativních a ekonomických podmínek pro fungování sektoru obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaiky. Asociace spolupracuje a koordinuje svou práci s rozhodujícími orgány v České republice (např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí
nebo Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky a Senát parlamentu České republiky) a profesními sdruženími jak v České republice, tak v zahraničí. Součástí práce asociace je také podpora výzkumu
a vývoje fotovoltaických technologií, vzdělávání veřejnosti a osvěta zaměřená na šíření dobrého jména fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů.
Prostřednictvím CZEPHO mají členové možnost chránit své investice a efektivně ovlivňovat podmínky budoucího podnikání v sektoru. Členům poskytujeme odborný a informační servis, zvýhodněný vstup na oborové
semináře a konference a zejména podporu při řešení konkrétních problémů. Asociace členům také zprostředkovává slevy na široký rozsah služeb pro kvalitní a efektivní provoz fotovoltaických elektráren.
6

CZEPHO
7

4.
Partnerství
a mezinárodní
spolupráce

CZEPHO pokládá partnerskou spolupráci s odborně
zaměřenými firmami, akademickými a vědeckými institucemi za jednu ze svých dlouhodobých priorit. V roce 2014
se řady partnerů asociace rozšířily například o společnosti
Domat, Solartec nebo PhotonEnergy. Našimi novými klíčovými partnery jsou také Hospodářská komora České republiky,Unie
zaměstnavatelských svazů České republiky, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, či České vysoké učení technické v Praze.

Partneři CZEPHO
Zlaté partnerství:

DomatControlSystem s.r.o.
U Panasonicu 376, Pardubice, Tel.: 461 100 823
www.domat-int.com

REsolar s.r.o.
Drtinova 557/10, Praha 5, Tel.: 227 018 467
www.resolar.cz

SOLARTEC HOLDING a.s.
Televizní 2618, Rožnov pod Rad., Tel.: 575 750 030
www.solartec.eu

Stříbrné partnerství:

PhotonEnergy Operations CZ s.r.o.
Uruguayská 17, Praha 2, Tel.: 277 000 888
www.photonenergyoperations.cz
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Mediální partneři:

Aliance pro energetickou
soběstačnost (AliES)

portál
SolarniNovinky.cz

Spolupracujeme s:

Asociace malých
a středních podniků
a živnostníků ČR
(AMSP ČR)

Česká rada
pro šetrné budovy
(CZGBC)

České vysoké učení
technické v Praze
(ČVUT)

Česko-německá obchodní
a průmyslová komora
(ČNOPK)

European Photovoltaic
Industry Association
(EPIA)

Hospodářská komora
České republiky
(HK ČR)

Unie zaměstnavatelských
svazů ČR (UZS ČR)

Vysoká škola báňská
Technická univerzita
Ostrava (VŠB-TUO)

CZEPHO
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5.

Novela zákona o odpadech

7.1.

Zástupci CZEPHOse jako členové pracovní skupiny zúčastnili kulatého stolu Ministerstva průmyslu a obchodu, v jehož rámci byl projednán návrh na zjednodušování připojování malých zdrojů
a net-metering.

Skončilo připomínkové řízení novely zákona o odpadech, v rámci níž měla Česká republika sladit svou legislativu s novou směrnicí
evropské unie o elektroodpadu. CZEPHO společně
s kolektivním systémem REsolar proto vyzvala Ministerstvo životního prostředí, aby v zákoně upravilo povinnosti pro provozovatele solárních elektráren, které česká
legislativa zavedla v rozporu s předpisy unie.

Významné okamžiky
v sektoru solární
energetiky
v roce
2014
Evropské fotovoltaické asociace oslovily
místopředsedu Evropské komise

27. 5. Valná hromada CZEPHO
Delegáti řádné valné hromady, která se sešla v Praze, schválili výroční zprávuza rok 2013 a účetní závěrku. Součástí programu byla také prezentace komplexní strategie právní obrany proti
retroaktivním zásahům do sektoru obnovitelných zdrojů.

3. 3.

CZEPHO se připojila k otevřenému dopisu, který Evropská fotovoltaická
průmyslová asociace (EPIA) a národní fotovoltaické asociace zaslaly místopředsedovi Evropské komise a komisaři pro konkurenceschopnost Joaquínovi
Almuniovi. V dopise shrnují své připomínky ke Směrnici pro státní podporu v oblasti
životního prostředí a energetiky (EEAG).
Kulatý stůl: Vývoj fotovoltaiky v Evropě a České republice

18. 3.

CZEPHO a Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) zaslaly na základě expertní analýzy Ministerstvu průmyslu a obchodu své návrhy a připomínky k Aktualizaci Národního akčního plánu
České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (NAP OZE) do roku 2020.
10

Ministerstvo průmyslu a obchodu otevřelo mezirezortní připomínkové řízení ke klíčové novele
energetického zákona. CZEPHO se účastnilo všech klíčových jednání.

Akciovým společnostem provozujícím sluneční elektrárny na konci června vypršel termín,
do kterého musely povinně zaknihovat své akcie. CZEPHO připravilo právní memorandum
a manuál jak postupovat.

17. 4.

25. 4.

Ke dni, kdy uplynulo 60 let od okamžiku, kdy byl světu zástupci amerických Bellových laboratoří
představen první prakticky využitelný fotovoltaický článek na bázi křemíku, jsme připravili poutavý informační list a mediální kampaň.
Připomínkujeme Národní akční plán pro obnovitelné zdroje

Evropská komise schválila v rámci notifikačního řízení systém podpory obnovitelných zdrojů
v České republice. CZEPHO však upozorňuje na obsah dodatků, ke kterým se podle vyjádření komise české úřady zavázaly (změna plateb na obnovitelné zdroje u spotřebitelů a revize podpory
po 10 letech za účelem kontroly nadměrné kompenzace).

30. 6. Termín pro zaknihování akcií

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh nových pravidel provozování distribuční soustavy.
Asociace CZEPHO ve spolupráci se svými členy zaslala k materiálu své připomínky.
Svět si připomněl 60 let od představení fotovoltaického článku

11. 6. Evropská komise: Podpora obnovitelných zdrojů je v souladu s pravidly Evropské unie

12. 6. Zahájení připomínkového řízení k energetickému zákonu

V rámci evropského projektu PV GRID jsme uspořádali kulatý stůl s názvem „Vývoj fotovoltaiky
v Evropě a České republice“ za účasti zástupců distribučních společností, Operátora trhu s elektřinou (OTE), bankovního sektoru, zástupců Ministerstva životního prostředí a dalších. Hlavním
tématem bylo snižování překážek větší míry integrace elektřiny vyráběné fotovoltaickou metodou do distribuční sítě.
Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy

29. 4. Kulatý stůl Ministerstva průmyslu a obchodu k malým zdrojům

2. 7. Energetický zákon: Odmítáme strop výroby a zásahy

proti fotovoltaickým elektrárnám
Asociace CZEPHO společně s Aliancí pro energetickou soběstačnost (AliES)
adresovala v rámci připomínkového řízení Ministerstvu průmyslu a obchodu své připomínky a návrhy k novele energetického zákona.

28. 8. Legislativní rada vlády potvrdila, že novela energetického
28. 4.

zákona je v rozporu s právem
Ministerstvo průmyslu a obchodu na jednání legislativní rady vlády neobhájilo svůj návrh novely
energetického zákona. Důvodem byla
mimojiné i protiprávní retroaktivita
některých částí návrhu.

CZEPHO
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5.

1.12. Valná hromada CZEPHO

Ministerstvo průmyslu a obchodu
upustilo od retroaktivních zásahů
do podpory obnovitelných

Významné okamžiky
v sektoru solární
energetiky
v roce
2014

zdrojů energie

10.10.

Z novely energetického zákona a zákona o podporova-

1.12. Evropské asociace oslovují Evropskou komisi

ných zdrojích energie byly vypuštěny retroaktivní návrhy

Evropská fotovoltaická průmyslová asociace (EPIA) a 19 národních asociací se obrátily společným dopisem na novou Evropskou komisi s výzvou, aby evropští lídři zabránili dalším retroaktivním a diskriminačním zásahům proti solárním sektorům v jednotlivých zemích.

zasahující do podpory obnovitelných zdrojů, které prosazoval
zejména Energetický regulační úřad.

Konference Solární energie v ČR 2014

16.10.

CZEPHO je tradičním partnerem10. výroční odborné konference
Solární energie v České republice 2014.
Vláda projednala novelu Energetického zákona

21.10.

Vláda projednala návrh novely Energetického zákona.
Evropská rada rozhoduje o klimatických cílech EU do roku 2030

Delegáti valné hromady opětovně zvolili za členy představenstva Ing. Jaromíra Řeháka
a Ing. Jiřího Fasta. Nově představenstvo posílil Ing. Pavel Antonín Stehlík. Byl také schválen
rozpočet a plán činností na rok 2015.

21.10.

Evropská rada projednala a schválila podobu energeticko-klimatické politiky EU do roku 2030.

2.12. CZEPHO doplňuje stížnost podanou na Energetický regulační úřad k Evropské komisi
Asociace CZEPHO podala Evropské komisi doplnění své stížnosti z roku 2013 na základě dlouhodobého a závažného porušování transparentnosti regulačního úřadu a požadavků čl. 35 Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

22.12. Vláda projednala návrh Státní energetické koncepce
Kabinet se zabýval návrhem Aktualizované Státní energetické koncepce, který stojí na předpokladu, že hlavním zdrojem energie v České republice v nadcházejících desetiletích bude jádro.
CZEPHO materiál připomínkuje s tím, že podceňuje možnosti obnovitelných zdrojů energie.

22.12. Národní akční plán pro chytré sítě jde do připomínkového řízení
Asociace CZEPHO předložila za solární sektor připomínky k Národnímu akčnímu plánu
pro chytré sítě (NAP SG) z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi hlavní návrhy patří
zejména požadavek na vypracování variantní studie pro zavedení net-meteringu v České
republice.

Asociace CZEPHO jednala společně s Evropskou fotovoltaickou průmyslovou asociací (EPIA)
a s českými vládními představiteli o podpoře vyšších závazků pro obnovitelné zdroje i závaznost
cílů pro jednotlivé členské státy.
PV GRID: Evropský projekt snižování překážek připojování
fotovoltaických elektráren do sítě

31.10.

Byl úspěšně zakončen celoevropský projekt PV GRID, na kterém se aktivně podílela také
CZEPHO. Cílem projektu bylo provedení analýzy „Snižování překážek bránících větší míře integrace a připojování fotovoltaických elektráren do distribuční sítě“.
„Chytrá“ roubenka s fotovoltaickou elektrárnou se stala průmyslovou inovací roku

24.11.

Energeticky efektivní „Roubenka“ obdržela v celostátní soutěži Český energetický a ekologický
projekt, stavba a inovace roku 2013 ocenění v kategorii Inovace průmyslu za ATREA/juwismartHome – efektivní využití obnovitelných zdrojů a inteligentní řízení objektu.
12
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6.

Naše kroky v prosazování
legislativních změn

Hlavní aktivity
CZEPHO v roce
2014

Klimatické
cíle Evropské unie do 2030

Informační materiál „Šetrné zdroje – příležitost pro Česko“,
který sloužil jako základní komunikační nástroj pro otevření
diskuze s politiky a médii.
Jednání s eurokomisařkou pro klima o podpoře obnovitelných
zdrojů do roku 2030.
Účast na uzavřeném kulatém stole o klimaticko-energetickém balíčku do roku
2030 se zástupci Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a Senátu
parlamentu České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky,
Hospodářské komory České republiky, ČEZ a dalšími.

Otevřený dopis Evropské fotovoltaické průmyslové asociace(EPIA) a národních fotovoltaických
asociací zaslaný místopředsedovi Evropské komise a komisaři pro konkurenceschopnost
Joaquínovi Almuniovi.
Jednání s Úřadem vlády České republiky (odbor koordinace evropských politik a hospodářského
	
rozvoje) a zástupci Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA).

Notifikace podpory pro obnovitelné zdroje dle zákona 165/2012 Sb.:
	
Dopis
Evropské komisi ohledně notifikačního procesu.

Setkání
se zástupci Evropské komise (DG Energy) ohledně retroaktivních zásahů.

Jednání
s Evropskou fotovoltaickou průmyslovou asociací (EPIA) a zástupci evropských národních asociací

Zpřesnění
formulace závěrečné zprávy Evropské komise, která se vztahuje pouze na projekty spuštěné

od 1. 1. 2013, tedy od platnosti zákona 165/2012 Sb.
CZEPHO ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost (AliES) a dalšími asociacemi pro obnovitelné zdroje připravilo argumentaci pro Evropskou komisi, ve které vysvětlilo souvislosti nastavení podpory pro
obnovitelné zdroje, připomnělo zpětné zásahy do podpory pro solární elektrárny z let 2009 a 2010 solárního
odvodu ve výši 26, respektive 28 % v letech 2011-2013 a následné prodloužení solárního odvodu ve výši 10 %
pro fotovoltaické elektrárny z roku 2010 na celou dobu životnosti.
Také naše argumentace přispěla k jasnému výsledku notifikačního procesu, kdy Evropská komise v závěrečné
zprávě konstatuje, že „režim, kterým Česká republika podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, je v souladu s pravidly Evropské unie pro státní podporu.“
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Státní energetická koncepce a národní akční plány
 řipomínky k návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce podané za CZEPHO, ve kterých jsme
P
upozornili na podceněný potenciál solární energetiky i chybějící relevantní vyhodnocení budoucích
nákladů na jednotlivé typy energetických zdrojů.
 riticky jsme upozornili na hrozbu zásahu do dalšího provozování fotovoltaických elektráren
K
po skončení dvacetileté doby podpory.
 pracování připomínek k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě (podpora pro zavedení
Z
net-meteringu, zlepšení podmínek pro zavádění systémů akumulace a chytrých sítí).
 řednáška na prosincovém semináři v Poslanecké sněmovně na téma obnovitelných zdrojů
P
a fotovoltaiky v rámci Státní energetické koncepce.
 říprava Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů byla odložena na rok 2015,
P
proto se stane jednou z hlavních prací CZEPHO v tomto roce.

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie.
 slovení vrchních představitelů koaličních stran s nejdůležitějšími argumenty proti novele
O
energetického zákona.
 slovení všech oficiálních připomínkových míst s žádostí o podporu námi sestavených připomínek
O
k novele Energetického zákona a novele zákona o podporovaných zdrojích energie.
Zasedání Energetické sekce Hospodářské komory České republiky za účelem projednání všech připomínek.
Úspěšná jednání o podpoře s oborovými asociacemi.
Účast na oficiálním vypořádání připomínek na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 30. 7. 2014.
Oslovení členů CZEPHO s žádostí o podporu
 ednání v Bruselu (Evropská komise, Evropská fotovoltaická průmyslová asociace (EPIA), partnerJ
ské asociace).
Jednání s předsedkyní Energetického regulačního úřadu.
Otevřený dopis Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a Unie
zaměstnavatelských svazů České republiky ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi.
Jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem.
 rávní analýza rizik novely energetického zákona po ukončení mezirezortního
P
připomínkového řízení.
CZEPHO systematickým oslovováním relevantních úřadů a kvalitními právními
analýzami upozornilo na největší hrozby v návrhu novel v podobě retroaktivních návrhů, které zasahovaly do garantovaných podmínek podpory.
Tato expertní práce přispěla k zrušení bodů s možným protiústavním
charakterem. Naši kritiku podpořila řada ministerstev a oborových
sdružení, například Hospodářská komora České republiky nebo
Unie zaměstnavatelských svazů České republiky.

CZEPHO
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6.

Solární odvod a rdousící efekt
Expertní právní stanovisko – Analýza právních kroků
a návrh strategie obrany proti retroaktivním krokům
ovlivňujícím návratnost fotovoltaických elektráren

Hlavní aktivity
CZEPHO v roce
2014

CZEPHO zaslalo písemnou žádost ministrovi financí o vydání
rozhodnutí o podmínkách prominutí odvodu z elektřiny
ze slunečního záření. Dle daňového řádu byla naše
žádost posouzena jako předmětný podnět k vydání
rozhodnutí ministra financí
CZEPHO jménem svých členů opakovaně vyzvalo ministerstvo financí,
aby rozhodlo o podmínkách prominutí solárního odvodu subjektům
postiženým tzv. likvidačním účinkem. Požadavek na toto prominutí vznesl
Ústavní soud. Ministerstvo vydalo 17. října 2014 stanovisko, že prominutí
daně ministrem financí je „v praxi nerealizovatelné“. Podle tohoto
stanoviska je možné řešit „rdousící efekt“ v individuálních případech
posečkáním úhrady u jiných daní, jako třeba DPH.

Recyklace solárních panelů
Připomínky k návrhu novely odpadového zákona – upozornění na rozpor s evropskou legislativou.
	

Mediální aktivity
Mediální práce i v roce 2014 tvořila významnou část aktivit CZEPHO. Vedle podpory prosazování stanovisek
asociace například v legislativní oblasti bylo i nadále jejím hlavním cílem budování pozitivního obrazu sluneční
energetiky v České republice a posilování pozitivního obrazu solárního sektoru a informování široké veřejnosti
o výhodách fotovoltaiky. Za tímto účelem jsme vydali desítky tiskových zpráv, publikovali řadu článků v tištěních i elektronických médiích, pravidelně poskytovali vyjádření a rozhovory na aktuální témata. CZEPHO
a jeho odborné konzultace využívají novináři jako zdroj relevantních informací. Svou pozici jsme posílili také
v zahraničních, zejména odborně orientovaných médiích.

Televize a rozhlas
Zástupci CZEPHO se pravidelně objevovali v pořadech celoplošných televizních a rozhlasových stanic, kde
měli příležitost prezentovat stanoviska asociace k aktuálním tématům, jako jsou legislativní změny nebo reagovat na vyjádření názorových oponentů. Vedle toho vznikly také ve spolupráci s námi reportáže např. o využití
solární energie v domácnostech a pro zvýšení energetické soběstačnosti občanů.
Otázky Václava Moravce České televize ze
dne 14. 9. 2014 na téma novely Energetického
zákona s účastí Aleny Vitáskové, předsedkyně
Energetického regulačního úřadu a Martina
Sedláka, výkonného ředitele Asociace pro
energetickou soběstačnost.

Připomínky k novele „recyklační“ vyhlášky týkající se solárních panelů (snížení minimální výši recyklačního pří	
spěvku, dosažení rozložení plateb do více let nebo zvýšení transparentnosti fungování recyklačních systémů).
Distribuce informačního listu „Solární panel: cenná surovina nikoliv nebezpečný odpad“ o reálném stavu
	
nákladů na budoucí recyklaci fotovoltaických panelů.
Účast na schůzích senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (novela zákona
	
o odpadech a otázky fungování kolektivních systémů).
Jednání s náměstkyní ministra a odborem odpadů na Ministerstvu životního prostředí ohledně změny sys	
tému recyklace solárních panelů.
Výkonná ředitelka Veronika Knoblochová byla jmenována členem poradní pracovní skupiny ministra pro
	
nakládání s elektromateriálem a bateriemi a akumulátory, která se zabývá otázkou změny fungování kolektivních systémů v České republice.
Připomínky k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností a dokumentu „Základní teze
	
fungování kolektivních systémů“.
Připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška
	
č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi.
16
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6.

Nové internetové stránky CZEPHO
	

Tisk a internet

a informační listy

Stanoviska a vyjádření CZEPHO se v průběhu roku 2014 objevila prakticky ve všech významných tištěných a internetových
médiích (Ekonom, E15, Euro, Právo,..). Mediálním partnerem asociace se stal portál Solární novinky a pravidelnou spolupráci jsme
navázali s deníkem Právo, kde opakovaně vycházely stránky věnované
článkům o pozitivních aspektech sluneční energetiky.

Hlavní aktivity
CZEPHO v roce
2014

Jako další informační kanál směrem k veřejnosti
asociace využívala také vlastních internetových stránek (www.czepho.cz), kde se podařilo v roce 2014
zvýšit frekvenci nových a původních článků
na aktuální témata, textů o zajímavostech ze zahraničí, či informacích pro příznivce fotovoltaiky.

Spolupráce s deníkem Právo:

Pro komunikaci se členy a příznivci CZEPHO jsme
nově zavedli formu pravidelných měsíčních newsletterů a týdenních krátkých aktualit ze solárního
sektoru.

1.3. Solární energetika není žádný zlatý důl, říká farmář Pavel Šich
22.3. Platit za doma vyrobenou elektřinu je stejné
jako platit za mrkev z vlastní zahrádky
26.4. Solární energetika není žádná rarita. Ceny budou dál klesat
7.6. Solární panel je pojistka proti zdražování

FIRMA

PRÁVO u SOBOTA 7. ČERVNA 2014

Zejména pro informování představitelů státní
správy, politiků a zákonodárců jsme také adresně
rozeslali informační listy, které úspěšně sloužily
k přehlednému a názornému vysvětlení problematiky spojené se solárním sektorem.
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Solární panel je pojistka proti zdražování
PRÁVO u SOBOTA 22. BŘEZNA 2014

FIRMA
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stranění administrativních bariér.
využívání
obnovitelných
zdrojů.
Dnes je využití fotovoltaických
články
s využitím seodpadového
Dál se můžeme inspirovat v zaOdstřihneme
tak od účtů zaProf. Ing. Vítězslav Benda, Csc. publikuje výstupy svého výzkumu v domácím i zahraničním tisku a je také odborným garantem akreditosystémů panelů pro ohřev teplé
materiálu
hraničí. Dobrým nástrojem je neteplozimikroelektronického
nevyzpytatelného Ruska,vané laboratoře pro měření fotovoltaických modulů.
vody v bojleru (například v roprůmyslu.
se pak
okolo roku
ﬁnanční podpora, takzvaný netkteré Ty
může
kdykoliv
utáhnout
dinném domku) levnější než tru1991 kohoutky
krátce vyráběly
v tehdejší
metering. Jednoduše řečeno,
od plynovodů.
n Jak se dařilo pronikat produkuje během své život- ku pod 0,1 milimetru. Právě vý- pakpanelystátnapolíchnebo bicové kolektory.
Tesle Vrchlabí. V roce 1994 byla
problematika fotovoltaických sy- s využitím energie ze slunce nostitolikenergie,kterájeza- roba čistého křemíku je energe- rezivětnadomech?
Solární elektrárna je tvořena
potřebíprojehosamotnouvý- ticky náročná a snížením tloušťstémů zařazena do výuky na Fa- přímok lidem?
robu.
S
nástupem
první
hromadné
spoustou
cenných
materiálů,
ky
křemíku
se
uspoří
značné
kultě elektrotechnické ČVUT
Taková bilance platila před rokteré lze dnes běžně získat k nov Praze jako samostatný před- výroby přichází pokles nákladů.
V osmdesátých letech se začaly kem 1980, kdy se teprve solární
vému použití. Z pohledu hmotDo roku 2020 se
mět. ná pronikat mezi důležité nástrostavět první větší fotovoltaické energetika vyvíjela. Dnes se však
nosti největší část připadá na
je v rámci energetické
renovace
n Fotovoltaikujsmev
Česku
předpokládá pokles
elektrárny. Zatím pouze jako energetická návratnost u fotovolsklo nebo hliník. „Vytěžení“
budov. Jde až
o nákladově
zajímavé
zaregistrovali
kolem roku
ukázka možností. Další snížení taického modulu v našich podtěchto a dalších materiálů – jako
cen na zhruba
řešení, a proto by se měla foto2010,dotédobysejízabývali
nákladů přichází s prvním sníže- mínkách dostala pod dva roky.
například stříbra – zaplatí zpravoltaika
na domech
60 procent
hlavně
nadšenci.
Jenžedostat
tato také
ním cen křemíku začátkem 90. Opět je to dáno zdokonalováním
cování vysloužilých fotovoltaicmezi podporované technologie
Laboratoř diagnostiky fototechnologiezískáváníelektřiny
nynější úrovně
let. Fotovoltaika pak pronikala ze technologie a zvyšováním účinkých panelů.
v rámci programu Zelená úspovoltaických systémů na Fakuljestarší,nežsezdá…
Spojených států a Japonska do nosti panelů. Pro ilustraci jeden
Díky recyklaci skla nebo hlirám,“ vysvětluje Veronika Knotě elektrotechnické ČVUT
Ano,
letos konkrétně
kře- celého světa. V Evropě nastal příklad zásadní inovace – výrob- množství elektřiny. Od roku níku se také šetří energie při výblochová
z České slaví
fotovoltaické
v Praze získala 22. ledna akrelet od vy- rozvoj solární energetiky po roce ci se zaměřili na snížení tloušťky 2000 se snížila spotřeba energie robě nových materiálů. Lze také
míkový
panel šedesát
průmyslové
asociace.
ditaci od Českého institutu pro
tvoření Elektřina
prvního ze
kusu
v Belloslunce
se spotře2000, kdy se státy zavázaly roz- křemíkové desky. Před lety se pro výrobu čistého křemíku o ví- recyklovat křemík a měděné pásakreditaci. Stala se tak celkem
vých bovává
laboratořích
ve Spojených
v domě
a její přebytky
ky, druhotnou surovinou bude
víjet tuto technologii jako nástroj používaly desky o tloušťce 0,4 ce než 60 procent.
třetí akreditovanou laboratoří
státech.
Ještě zásobník
předtím teplé
se dělaly
napájejí
vody nan Jaká je vlastně životnost i většina konstrukcí. Rozhodně
pro ochranu životního prostředí milimetru, dnes jsme na 0,15
tohoto zaměření v České repokusy
s jinými
materiály.
Kře- Tato
pojený
na otopný
systém.
a klimatu. Dnes je ve světě insta- milimetru a cílem je snížit tloušť- solárníhopanelua nezůstanou se nemusíme bát, že by fotovolpublice.
Photon Energy
působí nejen na českém trhu, ale daří se jí pronikat i do Austrálie, Německa a Itálie. Na
míková
fotovoltaika
je však dnes
kombinace
se zejména
hodí pro
lováno více než 137 gigawattů
Foto Photon Energy
snímku fotovoltaická
elektrárna,
tato ﬁrma instalovala v Sydney.
Laboratoř,
která nakterou
Českém
na celém
světě
dominující,
před- fotovoltaických elektráren.
využití
v rodinných
domech.
vysokém učení technickém půstavuje Stále
zhruba
90 procent celkoatraktivnějším
způsobem n kam podle vás bude vysobí od roku 2010, nabízí prové produkce.
je pak vytápění prostřednictvím
užitísolárníenergetikysměřovozovatelům FVE a dalším zátepelného čerpadla, které potřebn Můžeteshrnoutcestuvývatdál?
jemcům akreditované zkoušky
nou elektřinu získává právě z fo- Dnes jsou fotovoltaické moduvojesolárníenergetikyzazmífotovoltaických modulů, ovětovoltaické elektrárny instalovaněnýchšedesátlet?
ly masovou záležitostí. Dávno
ření
štítkových parametrů,
né nasevytápěné
budově.
Nejprve
fotovoltaické
tech- Tato
není raritou potkat dům s fotozkoušky izolačního odporu či
kombinace
už pak
uspokojí i velnologie
využívaly
v kosmické
voltaickým systémem na střeše.
měření elektrické pevnosti
ké
obytné
domy
nebo
školy.
ré pro družstvo Kalous renovaci
technice. Právě využití k napáje- Díky pobídkám se už dnes solára vodivosti rámu. Laboratoř
realizovalo.
ní družic nebo orbitálních stanic ní energetika obejde bez podpovznikla díky ﬁnanční podpoře
„Solární energetika díky své
bylo důležitým
impulzem
k po- ry. Ve vývoji se přitom projevila
Stranu
připravil
společnosti Decci a.s., která
dostupnosti snižuje náklady stupnému
za
zvyšování
účinnosti řada faktorů. Například účinnost
Jiří Tichý
mimo jiné darovala klíčová
elektřinu a teplo. Proto také začíprvních křemíkových článků. Fo- běžných modulů vzrostla až na
měřící zařízení a zajistila potovoltaické systémy se v kosmo- 17 procent z původních pěti. Cetřebné stavební aktivity.
nautice rychle prosadily, přede- na modulů dnes představuje jen
Vůbec první akreditovanou
vším díky výhodné malé 40 procent nákladů na pořízení
laboratoří pro diagnostiku fohmotnosti a vyšší získané energii elektrárny. Dál je třeba se zamětovoltaických
systémů byla
oproti tehdejším bateriím. Další řit na snížení nákladů souvisejív České republice laboratoř
využití již následovalo na zemi. cích částí, jako jsou měniče nebo
společnosti
SOLARTEC
V sedmdesátých letech přišel podpůrné konstrukce. Do roku
v Rožnově pod Radhoštěm,
další impulz díky ropné krizi. Ci- 2020 se předpokládá pokles cen
která získala akreditaci již
vilizace si uvědomila, že zásoba na zhruba 60 procent nynější
v červenci loňského roku. Dalfosilních paliv není nekonečná. úrovně.
ší akreditovanou laboratoří
Od té doby běží cílený výzkum
n stále se můžeme setkat
v ČR je brněnská laboratoř
se zaměřením na hledání alterna- s různýmipověramikolemsoCentra výzkumu a využití obtivních zdrojů pro pokrytí spo- lární energetiky. dokonce
Na snímku exkurze středoškolských učitelů ve FVE Vepřek u Mělníka. „Ukázali jsme profesorům funnovitelné energie na Vysokém
třeby elektřiny, jehož pevnou i v Poslanecké sněmovně zagování solární energetiky, která nemá chladící věže, nevypouští zplodiny a je již 60 let se vyvíjející techučení technickém.
(JT)
součástí je i fotovoltaika.
znívalo,žesolárnípanelnevynologií," uvedl Pavel Patřičný, jeden z autorů projektu společnosti Decci.

zvyšování účinnosti nynějších
solárních elektráren. Platí nějaká obecná pravidla pro jejich
kvalitu?
Podle studie TÜV, která byla
nedávno zveřejněna v Německu,
trpí 70 procent fotovoltaických
elektráren technickými chybami,
z nichž polovina pochází z chybné instalace.
V České republice to bude podobné. Proto se zde snažíme sdílet
naše zkušenosti z provozu a údržby solárních elektráren, aby se
opravdu plně využil jejich potenciál. Pořádáme technické semináře pro instalační ﬁrmy, spolupracujeme s Univerzitním centrem
energeticky efektivních budov
ČVUT a se společností Domat na
výzkumu využívání potenciálu fotovoltaických instalací.

Jiří Tichý
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Platit za doma vyrobenou elektřinu je stejné
jako platit za mrkev z vlastní zahrádky

F

Skloubit krásu roubenky
a technicky vyspělého tzv. pasivního domu se podařilo inženýru
Petru Správkovi, který jej obývá
se čtyřčlennou rodinou. Díky
svému řešení si sám vyrábí 60
procent spotřeby elektřiny doma.
V oboru využívání šetrné energie
se pohybuje více než pět let jako
ředitel české pobočky společnosti Juwi, jedné z největších
světových firem v oboru využívání čistých zdrojů energie.

solárníenergetikanenížádná
rarita.cenybudoudálklesat

Solární energetika není žádný
zlatý důl, říká farmář Pavel Šich

Foto archiv

Evropská unie podpoří
zelená pracovní místa
Europoslanci začátkem února
podpořili potřebu pevně stanoveného cíle pro další růst obnovitelných zdrojů alespoň o 30 procent do roku 2030.
„Výsledek hlasování je jasnou
zprávou pro vlády členských států EU. I v minulosti posloužilo
rozhodnutí Evropské unie jako
potřebný impuls k rozhýbání investic do moderní energetiky. Šetrná energetika pomůže v České
republice vytvořit tisíce pracovních míst a podpořit místní ekonomiku,“ říká Martin Sedlák

Solárním baronem
je i herec Brad Pitt
Hollywoodská ﬁlmová hvězda
Brad Pitt prostřednictvím své
nadace „Make it right“ vybudoval 150 ekologických bytů
v New Orleans pro místní obyvatele, jimž zničil původní obydlí hurikán Katrina.
Byty jsou postaveny tak, aby
obětem katastrofy poskytovaly
ekologicky šetrné a zdraví prospěšné bydlení.
Domy využívají moderní technologie: okna zabraňují únikům

Stát New York se brání
blackoutu solárními panely

Panely na střeše rodině ušetří ročně 11 tisíc

Sokolovští snížili náklady na otop o dvě třetiny

Ilustrační foto archiv

se těší na vlastní sýr nebo bochník chleba.
n Vaše farma vypadá na
první pohled jinak, než jsme
zvyklí. Můžete nám popsat váš
koncept farmy Bláto?
Srdcem naší zemědělské farmy je bioplynová stanice, která
energeticky zpracovává biomasu
a živočišné odpady – třeba trávu
nebo hovězí kejdu. Teplem tak
můžeme zásobovat naše dílny,
kanceláře, byty zaměstnanců
a elektřina pohání veškerá zařízení od počítačů po obsluhu zvířat. Díky tomu využíváme výhradně vlastní elektřinu a ještě
nám zůstává část k prodeji do sítě. Naším cílem je vrátit se do
uzavřeného energetického kruhu.
Dále se chceme zaměřit na lepší
využití potravin.
n Zkuste nám přiblížit váš
pohled farmáře: máte vlastní
energii, co podle vás znamená
lepší využití potravin?
Aktuálně rekonstruujeme kravín, budujeme novou dojírnu
a kozí farmu, na kterou naváže
sýrárna. Od jara otvíráme novou

Ilustrační foto Proﬁmedia.cz

Investoři do
solárních projektů
se zadlužili, zastavili
své majetky

Ročně uspoříme

žádný zlatý důl. Kdo se
17pak
160není
korun
vyzná v ekonomice investic, tak
zaví,
elektřinu,
kterouprostředků
že drtivá většina
z podpory
jde na splácení banjsme
nemuseli
kovních ze
úvěrů
(až 70 procent příodebrat
sítě
jmu) a zbytek pokryje provoz
Právěelektráren.
naopak, není to žádná
Petra Správky bydlí v roubence, která uvnitř poskytuje komfort energeticky úsporného bydlení.
věda. NášPodstatným
dům je běžná
roubená je Rodina
problémem
pak
zásobníku teplé vody a pohání tak, že večer bereme energii ze nou 2,88 CZK/kWh, kde roční ﬁchalupa.solární
Bydlíme
v CHKO
Lu-do solárodvod.
Investoři
vzduchotechniku s rekuperací sta- sítě a přes den zase přebytky na- nanční bilance příjmů překročí
žické hory
dům zapadá
zce- zastanícha náš
projektů
se zadlužili,
rající se o přísun kvalitního čer- ší denní výroby využívají domy náklady za energii nakoupenou
la do místního
krajinného
rázu.odhaduvili své majetky.
Banky
stvého
v síti vedle nás. Můžeme tak vy- více než dvakrát. Roční bilance je
Na začátku
stála toují, ženaší
po stavby
prodloužení
odvodu
na vzduchu.
Hlavně v zimě s ohřevem teplé užívat výhody obnovitelných tedy aktivní, respektive uspoříme
krásné kraha přestěhovat
se doživotnosti
celou dobu
může mít
vody pomohou také kachlová zdrojů i na severu Čech a přispět 17 160 Kč za elektřinu, kterou
jiny Lužických
užívat
si pří-až třicet
zhruba
dvacet
problémhor,
kamna s teplovodním výmění- ke snížení spotřeby uhlí nebo jsme nemuseli odebrat ze sítě.
rodu a přitom
zatěžovat
procentnemuset
projektů.
Sám ručím
kem. Právě tato kombinace snižu- plynu.
okolí pálením
špinavého
uhlí.
osobním
majetkem…
Skloubit využívání
n Pokud by si chtěli naši čteje závislost na odebrané energii ze
Díky znalostem
z oboru
ener- obnon Jak vidíte
využívání
getiky, stavebnictví
a pomocí
elektřiny ze solárních
vitelných zdrojů
dál?ši- sítě a na ohřevu teplé vody. Ne- náři pořídit stejný dům jako
plynovou přípojku vy, kolik peněz na elektřině
kovných architektů
jsem získal
Z mé zkušenosti
vím, žepotřebujeme
biopanelů a odběr ze sítě
energie drží nízké účty ušetří, případně mohou i něco
dům, který
sice stanice
zvenku nebo
vypadá
plynové
právěa solární
soza energie.
navíc vydělat?
jako roubenka,
ale uvnitřjsou
poskyumožňuje hybridní
lární elektrárny
významný
n Váš dům stojí na LiberecV naší pasivní roubence spotuje moderní
energeticsystém v domě
impulzkomfort
pro zemědělce.
Právě pro
ky úsporného bydlení v takzva- ku, v horách. To zrovna není třebujeme okolo deseti tisíc kilozemědělské farmy je energie
n Pokud je využívání vlastném pasivním domě. Efekt slunečný jih Moravy. Nemusí si watthodin elektřiny ročně – včetobnovitelných
zdrojů
vhodným
vaše děti, když zrovna nesvítí ně ohřevu vody. Díky využití ních obnovitelných zdrojů tak
šetrnéhoz bydlení
pak posiluje
vydoplňkem,
kterýnapomáhá
slunce, dělat úkoly při svíč- solárních panelů na střeše přes výhodné, co podle vás dnes nejužití solárních
panelů
střeše snižovat farmářům
kách?
6600 kilowatthodin získáme více brání českým zájemcům
domu. Navíc
celý důmnáklady
ovládámna teplo
Samozřejmě že nemusí. Nej- z vlastních zdrojů. Měsíční zálo- o zvýšení energetické nezávize svéhoi elektřinu.
tabletu.
Podpora
by
měla
zůstat
zachon Jste tedy nezávislí na do- sme plně odstřiženi od sítě a ve- hy, které platím elektrárenské slosti?
pro malé bioplynvána
zejména
čer normálně svítíme i bez bate- společnosti, jsou 800 Kč za měDnes je to bohužel tak, že vládávkách
energie
zvenčí?
ky,
které
využívají
odpady
z
žiFotovoltaika na střeše domu rií. Skloubit využívání elektřiny síc, kde po ročním zúčtování spo- da trvá na absurdním opatření,
vočišné
ze naší
zemědělské
ze solárních panelů a odběr ze třeby dochází k přeplatkům.
podle kterého musíme platit za
umí pokrýt
až 60aprocent
produkce
i tříděnou
biosložku
sítě umožňuje takzvaný hybridroční spotřeby.
Elektřina
ze slunNásledně využíváme formy ze- vlastní vyrobenou ekologickou
komunálního
odpadu. Obcenípak
systém v domě. Funguje to leného bonusu za každou vyrobe- elektřinu nedodanou do sítě
ce ohřívá
vodu v integrovaném
ušetří za skládkování a vydělá na
tom celá společnost.
Pavel Šich je muž mnoha profesí – akademický malíř, výzkumník i stavitel. Současně působí jako předseda v zavedeném sdružení Aliann A u solární energie?
ce pro energetickou soběstačnost, které se věnuje propagaci možností obnovitelných zdrojů v České republice.
Dnešní cena solárních panelů
kompostárnu, která nám pomůže
n Zaměření se na původ zkušenosti. Při jednání s úřady
n Máte pocit, že jste solár- pak umožňuje volit nový způsob
Jedním z úspěšných příkladů
v rostlinné výrobě nahrazovat energie je na vaší farmě patr- jsme se třeba setkali s otázkou: ním baronem?
podpory pomocí takzvaného netje bytové družstvo Kalous v So„Kdeže bude mít ta solární elektprůmyslová hnojiva přirozeným né, jste původem energetik?
Investici jsme postavili na ga- meteringu. To je zajímavý způGuvernér
Cuo-další
zařízení,
humusem, a přitom efektivně vyPůvodně jsem akademický rárna chladicí věže?“
ranci pravidel vyplývajících
sob, státu
jak byNew
šlo York
podpořit
vý- byly domy se solárními kolově, které přistoupilo k renomo připravil
tohoto ropanely a bateriemi umožňujícími vaci panelového domu komplexNikdy jsem nekupoval hotové z platné legislativy na podporu
užijeme bioodpad z nejbližšího malíř, v životě jsem prošel řadou
robu začátkem
čisté elektřiny
ze slunce
ku podpůrný
program
solárokolí. Nechceme tedy jen prodá- profesí – měl jsem například sta- technologie na zakázku, proto obnovitelných zdrojů. Pomohli
neboprovoz
kra- mimo síť. Například ško- ně. Nejprve pomocí zateplení
třeba na
halách pro
továren
ní energetiku.
New Jersey Midtown, kde obvodových stěn a výměny oken
vat suroviny, ale zaměřit se na vební ﬁrmu a starám se o chov jsem od začátku sám s mým jsme Česku splnit závazky, které
vínech a stájích. Vyrobíte la
elekCílemtřinu,
je vybudovat
až tři
tisí- kombinace
230kilowattové solár- dosáhlo úspory 30 procent na
produkty s přidanou hodnotou ryb. S energetikou jsem přišel tchánem kreslil modely kon- jsme dali jako členský stát Evkdyž máte
přebytek,
tak
ní elektrárny a záložního diesela- spotřebě tepla. Jenže cena tepla
a hlavně s naším příběhem. Dnes vážně do kontaktu v roce 2007, strukce a zastínění. Technologic- ropské unii. Naše elektrárnacene-megawattů
dodávátefotovoltaických
do sítě, když nedostaelektráren,
vyrobí
elektřinu
gregátoru
vyráběla dostatek elek- každoročně stoupá.
již v obchodě narazíte na biopro- kde jsme vymysleli a realizovali ká koncepce mi nedala spát, ne- potřebuje uhlí nebo plyn, vystačí
tek,které
tak ze
sítě berete.
Jednou
za
Novými cestami, jak srazit nátisíc
domácností
a
vytřiny
pro
50
evakuovaných
osob.
dukty, ale sýr vyrobený bez ener- jednu z prvních větších solárních ustále jsem ji přepracovával si jen se slunečními paprsky.pro
Po-465rok
se to proúčtuje. Super věc.
tvoří okolo
13může
tisíc mít
pracovních
Právě postupný přesun k ma- klady za teplo a ohřev vody, je
gie z uhlí, jen pomocí energie ze- elektráren v Česku. Zpětně se to a modiﬁkoval. Používáme napří- máháme tak k lepšímu životnímu
Každý
vlastní elektrármíst. Další program pak pomůže lým zdrojům bude tak podle vše- instalace tepelného čerpadla, ktemě? Právě v tom je naše přidaná zdá neuvěřitelné, ale tehdy byly klad dřevěné konstrukce, tak aby prostředí nás všech.
nu a přestat platit vysoké účty za
vybudovat solární elektrárny na ho jedním z důležitých trendů ré pohání elektřina z fotovoltaics fotovoltaikou téměř nulové byla stavba v souladu s krajinou.
Konkrétně solární energetika
hodnota.
pět tisícelektřinu.
škol.
příštích let. Odpadne tak závi- kých panelů. Družstvo se tak odProč? Hlavním důvodem je slost na velkých zdrojích umístě- střihlo od dodávek tepla zvenčí,
a jak deklarují autoři projektu ze
kromě snížení účtů za elektřinu ných daleko od místa spotřeby.
„Dobrým příkladem je právě společnosti Topíme zdarma.cz,
a lepšího životního prostředí
hlavně řádění přírodních živlů.
využití solárních elektráren na každá domácnost ušetří v průměStát New York chce posílit bez- střechách domů v kombinaci ru tisíc až patnáct set korun měStále levnější a dostupnější –
pečnost dodávek elektřiny v pří- s baterií. Občany pak neohrozí síčně. Ročně tak mohou rodiny
takový je obraz solárních elektpadě přírodní katastrofy. A to výpadky sítě z důvodu přírodních uspořit až 18 tisíc korun.
z Aliance pro energetickou so- ráren v posledních letech. Zájem
hlavně kvůli Sandy – bouři, která katastrof ani utáhnuté plynové
„Družstvo platilo téměř 600
o instalace na střechách domů
běstačnost.
během loňského března řádila na kohoutky kvůli mezinárodním korun za gigajoule tepla, po přeOdpovědná klimatická a ener- neklesl ani se snížením podpory
Východním pobřeží USA a více krizím,“ vysvětluje Martin Sed- chodu na tepelná čerpadla a fo- energie k pohonu jednoho tepelgetická politika EU dala impuls v minulém roce. Podle předběžnež 1,3 miliónu lidí bylo kvůli ní lák z Aliance pro energetickou tovoltaiku by měla cena spad- ného čerpadla, které zadarmo
k založení nového odvětví obno- né statistiky se loni v Česku postýden bez elektřiny. Ukázalo se, soběstačnost. Rozvoji pomůže nout na 200 korun a možná i níž. ohřeje vodu,“ popisuje výhody
že jediné místo, kde lidé mohli i fakt, že ceny malých zdrojů I během pošmourného dne lze ing. Petr Waldhauser, jednatel
vitelných zdrojů. Evropská komi- tavilo přes šest tisíc výroben na
dobít telefony a další elektrická energie budou dále klesat.
z fotovoltaiky získat dostatek projektu Topíme zdarma.cz, ktese uvádí, že díky tomu vzniklo střechách rodinných domů nebo
v Evropě do roku 2010 více než ﬁrem.
„Typickou instalací loňského
milión nových pracovních míst.
Evropská rada pro obnovitelné roku byla malá fotovoltaická
zdroje energie pak spočítala, že elektrárna na rodinném domku
do konce tohoto desetiletí mohou okolo tří kilowattů. V případě, že
šetrné zdroje zaměstnat až tři mi- se polovina elektřiny ze slunce
lióny lidí a do roku 2030 přes spotřebuje v domě a polovina dočtyři milióny lidí.
dá do sítě, tak rodina uspoří asi
šest tisíc korun na výdajích za
energii a dalších pět tisíc vydělá
prodejem do sítě,“ vyhodnocuje
zkušenosti instalačních ﬁrem Veronika Knoblochová, ředitelka
České fotovoltaické průmyslové
asociace (CZEPHO).
sami spotřebujete, stále musíte tu například o novém systému tí tohoto nástroje by umožnilo
tepla, stěny jsou natřené barvami
Se začátkem letošního roku platit ve vlastní elektřině neode- neﬁnanční podpory pro malé ob- vytvořit nová pracovní místa ve
neobsahujícími
formaldehyd však přišly domácnosti o mož- brané ze sítě poplatky za chod novitelné zdroje,“ vysvětluje Ve- ﬁrmách instalujících malé domáa na střechách je nainstalováno nost získat na instalaci solárních operátora, činnost ERÚ a přede- ronika Knoblochová.
cí zdroje energie. V kombinaci se
přes 400 solárních panelů s in- panelů podporu. I když jsou fo- vším příspěvky na podporované
Zmíněný neﬁnanční systém se systémy chytrého měření by rostalovaným výkonem 75 kilo- tovoltaické technologie každým zdroje.
nazývá net-metering, tedy síťové diny získaly kontrolu nad svou
wattů.
rokem levnější, další zájemce
„To vše bohužel odrazuje zá- měření, které umí sledovat rozdíl spotřebou. Důležitým faktorem
Energie získaná ze slunce tak o elektřinu ze slunce zatím blo- jemce o pořízení vlastní malé mezi vlastní vyrobenou elektři- je skutečnost, že tento systém
významně snižuje náklady na kují administrativní bariéry. Na- elektrárny na střechu jejich do- nou a tou odebranou ze sítě. Ta- podpory neznamená žádnou záprovoz domu, což pro obyvatele příklad pokud si chcete dát pár mu. Naše solární sdružení proto kový systém by umožnil využí- těž pro státní rozpočet.
postižené přírodní katastrovou panelů na střechu, pak musíte usiluje o odstranění bariér, které vat síť jako akumulátor energie
znamená podstatný přínos – mít živnostenské oprávnění. Jen- brání rodinám a podnikům ve a uživatelé by následně hradili
Stránku připravil
oproti běžné budově uspoří až 80 že tím to nekončí, i když elektři- zvýšení energetické soběstačnos- rozdíl mezi vlastní výrobou elekJiří Tichý
nu vyrobenou na vlastním domě ti. Chceme v Česku otevřít deba- třiny a dodávkami ze sítě. Využiprocent energie.

Foto archív

Tradiční obraz zemědělské
usedlosti s hnojem a stohy sena
dostává na farmě Bláto Pavla
Šicha na frak. První pohled
upoutá netradiční bioplynová
stanice se zajímavou dřevěnou
konstrukcí. Nechybí však elektřina ze solárních panelů i z malých větrných turbín. Kolem se
prohánějí koně, ovce i kozy.
Moderní sedlák Pavel Šich totiž našel zalíbení v soběstačnosti: vedle energetické nezávislosti

Solarninovinky.cz:
Chytrá pasivní roubenka se stala
průmyslovou inovací roku 2013
18

Fotovoltaická
laboratoř
naČVUTzískala
akreditaci

Informační listy:

Přístup k čisté,
udržitelné a levné
energii patří mezi
základní lidská práva

Foto Photon Energy

Právě zahraniční zkušenosti
15
z mateřské společnosti hoSTRANA
nasměrovaly ke stavění energeticky
soběstačných rodinných domů
také v Česku.
n Bydlíte v domě, který dokáže pokrýt téměř celou svou
roční spotřebu ze sluneční
energie. Vašemu domu říkáte
pasivní dům s aktivní bilancí
vlastní spotřeby. To zní trochu
jako sci-ﬁ, můžete nám svůj
dům popsat?

Foto archív

FIRMA

Foto archív
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ProFesorVíTězslaVBendazkaTedryelekTroTechnologieČVUTřekl:

I zde lze nabídnout model,
který jsme s úspěchem vyzkoušeli v Itálii. Postavili jsme tam
dvě fotovoltaické elektrárny na
střechách továren, které byly
znečištěné azbestem.
Model podpory byl takový, že
výhodná výkupní cena za solární elektřinu byla udělena pouze
tehdy, když jsme nebezpečný

azbest ze střech na naše náklady
odstranili.
V České republice by se obdobný systém mohl využít nejen
na úpravu průmyslových areálů
s ekologickou zátěží, ale i pro ﬁnancování zateplení starých budov.
n Photon Energy se zaměřuje také na výzkum a vývoj

n Fotovoltaika otevřela zcela nový směr v energetice –
umožnila ﬁrmám i domácnostem vyrábět si vlastní elektřinu. Jaký očekáváte další vývoj?
Přístup k čisté, udržitelné
a levné energii patří podle mne
mezi základní lidská práva.
Zvláště v době ekonomických
krizí musí státy plně podporovat
osobní přístup k formám energie, které jsou šetrné k přírodě
i peněžence.
Potenciál pro využití obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu je i v České republice obrovský. Ať už jde o tzv. ostrovní
systémy pro chalupy bez napojení na elektrárenskou síť, či o instalace šetrných zdrojů na rodinných domech, kancelářských
budovách a továrnách.
Důležitým krokem bude zjednodušení administrativy a tzv.
net-metering, který lidem umožní vyrábět si solární elektřinu
pro vlastní spotřebu a zároveň
přikupovat podle potřeby energie ze sítě. Nesmíme zapomenout ani na ohromně rychlý vývoj bateriových systému pro
ukládání energie. Ty během
příštích deseti let naprosto změní trh s energií.

Jak to bylo se
„solárním tunelem“
podle Vitáskové?

Energie ze slunce stále zlevňuje
Zatímco ještě v roce 1977 stál
ve světě jeden watt z fotovoltaické elektrárny v průměru 77,67
dolaru, do roku 2013 klesla jeho
cena na 0,73 dolaru (v přepočtu
14,70 koruny za watt).
Experti očekávají další výrazné zlevnění. Například americké
ministerstvo průmyslu odhaduje,
že cena elektřiny z fotovoltaiky
klesne do konce desetiletí na

0,06 dolaru (1,20 Kč) za kilowatthodinu. „Fotovoltaika tak
bude schopna cenově konkurovat
elektřině z uhlí i jádra. Domácnost ve vilce by pomocí solárních panelů mohla ušetřit více
než 10 tisíc korun za elektřinu,“
uvedl Martin Sedlák z Aliance
pro energetickou soběstačnost.
Evropská fotovoltaická průmyslová asociace předpokládá,

Nižší podpora by vycházela pouze

že také díky poklesu ceny fotopři použití
výpočtu
voltaických
modulůmetody
vzroste ins prostou
návratností,
stalovaný
výkon solárních
elekt- ovšem tímto
ráren do
roku 2018 se
ve auditoři
srovnání dostali do
přístupem
s dneškem na dvojnásobek.
rozporu s dalšími závěry auditové
„Využití energie ze slunce zvýpráce, kdesoběstačnost.
konstatovali, že považují
ší energetickou
Elektřina
bude vznikat
přímo
za vhodnější
použití
diskontované
v místěmetody
spotřeby,“
říká
Veronika
návratnosti, kterou použilo
Knoblochová z České fotovoltabývalé vedení
ERÚ(zr)
na základě
ické průmyslové
asociace.

stanoviska ČVÚT, a která vytváří
určitou motivaci investorů vstoupit
do daného oboru.

Na sídlo amerických prezidentů ve washingtonském Bílém domě se po třiceti letech vrátily solární panely. Předtím v 70. letech
minulého století tam byly solární
kolektory pro ohřev vody.
Instalace malé fotovoltaické
elektrárny na Bílém domě je
symbolem proměny energetiky
v USA. Jen za první čtvrtinu letošního roku bylo v této zemi nově připojeno 1330 megawattů fo-

tovoltaických elektráren. Celkově se již tímto způsobem produkuje v USA množství elektřiny
odpovídající spotřebě více než tří
miliónů domácností.
Úsporného řešení při získávání
elektřiny se nebojí ani české instituce. Od roku 2006 jsou solární panely i na střeše pražského
Národního divadla. Vedle nich se
divadlo zaměřilo na snížení celkové spotřeby pomocí instalace

tepelných čerpadel a rekuperačních jednotek. Zavedením šetrných opatření zatím uspořilo téměř 54 miliónů korun.
Fotovoltaika na Národním divadle je ukázkovou podobou instalace obnovitelných zdrojů
v městské zástavbě.
Tvoří integrovanou součást hydroizolace střech provozní budovy i Nové scény a je viditelná
pouze z letadla.
(zr)

Nejdůležitější závěry šetření státního zastupitelství

Auditoři nepovažovali výsledky zprávy za
natolik závažné, aby vedly k podání
trestního oznámení. Samotné
současné ERÚ podalo trestní
oznámení až celých osm měsíců
po obdržení výsledků auditu (!).

– příležitost
pro Česko

Vyšetřovatelé také konstatovali,
že „použití diskontované metody je
v souladu se zákonem, neboť zákon
použití žádné z obou v úvahu
připadajících relevantních
ekonomických metod nestanoví
a tudíž ani nevylučuje“.

Pro prezidenty i umělce

Šetrné zdroje – příležitost pro Česko

šetrné
zdroje

Policie a VSZ v Olomouci prošetřily okolnosti
"solárního boomu". Zpráva státního zástupce ukazuje,
že se policie za pár měsíců zorientovala ve výkladu
legislativy lépe, než samotný ERÚ. Alarmující je
odhalení policie, že auditoři doplnili audit
o kontroverzní část až dodatečně, na výslovnou
žádost Aleny Vitáskové. Státní zástupce Radek
Mezlík v závěru své reakce na stížnost ERÚ konstatuje,
že „výkupní ceny fotovoltaické energie však byly
stanoveny v souladu se zákonem a v tomto smyslu
k „solárnímu tunelu“ nedošlo". Jak již bylo uvedeno,
za podobu zákona nesou politickou odpovědnost
subjekty zúčastněné v legislativním procesu a toto
samo o sobě nemůže být předmětem trestního řízení.

Bývalé vedení Energetického
regulačního úřadu při stanovení
konkrétní výše výkupních cen
v letech 2006 až 2010 postupovalo
v souladu se zákonem.

Strategický
úřad
v ohrožení
Obnovitelné zdroje
představují

Uvedené přínosy obnovitelných
zdrojů, které se v České
republice musí potýkat
s řadou legislativních zmetků
a opakovaným podceněním
možností ze strany ministerstva
průmyslu ukazují, že problém
není v technologii, ale v kvalitě
státní správy.

moderní
technologii,
která energetiku?
Kdo bude
regulovat
českou
se celosvětově rozvíjí. Česká
republika se však díky selhání
státní správy před pěti lety od
těchto moderních technologií
odvrátila a, ačkoliv jsme vždy
patřili v průmyslu ke světové
špičce, nyní nám v této klíčové
oblasti „ujíždí vlak“.

Policie i státní zástupce uznali
oprávněnost zvýšení doby životnosti
fotovoltaických panelů z 15 na 20 let,
neboť „prodloužení této doby
naopak umožnilo rozložit v čase
náklady na výkupní ceny elektřiny“
při zachování 15leté diskontované
návratnosti vložených investic.

Auditoři přiznali, že věta o nastavení
podpory nad rámec zákona bývalým
vedením ERÚ se dostala do zprávy až
dodatečně na základě debaty
s předsedkyní ERÚ.

Nové internetové
stránky CZEPHO

SOLÁRNÍ PANEL

ŠETRNÁ

CENNÁ SUROVINA NIKOLIV

stabilní růst obnovitelných zdrojů sníží zneČištění

NEBEZPEČNÝ ODPAD

ENERGETIKA

vytvoří nová pracovní místa

spolu se zvyšováním energetické efektivity

Proč je dobré podpořit obnovitelné zdroje

pomůže domácímu průmyslu

Solární panel.
Cenná surovina
nikoliv
nebezpečný
odpad

Ministerstvo životního prostředí zavedlo na samém konci působení ministra Tomáše Chalupy
(ODS) nesmyslně vysoký příspěvek na recyklaci fotovoltaických panelů. Uživatelé tohoto

Energetický zákon, ale také pravidla EU daná příslušnou směrnicí (2009/72/ES) o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
předepisují, aby Energetický regulační úřad jednal při výkonu svých pravomocí nezávisle, nestranně, transparentně a předvídatelně.
Podle našich analýz však Energetický regulační úřad tyto zásady porušuje a nenaplňuje tak definici nezávislého regulátora trhu
s energetikou. Proto jsme se obrátili na Evropskou komisi s žádostí o posouzení porušených pravidel.

Žádáme vás, abyste věnovali dění na ERÚ zvýšenou pozornost a pomohli
tak navrátit nestranné a transparentní řízení klíčového státního úřadu.

Aliance pro energetickou soběstačnost
Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice
info@alies.cz

šetrného zdroje tak budou dopředu platit horentní sumy za něco, co si na svou likvidaci vydělá

Ministr průmyslu Mládek má nyní
šanci ukázat, že mu skutečně
záleží na odpovědném vedení
svěřeného resortu. MPO dnes
usiluje především o výstavbu
dalších jaderných reaktorů, ale
mělo by se seriózně zabývat
také levnějšími a dostupnějšími
řešeními, jako jsou obnovitelné
zdroje nebo energetické úspory.

Kontakty

Česká fotovoltaická průmyslová asociace
Drtinova 10, 150 00 Praha 5
sekretariat@czepho.cz

samo – zpracováním materiálů a cenných kovů, které solární moduly obsahují.

Česká republika může těžit
z výhod šetrných energetických
zdrojů, které se stávají stále více
cenově dostupnými Potřebuje
k tomu však právě kvalitní
a věcnou debatu, ke které
můžete přispět vaším uváženým
rozhodováním.

Energetický regulační úřad.
Strategický úřad v ohrožení.
Kdo bude regulovat
českou energetiku?

Šetrná energetika.
Proč je dobré
podpořit
obnovitelné
zdroje

Šetrná energetika představuje špičkové moderní technologie,
šetří naše zdraví, vytváří pracovní místa a přispívá k nezávislosti
České republiky na dovozu fosilních paliv.

Praha, listopad 2014

Aliance pro energetickou soběstačnost, www.alies.cz

Česká fotovoltaická průmyslová asociace, www.czepho.cz
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Publikace a analýzy

Hlavní aktivity
CZEPHO v roce
2014

	Analýza právních kroků a návrh strategie obrany
proti retroaktivním krokům
Komplexní analýza problematiky odvodu z elektřiny vyrobené
ze slunečního záření dle zákona č. 165/2012 Sb. a návrh strategie
obrany proti stávajícím i chystaným zákonným opatřením s negativním
dopadem na návratnost.

Činnosti pracovních skupin
V roce 2014 došlo k novému ustavení pracovních skupin CZEPHO tak, aby lépe odpovídaly potřebám členské
základny a efektivněji se podílely na práci asociace. Tyto skupiny jsou otevřeny všem zájemcům o spolupráci
jak z řad členů tak příznivců fotovoltaiky. Výsledkem jejich práce jsou nejen odborné studie a expertní stanoviska k aktuálním tématům, ale také další konkrétní výstupy, jako spolupořádání a účast na nejrůznějších
akcích, kde jejich zástupci prezentují stanoviska asociace.

Pracovní skupina pro ochranu investorů
	

Pracovní skupina pro malé zdroje
	

	Kalendář povinností provozovatele fotovoltaické elektrárny 2014
Praktická a oblíbená pomůcka pro provozovatele slunečních elektráren přehledně
informující o důležitých termínech.
Manuál výrobce I. a II. kategorie
	
Přehledný manuál pro provozovatele fotovoltaické elektrárny k tomu, jak splnit svou povinnost
nahlášení o zařazení do I. nebo II. kategorie výrobce.
Ochranné pásmo fotovoltaické elektrárny z pohledu platné legislativy a dopady na provoz
	
Právní memorandum problematiky s vymezením ochranného pásma kolem sluneční elektrárny
a praktických dopadů platných předpisů.
Odborné stanovisko ke společným zásadám pro fungování kolektivních systémů
	
V rámci přípravy věcného záměru o odpadech připravilo CZEPHO ve spolupráci s kolektivním systémem
REsolar návrh zásah pro fungování kolektivních systémů.
Povinné zaknihování akcií u společností pobírajících podporu
	
Právní memorandum k problematice povinnosti akciových společností provozujících fotovoltaickou
elektrárnu zaknihovat do konce června 2014 své akcie.
Připomínky CZEPHO k Aktualizaci státní energetické koncepce
	
Expertní analýza a shrnutí výhrad, připomínek a návrhů k aktualizaci Státní energetické koncepce.
Připomínky CZEPHO k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě
	
Expertní analýza a shrnutí výhrad, připomínek a návrhů k aktualizaci Národního akčního plánu pro chytré sítě.
Změny ve vlastnictví fotovoltaických elektráren
	
Přehled možných způsobů změny vlastnictví elektráren a jejich dopadu na zachování licence k výrobě elektřiny a provozní podpory výroby (prodej podílu, prodej závodu, převod věcí, vklad závodu, rozdělení elektrárny,
dědění závodu, transformace na právnickou osobu, přeměny obchodních společností).
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Vedoucí: Ing. Dušan Horčička
Výstupy:
Analýza právních kroků a návrh strategie obrany
	
proti retroaktivním krokům ovlivňujícím návratnost fotovoltaických elektráren
Odborná studie - Rozhodování o udělení licencí
	
na výrobu elektřiny ve fotovoltaické elektrárně v
roce 2010 v praxi a dle požadavků energetického
zákona.
Zpracování
připomínek k novele energetického zá
kona a zákona o podporovaných zdrojích energie.
Zpracování připomínek k Aktualizaci státní ener	
getické koncepce.
Zpracování připomínek k problematice recyklace
	
solárních panelů.

Vedoucí: Ing. Petr Správka
Výstupy:
Účast na workshopu ministerstva průmyslu
	
a obchodu na téma: podmínky a přístup k malým
výrobním zdrojům a net-meteringu v České republice.
Vedoucí pracovní skupiny Ing. Petr Správka
	
vystoupil 23. září 2014 v reportáži TV Prima a v její hlavní zpravodajské relaci
informoval o výhodách domácích
slunečních elektráren.
Zpracování připomínek k Ná	
rodnímu akčnímu plánu
pro chytré sítě

Pracovní skupina fotovoltaické elektrárny z roku2011
	
Vedoucí: Ing.Tomáš Maršálek
Výstupy:
Odborná studie k porušení garantova	
né návratnosti investice u fotovoltaických elektráren postavených
v roce 2010, ale připojených
v roce 2011.

CZEPHO
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6.

Semináře, konference a další akce

Evropský projekt PV GRID

Hlavní aktivity
CZEPHO v roce
2014

Na celoevropském projektu PV GRID se CZEPHO z titulu
hlavního reprezentanta českého solárního sektoru podílela
od jeho zahájení v roce 2012. Projekt, který byl zaměřen na analýzu snižování překážek větší míry integrace elektřiny vyráběné
fotovoltaickou metodou do distribuční sítě, byl úspěšně zakončen
v říjnu 2014.
V rámci evropského projektu PV Grid jsme v březnu pořádali kulatý stůl
s názvem „Vývoj fotovoltaiky v Evropě a České republice“, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí, distribučních společností, Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Operátora trhu s elektřinou (OTE)
a také zástupci fotovoltaického, stavebního i finančního podnikatelského sektoru.

Ze závěrů projektu, které byly prezentovány za naší účasti 29. září v Bruselu, vyplývá,
že hlavními identifikovanými bariérami, které brání větší integraci FV systémů jsou: nedostatečný legislativní rámec pro „samospotřebu“, nedostatečný přístup distribučních společností
(DSO) k pokročilým funkcím střídače, nedostatečný legislativní rámec pro akumulaci elektrické
energie pro výrobce majícího vlastní spotřebu, nedostatečný legislativní rámec pro akumulaci elektrické energie v rámci distribuční společnosti, nedostatečný legislativní rámec pro smartmetering
a implementaci smartgrid.

CZEPHO se v roce 2014 ještě s větší intenzitou zaměřila na pořádání akcí pro své členy a příznivce. Jednalo
se vedle tematických exkurzí a spolupořádaných odborných konferencí opět zejména o informační semináře
zaměřené na praktické provozní otázky spojené s výrobou solární elektřiny a aktuální legislativní témata.
Účastníci seminářů se tak mohli seznámit například s problematikou kontroly ze strany Státní energetické inspekce, oprav a modernizace fotovoltaických elektráren, zaknihováním akcií, návratnosti investice do
fotovoltaiky, rozlišením I. a II. kategorie fotovoltaické elektrárny a mnohými dalšími. Pravidelnou součástí
každého semináře byla také otevřená diskuse s odborníky nejen na zvolená témata.
V rámci dlouholeté spolupráce s agenturou B.I.D. services s.r.o. jsme se stali hlavním partnerem konference Solární energie v ČR 2014, která se uskutečnila v říjnu v Praze.

Zimní informační seminář
Místo konání: Praha (27. 1.) a Brno (29.1.)
Témata:
Patnáctiletá návratnost fotovoltaické elektrárny a obvyklá výše nákladů
	
Povinnost zaknihování akcií u výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
	
Ochranné pásmo
	
Zelený bonus a obchodování s energií z obnovitelných zdrojů energie
	
Rozlišení I. a II. kategorie
	

Jarní informační seminář
Místo konání: Praha (2.4.) a Brno (30.4.)

Zhodnocení průměrného trvání procesu
výstavby fotovoltaické elektrárny
podle jednotlivých zemí
LEGENDA:
Vynikající
Uspokojivý
Zlepšitelný / opravitelný
Obtížný
Špatný
Bez hodnoty
Zdroj: www.pvgrid.eu/database.html
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Témata:
Vyhodnocení dopadů legislativních změn na ekonomiku fotovoltaických elektráren
	
(případová studie, obvyklé náklady)
Změny ve vlastnictví fotovoltaických elektráren a jejich dopad na licence a výkupní ceny
	
Nastavení tarifních cen a fotovoltaické elektrárny z roku 2011,
	
Podpora malých zdrojů, vlastní spotřeba
	

Exkurze fotovoltaické elektrárny Vepřek
Místo konání:Vepřek (19.5.)
Členové CZEPHO měli příležitost zúčastnit se exkurze do jedné
z největších slunečních elektráren ve střední, jižní a východní
Evropě. Možnosti využily tři desítky členů naší asociace.
Průvodcem účastníků exkurze byl člen představenstva
CZEPHO Jan Patřičný ze společnosti Decci servis s.r.o.,
která elektrárnu provozuje.

CZEPHO
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6.

Valná hromada CZEPHO
Místo konání: Praha (27.5.)
Program:

Hlavní aktivity
CZEPHO v roce
2014

	Schválení výroční zprávy 2013 a účetní závěrky
Prezentace strategie právní obrany proti retroaktivním
	
zásahům do sektoru OZE

Exkurze laboratoře Solartec
a Letní setkání členů CZEPHO
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm a Pustevny (4.9.)

Letní slavnost pro přátele a členy CZEPHO se uskutečnila na Pustevnách v Beskydech.
Hlavním bodem programu byla exkurze diagnostické a zkušební laboratoře a výrobny
solárních panelů společnosti Solartec v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm. Účastníci
slavnosti setkání mezi sebou uspořádali sbírku, jejíž výtěžek byl věnován na obnovu historického objektu nedaleké chaty Libušín, která vyhořela v roce 2013.

Letní informační seminář
Místo konání: Praha (15.9.) a Brno (16.9.)
Témata:
Výkaznictví pro operátora trhu s elektřinou a novinky operátora trhu s elektřinou
	
Monitoring a měření účinnosti elektráren, DomatControlSystem
	
Co umí dnešní monitoring – praktické výstupy pro řízení fotovoltaické elektrárny,
	
PhotonEnergyOperations

Rizika novely energetického zákona a novely zákona o podporovaných zdrojích energie
	
Postup při záporných cenách elektřiny
	

Konference Solární energie v ČR 2014
Místo konání: Praha (16.10.)
Témata:
Legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie, především připravovaná novela energetické	
ho zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie
Témata:
Zkušenosti s vykazováním vyrobené elektřiny v systému operátora trhu
	
Kontrolní činnost Státní energetické inspekce
	
Spolupráce s financujícími bankami
	
Vyšší efektivita výroby, správa a údržba fotovoltaické elektrárny
	
24

Návštěva zemědělského družstva Klapý
Místo konání: Klapý u Litoměřic (5.11.)
Účastníci z řad členů a příznivců CZEPHO navštívili Zemědělské družstvo Klapý u Litoměřic, kde funguje bioplynová elektrárna nové generace. Důmyslné propojení zemědělské
výroby a „bioplynky“ doplňuje ještě 30 kW sluneční elektrárna na střeše hospodářských budov. Tato stanice zřejmě jako první v České republice využívá efektivnějšího tzv. termofilního procesu, kdy bioplyn vzniká při teplotě 52 stupňů.

Valná hromada CZEPHO
Místo konání: Brno (1.12.)
Program:
Volba
členů představenstva
	
Schválení rozpočtu CZEPHO a plán činností na rok 2015
	

CZEPHO
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7.

Představenstvo a dozorčí rada

Rok 2014 z hlediska personálního a složení volených
orgánů proběhl spíše ve znamení cílené stabilizace
a zefektivnění dělby práce.

Představenstvo:

Během roku se uskutečnily dvě řádné valné hromady v Praze
a Brně, kdy pouze jedna z nich byla volební. V prosinci na ní byli
do svých funkcí znovu hlasováním delegátů potvrzeni dva dosavadní členové představenstva Jaromír Řehák (předseda) a Jiří Fast.
Novou tváří v představenstvu se potom stal Pavel Antonín Stehlík, který
vystřídal již nekandidujícího Miloslava Uhlíře.

Organizační
zajištění

Nově byly ustanoveny tematicky zaměřené odborné pracovní skupiny asociace
a k dílčím personálním změnám došlo u zaměstnanců vedených výkonnou ředitelkou Veronikou Knoblochovou.

Organizační struktura CZEPHO

Ing. Jaromír Řehák
(předseda představenstva)

Ing. Martin Beutl

Ing. Jiří Fast

Ing. Dušan Horčička

Jan Patřičný

Ladislav Seidler

Ing. Miloslav Uhlíř
(do 1. 12. 2014)

Ing. Pavel Antonín Stehlík,
MBA (od 1. 12. 2014)

Valná hromada CZEPHO
(členská základna)

Dozorčí rada

Dozorčí rada:

Představenstvo

Ing. Miloslav Calda
(předseda dozorčí rady)

Výkonná ředitelka

Pracovní skupina
pro ochranu
investorů
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Pracovní skupina
pro malé
zdroje

Pracovní skupina
fotovoltaických
elektráren z roku 2011

Ing. Martina Čemusová

RNDr. František Smolka

CZEPHO
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7.
Organizační
zajištění

AKTIVA
Ing. Veronika Knoblochová
výkonná ředitelka
veronika.knoblochova@czepho.cz

Miloš Cihelka
tiskový mluvčí
milos.cihelka@czepho.cz

Michaela Lidrychová
sekretariát
michaela.lidrychova@czepho.cz

Ing. Martin Smolka
technický konzultant
martin.smolka@czepho.cz

A

B

Dlouhodobý majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek
Odběratelé
Pohledávky za zaměstnanci
Daň z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem
Jiné pohledávky
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

PASIVA

A

B
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8.

Rozvaha (bilance)
k 31. 12. 2014
v tisících Kč:

Náš tým

Vlastní zdroje
Účet výsledku hospodáření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
Jiné závazky
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

Účetní závěrka
Stav
k 1. 1. 2014

Stav
k 31. 12. 2014

1 084

1 509

20
0
0
20
0
1 064
43
0
10
36
832
0
1
69
53
20

103
80
21
20
-18
1 406
186
0
0
0
988
0
5
104
71
52

1 084

1 509

-166
x
-19
-147
1 250
747
0
51
2
19
0
11
0
0
40
350
30

-157
9
x
-166
1 666
608
0
36
0
16
5
5
136
0
0
60
800
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8.

Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2014
v tisících Kč:

Účetní závěrka
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
II. Služby celkem
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
IV. Daně a poplatky celkem
538 Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
544 Úroky
545 Kursové ztráty
548 Manka a škody
549 Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
582 Poskytnuté členské příspěvky

B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
602 Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
644 Úroky
VI. Přijaté příspěvky celkem
684 Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
691 Provozní dotace

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
591

Daň z příjmů

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
30

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

7 486

19

7 505

45
40
5
5 960
1
40
116
5 803
1 342
1 032
310
0
0
65
3
2
2
0
58

0
0
0
0
0
0
0
19
15
4
0
0
0
0
0
0
0
0

45
40
5
5 960
1
40
116
5 803
1 361
1 047
314
0
0
65
3
2
2
0
58

18

0

18

18
56
56

0
0
0

18
56
56

7 388

172

7 560

5 989
5 989
0
0
313
313
1 086
1 086

172
172
0
0
0
0
0
0

6 161
6 161
0
0
313
313
1 086
1 086

-98

153

55

46

0

46

-144

153

9
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CZEPHO
Výroční zpráva
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Kontakty

Česká fotovoltaická
průmyslová asociace,
spolek
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5
IČ: 22829181
DIČ: CZ22829181
Číslo účtu: 2109700253/2700
IBAN: CZ26 0800 0000 0021 3277 2319
Internetové stránky: www.czepho.cz
E-mail: sekretariat@czepho.cz
Tel.: +420 724 486 254

