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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení členové a příznivci využití energie Slunce,
naše asociace má za sebou další úspěšný rok usilovné práce na stabilizaci podmínek pro stávající solární elektrárny i otevření příležitostí
pro další rozvoj moderního oboru solární energetiky.
S končícím rokem jsme za sebou nechali také dřívější název České fotovoltaické průmyslové asociace. Pomohl nám vybudovat obraz
možností fotovoltaických modulů v začátcích našeho sektoru. S dynamickým rozvojem solární energetiky jsme však cítili, že je třeba
aktualizovat a modernizovat naše jméno. Od roku 2016 tedy budeme vystupovat pod jménem Solární asociace. Změna názvu, která nově
také obsahuje tagy „slunce“, „energie“ a „akumulace“ aktualizuje poslání asociace podle trendů v oboru. Vedle důrazu na rozvoj využití
sluneční energie na střechách domů jde i o systémy ukládání energie, výzkum a vývoj.
Propojujeme subjekty napříč odvětvími od provozovatelů solárních elektráren přes výrobce fotovoltaických panelů a instalační firmy,
univerzity, až po jednotlivé domácnosti. Členům a partnerům nabízíme naše bohaté zkušenosti s legislativou i poradenství s technickými
a provozními otázkami. Nadále však hájíme také zájmy provozovatelů již realizovaných solárních projektů.
Solární asociace s více než 350 členy posiluje svou pozici na poli šetrné energetiky. Prostřednictvím výkonného vedení naší kanceláře
jsme loni úspěšně prohloubili spolupráci s kolegy z dalších profesních sdružení sektoru obnovitelných zdrojů. Úspěšně tak spolupracujeme na stabilizaci investičního prostředí v minulosti silně ohroženého nepředvídatelnými zásahy do zákonem garantované podpory.
Společně jsme, a také s úspěchem, čelili krizové situaci na konci loňského roku, kdy předsedkyně Energetického regulačního úřadu zcela
proti právu odmítala vydat cenové rozhodnutí pro rok 2016. Svízelnou situaci se podařilo odvrátit velmi dobrou spoluprací nejen s dalšími
asociacemi obnovitelných zdrojů, ale také s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Unií zaměstnavatelských svazů, bankami a dalšími klíčovými hráči domácí debaty. Velký dík patří také jednotlivým vlastníkům
solárních instalací, kteří vyslyšeli naši výzvu a napsali prezidentu Miloši Zemanovi a dalším představitelům vlády. Také tento aktivní přístup pomohl k vypsání podpory ještě před koncem roku.
Vážení členové a příznivci Solární asociace, rovněž v roce 2016 budeme usilovat o nastavení férových pravidel a legislativní stabilitu. Potěší
nás Vaše zpětná vazba k naší společné činnosti i podpora našich aktivit.
S přáním slunečného roku 2016

Ing. Jaromír Řehák
Předseda představenstva Solární asociace
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Úvodní slovo výkonné ředitelky

Vážení členové a příznivci solární energetiky,
Dovolte, abych Vám poděkovala za Vaši důvěru i podporu, díky které jsme mohli v roce 2015 posunout využití energie ze Slunce opět
o kus dál.
Rok 2015 byl spojen především s dokončením rozsáhlé novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Společným
úsilím s kolegy z Aliance pro energetickou soběstačnost nebo CZ Biom se nám podařilo zabránit přijetí retroaktivních návrhů na snížení
objemu podpory pro obnovitelné zdroje. Naopak jsme prosadili usnadnění pravidel pro provoz malých solárních elektráren, které lze od
letošního roku provozovat bez nutnosti vyřizovat licenci. Spolu se zavedením investiční podpory v rámci programu Nová zelená úsporám
jde o důležitý impuls k obnově zájmu o využití sluneční energie pro rodinné domy.
Novela energetického zákona ukázala posilující pozici naší Solární asociace. Vedle prohloubení spolupráce s našimi partnery z Unie
zaměstnavatelských svazů nebo Hospodářské komory jsme také posílili naši pozici v jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí. Solární asociace byla například členem pracovní skupiny pro aktualizaci Národního akčního plánu pro
obnovitelné zdroje, díky kterému se nám podařilo navýšit cíl v sektoru solární energetiky o 300 MW do roku 2020.
Pozice Solární asociace také posiluje napříč Evropou. Jsme aktivními členy Solar Power Europe (dříve EPIA), v rámci které se podílíme
na připomínkování rámcových evropských strategií pro rozvoj obnovitelných zdrojů v členských státech EU. Prohlubujeme naše kontakty
s ředitelstvími Evropské komise, díky kterým můžeme reagovat na krizové situace v České republice, jako bylo například odvrácení rizika
nevypsání podpory pro obnovitelné zdroje Energetickým regulačním úřadem na konci loňského roku. V roce 2015 se také Solární asociace stala členem European Renewable Energy Federation (EREF), která je přední evropskou zastřešující organizací pro jednotlivé typy
obnovitelných zdrojů.
Těší nás důvěra v naši práci, která se v roce 2015 odrazila ve významném rozšíření členské základny. Oproti roku 2013 je počet členů
trojnásobný. Prostřednictvím Solární asociace mají členové možnost efektivně ovlivňovat podmínky podnikání v sektoru a chránit své
investice. Sdružení poskytuje členům odborný a informační servis, mediální zastupování, informační semináře, odborné exkurze, zvýhodněný vstup na oborové konference a zejména podporu při řešení konkrétních problémů.
Rok 2016 je pro nás opět výzvou poskytnout našim členům profesionální servis a pomoci dalšímu rozvoji solární energetiky v České republice. Loni zveřejněná studie zpracovaná pro Solární asociaci spočítala, že postupným růstem fotovoltaických elektráren na střechách
domů lze v roce 2045 dosáhnout výroby 7 400 gigawatthodin elektřiny. Takový je přesně náš dlouhodobý cíl. Vytvořit ze solárního průmyslu
respektované odvětví, které vytváří nová pracovní místa a vyrábí významnou část elektřiny šetrné k životnímu prostředí.
Vážení členové a příznivci Solární asociace, věřím, že se s Vaší podporou k tomuto cíli posuneme zase o kousek blíž.

Ing. Veronika Hamáčková
Výkonná ředitelka Solární asociace
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O nás

Solární asociace, která v roce 2015 změnila svůj název z původního - Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) - je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení subjektů i jednotlivců působících v sektoru solární energetiky. Asociace sdružuje více než 300 členů
a zastupuje více než tři tisíce provozovatelů FVE. Solární asociace propojuje subjekty napříč sektorem od výrobců panelů, instalačních
a servisních firem přes provozovatele solárních elektráren po univerzity a výzkumná pracoviště.
Asociace hájí zájmy solárního sektoru v jednání s rozhodujícími státními orgány, ministerstvy, distribučními společnostmi a rovněž směrem k evropským institucím. Hlavním posláním je stabilizace sektoru a prosazování technických, legislativních a ekonomických podmínek
pro dlouhodobý rozvoj technologie výroby sluneční energie. Nedílnou a důležitou součástí práce Solární asociace je také podpora výzkumu
a vývoje fotovoltaických technologií a startupů včetně akumulace elektrické energie, vzdělávání veřejnosti a osvěta zaměřená na šíření
dobrého jména fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů.
Členové asociace získávají jejím prostřednictvím možnost efektivně ovlivňovat podmínky podnikání v sektoru a chránit své investice. Asociace rovněž členům poskytuje
kvalitní odborný a informační servis, zvýhodněný či bezplatný vstup na informační semináře a oborové konference nebo podporu při řešení konkrétních problémů ve formě
poradenství a právní pomoci. Asociace členům také zprostředkovává slevy na široký
rozsah služeb pro kvalitní a efektivní provoz fotovoltaických elektráren.

Solární asociace komplexně pokrývá spektrum
činností v rámci výroby sluneční energie od
výroby, přes servis a provoz, až po recyklaci.
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a výzkum

Solární asociace byla jako Česká fotovoltaická průmyslová asociace
založena a registrována na MV ČR dne 11. 11. 2009.
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Loňský rok v číslech:

Evropa: největší solární kontinent

Poprvé nad hranici 50 gigawattů!

Solární elektrárny byly také druhým nejvýznamnějším zdrojem mezi novými energetickými zdroji připojenými do sítě v loňském roce v Evropě. V roce 2015 bylo v EU nainstalováno 8,1 GW nových fotovoltaických elektráren. Evropské solární elektrárny se tak přiblížily k hranici
100 tisíc MW, což dělá z Evropy kontinent s nejvíce solárními panely na světě.

Rok 2015 se nesl ve znamení růstu celosvětových investic do obnovitelných
zdrojů a výjimkou nebyl ani sektor solární energetiky. Oproti roku 2014 se celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren zvýšil o čtvrtinu. Meziročně
fotovoltaika poprvé v historii pokořila hranici nárůstu o 50 GW. Celkový instalovaný výkon solárních zdrojů ve světě tak dosáhl na 229 GW.
Loňský rok potvrdil dominanci Asie. Největšími solárními trhy zůstávají Čína
(v roce 2015 +15,1 GW) a Japonsko. Poslední dva roky pak sílí zájem o fotovoltaické elektrárny v USA, které se drží na třetí příčce. Meziroční nárůst instalovaného výkonu v Číně loni dosáhl dokonce na dvojnásobný počet solárních
panelů oproti celé Evropě a Čína tak také nahradila Německo v pozici lídra,
země s nejvíce nainstalovanými solárními elektrárnami.

Dalším zajímavým projektem loňského roku je započetí výstavby největšího solárního parku v Evropě o výkonu 300 MW. Tato fotovoltaická elektrárna roste ve Francii v oblasti Bordeaux. Společnost Neoen, která solární elektrárnu Cestas provozuje, bude elektřinu prodávat za zvýhodněnou cenu €105/MWh po dobu 20 let. Tento solární projekt tak začíná konkurovat ceně větrné elektřiny, ale také novým jaderným reaktorům.

Podle dat ERÚ přibylo loni v Česku pouhých 5 MW solárních projektů, tedy 0,065 % z nových solárních instalací v Evropě. Od letošního
roku by však mohlo být lépe. Podle aktualizace Národního akčního
plánu pro obnovitelné zdroje by mělo během následujících pěti let
vyrůst v České republice až 306 MW nových solárních elektráren.
Realizaci by měla pomoci také loni zavedená investiční podpora
v rámci Nové zelené úsporám.
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Obnovený růst zájmu o investice do fotovoltaiky přinesl především trh ve Velké Británii (+3,7 GW v roce 2015). V dalších zemích včetně Německa
(+1,5 GW) však solární energetika spíše stagnuje. Přesto k zajímavým úspěchům tohoto moderního oboru šetrné energetiky patří pád cen na
rekordní úroveň 8 eurocentů/kWh, na kterou se dostaly nabídky investorů v rámci třetího kola aukcí v Německu.

Česko: nový začátek?
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Čína

Fotovoltaické elektrárny v Evropě vyrobí za rok takové množství elektřiny, které odpovídá ekvivalentu průměrné spotřeby 30 milionů domácností. Takové množství odpovídá 4% podílu celkové vyrobené elektřiny v Evropě.

Sluneční elektrárny v ČR
stav k 31.12. 2015
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PARTNERSTVÍ a MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

I v roce 2015 asociace významně rozvíjela spolupráci s partnery z podnikatelské sféry, vědeckých pracovišť a vysokých škol. Novými partnery se v uplynulém roce stali například UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, SUNFIN PRAHA nebo Photon Energy Operation CZ.
Spolupráci na odborné úrovni jsme navázali také s Českým vysokým učením technickým v Praze a Vysokou školou báňskou - Technickou
univerzitou v Ostravě. Solární asociace se rovněž stala kolektivním členem dvou významných podnikatelských asociací - Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a Hospodářské komory ČR.
Na mezinárodním poli se podařilo prohloubit spolupráci v rámci evropské solární asociace SolarPower Europe (dříve EPIA), kde se naši
zástupci nově zapojili do skupiny Solar & Storage Task Force a pravidelně se účastnili všech klíčových jednání o evropské legislativě
v rámci pracovní skupiny Strategy Committee. Nově jsme se stali také členy významné federace hájící zájmy obnovitelných zdrojů v Evropě - European Renewable Energies Federation (EREF).

Zlaté partnerství:

Solartec s.r.o.

www.resolar.cz

www.solartec.eu

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.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)

www.unicreditbank.cz

Domat Control System s.r.o.

www.sunfin.cz

domat-int.com
Stříbrné partnerství:

PhotonEnergy Operations CZ s.r.o.
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Euractiv.cz

Spolupracujeme s:

SUNFIN PRAHA s.r.o.

www.photonenergyoperations.cz

Aliance pro energetickou
soběstačnost (AliES)

portál SolarniNovinky.cz

Partneři CZEPHO

REsolar s.r.o.

Mediální partneři:

4
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VÝZNA M NÉ O KA M Ž IKY S O LÁRNÍH O SEKT O RU v R O CE 2 0 1 5

LEDEN

Červenec

Ústavní soud zamítl stížnost provozovatele FVE, který se domáhal ochrany
před likvidačním dopadem solárního odvodu. Soud ovšem ve zdůvodnění
verdiktu potvrdil platnost svého předchozího nálezu, že provozovatelé FVE
ohrožení rdousícím efektem solární daně mají mít možnost jejího prominutí.

Evropská komise spouští konzultační proces k novému modelu trhu s elektřinou Energy Market Design.

Únor
Evropská komise předložila konečný návrh Energetické unie - rámce pro vytvoření vnitřního trhu s energiemi.
Březen
Nad Evropou proběhlo částečné zatmění slunce a ukázalo se, že energetické
sítě jsou na náhlý hromadný výpadek dodávek elektřiny ze slunečních elektráren připraveny. Nepotvrdily se tak poplašné mediální spekulace o možném
blackoutu.

Srpen
Evropská komise potvrzuje antidumpingová cla pro vybrané čínské panely.
Září
Dopis 22 evropských asociací vyzývajících evropské představitele k ochraně sektoru obnovitelných zdrojů energie před retroaktivními
kroky.
Říjen
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu v rámci programu Nová zelená úsporám s dotacemi pro zájemce o střešní fotovoltaiku.
Vydání přelomové studie „Potenciál solární energetiky v ČR“, která poprvé fundovaně a podrobně mapuje možnosti rozvoje fotovoltaiky.
Solární asociace spolupořádá prestižní konferenci Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje.

Duben

Listopad

Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona a zákona
o podporovaných zdrojích, k níž měla Solární asociace řadu připomínek.

Schválen Národní akční plán pro OZE včetně potenciálu solární energetiky do roku 2020.

Květen

Pod záštitou Solární asociace jsou v Praze slavnostně předány evropské sluneční ceny „EUROSOLAR 2015“.

Evropská komise v rámci notifikačního procesu došla k závěru, že pravidla
pro podporu obnovitelné energie, která zavádí Německo, jsou v souladu
s pravidly EU pro poskytování státní podpory.

Prosinec

Při hlasování o zprávě věnované Evropské energetické bezpečnostní strategii
přijali poslanci Evropského parlamentu pozměňovací návrhy odsuzující retroaktivní změny regulačního rámce obnovitelných zdrojů.

Jednání ministra průmyslu a obchodu Mládka a Solární asociace s Evropskou komisí ohledně notifikace podpory pro OZE.

Výzva Solární asociace všem majitelům střešních instalací ohledně nevypsání podpory ze strany ERÚ.
ERÚ dne 29. 12. 2015 vydává cenové rozhodnutí, které garantuje vypsání podpory pro OZE na rok 2016.

Červen
Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo v rámci Aktualizace státní energetické koncepce ČR (ASEK) Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG).
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HLAVNÍ AKTIVITY SOLÁRNÍ ASOCIACE v ROCE 2015

z z Notifikace podpory
Zástupci Solární asociace opakovaně jednají se zástupci Evropské komise v Bruselu, zejména s Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž (DG COMP) a Generálním ředitelstvím pro energetiku (DG ENER). Souběžně seznamují českou veřejnost i představitele
státu (zákonodárce, představitele ministerstev apod.) s problematikou prostřednictvím médií a vlastními informačními prostředky. Z dílny
asociace vzniká řada právních analýz podporujících její argumentaci.
z z Nevypsání podpory
Solární asociace se významně aktivizuje proti hrozbě, že ERÚ nevypíše pro rok 2016 zákonem garantovanou podporu pro obnovitelné
zdroje včetně fotovoltaiky. Obrací se na představitele vlády, zákonodárce i prezidenta republiky a seznamuje je s právními stanovisky, která
vyvracejí zdůvodnění ze strany ERÚ. Velkou část práce představují v tomto směru také mediální aktivity a vystoupení zástupců asociace.
Asociace oslovuje 22 tisíc majitelů střešních solárních instalací s žádostí o podporu a výzvu nejvyšším státním představitelům.
Asociace také spolupodepisuje společný dopis českých asociací zastupujících jednotlivé sektory obnovitelných zdrojů vládě s výzvou
k urychlenému řešení.
z z Novela energetického zákona
Během příprav a projednávání novely energetického zákona se asociace účastní všech připomínkových řízení a odborných debat na všech
přístupných fórech. Informačními listy i v průběhu osobních setkání seznamuje zákonodárce z obou parlamentních komor s pozicí solárního sektoru a jeho oprávněnými zájmy. Díky aktivitě asociace se daří z konečného znění novely odstranit nejproblematičtější návrhy
a zabránit přijetí pozměňovacích návrhů s protiústavními nebo retroaktivními dopady na sektor.
z z Recyklace solárních panelů
V roce 2015 pokračují aktivity Solární asociace zacílené na problematiku recyklace solárních panelů a povinných příspěvků do
kolektivních systémů. Asociace úzce spolupracuje s kolektivním systémem REsolar, který sdružuje provozovatele s instalovaným výkonem 625 MW, a nabízí splnění zákonných povinností
za transparentních a nejvýhodnějších podmínek. Asociace připomínkuje také připravovanou odpadovou legislativu, přičemž
se opírá především o nově zpracovanou odbornou studii ČVUT,
která dokládá, že recyklace panelů bude v budoucnu zisková.
Výstupy ze studie se daří prezentovat i v médiích.

Recyklaci solárních panelů zaplatí získané stříbro
Recyklace solárních panelů (fotovoltaických modulů), které v následujících
desetiletích doslouží, se bohatě zaplatí
z prodeje surovin jejím prostřednictvím získaných. Vyplývá to z podrobné
studie ČVUT pro recyklační kolektivní
systém REsolar.

Česká republika je prakticky jedinou zemí
v Evropě, kde jsou na recyklaci od provozovatelů slunečních elektráren vybírány
zálohově povinné poplatky. Ty přitom musí
složit již v prvních letech provozu a následující desetiletí tak budou vázané na účtech.
Přitom se podle aktuálně zveřejněné studie
ČVUT „Ekonomická bilance výroby a likvidace fotovoltaických modulů v ČR“ likvidace v Česku běžných křemíkových solárních
modulů zaplatí již z rozebrání panelů a získání stříbra, které tyto panely obsahují. Další
materiály jako hliník nebo měď lze také opětovně využít a snížit tak energetickou stopu
oproti výrobě z nově vytěžených surovin.
„Procesem recyklace krystalických a tenkovrstvých solárních modulů získáme mnoho
materiálu pro následné zpracování a opětov-

solar_recyklace_212x91.indd 1

né použití při výrobě fotovoltaických modulů
nebo jiných výrobků. Mezi tyto materiály patří hliník, měď, sklo, plasty, křemík, vzácné
kovy, mezi něž patří stříbro, indium, galium,
germanium, molybden a další. Mezi nejlépe
recyklovatelné materiály se řadí sklo a hliník.
Pro sklo platí, že recyklací lze získat až 95 %
skleněného materiálu s čistotou 99,99%. Pro
hliník tato hodnota dosahuje téměř 100 %
a nízká energetická náročnost procesu ušetří až 70 % energie nutné pro výrobu nového
hliníku,“ říká mimo jiné Ing. Ladislava Černá z Laboratoře diagnostiky fotovoltaických
systémů ČVUT v Praze.
Ve většině evropských států tedy vyřeší
budoucí likvidaci solárních panelů komerčním přístupem na základě zpracování a získání vzácných kovů a dalších recyklovatelných
materiálů. Pouze v České republice platí systém, který neúměrným způsobem zatěžuje
zájemce o výrobu šetrné energie ze slunce.
Povinnost platit nesmyslně vysoké poplatky za časově vzdálenou recyklaci solárních
panelů vznikl na Ministerstvu životního
prostředí pod ministrem Chalupou. Ten jen
pár dní před koncem svého mandátu schválil

vyhlášku, která zavedla recyklační poplatek
za likvidaci fotovoltaických modulů vyšší,
než kalkulovala tehdejší studie vypracovaná
přímo pro ministerstvo.
V současné době tak musí každý provozovatel sluneční elektrárny uvedené do
provozu před 1. lednem 2013, včetně domácích elektráren na střechách domů, odvádět poplatek do tzv. kolektivního systému.,
který potom tyto prostředky spravuje až do
doby, kdy bude třeba elektrárnu likvidovat.
Nejmenší možná výše příspěvku, který do-

padne na více než dvě desítky tisíc českých
domácností, je přitom stanoven na 8,50 Kč za
kilogram panelů.
Z propočtů ČVUT přitom plyne, že recyklace vynese likvidátorovi panelů okolo deseti
korun z každého kilogramu panelů. Předpokládané náklady na zpracování, dopravu
a administrativu spojenou s provozem kolektivních systémů potom představují částku
zhruba osm korun.
„Od samého začátku vytváření povinnosti platit recyklační poplatky upozorňujeme
na nesmyslně vysokou zátěž provozovatelů
solárních elektráren. Nová studie ČVUT potvrdila, že celkový výnos z prodeje surovin
získaných recyklací fotovoltaických panelů
v České republice by se pohyboval ve výši
1,7 miliardy korun. Likvidace panelů si tedy
vydělá sama na sebe. Proto společně s Aliancí pro energetickou soběstačnost navrhujeme, aby nejmenší možná výše příspěvku
stanovovaná vyhláškou byla maximálně dvě
koruny na kilogram váhy panelů, tedy čtyřikrát méně než platí dnes,“ říká Veronika
Hamáčková, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO).

9.12.2015 12:31:13

z z Národní akční plán pro OZE
Solární asociace je členem pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a odborně připomínkuje Národní akční plán pro OZE.
Ze studie zpracované pro Solární asociaci k potenciálu fotovoltaiky na střechách v ČR vyplývá potenciál nových instalací ve výši až 7 GW.
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Mediální aktivity
Prosazování zájmů svých členů a celého sektoru patřilo i v uplynulém roce k prioritám v práci asociace. V mediálních výstupech hájili
zástupci asociace pozice sektoru proti dezinformacím a vysvětlovali stanoviska solárního sektoru. Druhou stránkou mediální práce byla
osvěta vysvětlující výhody fotovoltaiky jako moderního, čistého a rentabilního zdroje.
Z mediálních výstupů vybíráme:
Televize
Komentáře k novele energetického zákona:
zz

5. února 2015, Česká televize, Události komentáře
Energetická budoucnost
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370205

zz

30. března 2015, ČT 24, Studio ČT 24
Solární vyhlášky, ERÚ
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058290330
Komentáře na téma Energetická unie:

zz

20. března 2015, Česká televize, Události komentáře
Energetické spojenectví v Evropě
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000370320/
Komentáře k budoucnosti solární energetiky:

zz

4. března 2015, www.ceskatelevize.cz
Debata z Jednoho světa: Emise – problém, který se nerozplyne
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/303483-debata-z-jednoho-sveta-emise-problem-ktery-se-nerozplyne/
Komentáře k nové energetické koncepci:

zz

3. června 2015, www.ceskatelevize.cz
Nové jaderné bloky mají souhlas vlády, zbývá dořešit financování
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/313577-nove-jaderne-bloky-maji-souhlas-vlady-zbyva-doresit-financovani/
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Reportáž o výhodách FV:
zz

20. září 2015, ČT2
Nad slunce jasnější
Pořad České televize, který představuje roli Aliance pro energetickou soběstačnost a České fotovoltaické průmyslové asociace ve věci
prosazování rozvoje solární energetiky v České republice. Vystoupili zde: Pavel Šich - předseda Aliance pro energetickou soběstačnost,
Petr Správka - vedoucí asociační skupiny pro malé zdroje Solární asociace a Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-noviny/215562248430026-nad-slunce-jasnejsi/
Nová zelená úsporám:

zz

21. října 2015, www.ceskatelevize.cz
Nová zelená úsporám: Domácnosti můžou žádat o dotace kdykoliv až do roku 2021
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1605271-nova-zelena-usporam-domacnosti-muzou-zadat-o-dotace-kdykoliv-az-do-roku-2021
Reakce na hrozbu, že ERÚ nevypíše podporu:

zz

2. listopadu 2015, www.ceskatelevize.cz
Vystoupení Miloše Cihelky, tiskového mluvčího asociace a Martina Sedláka, ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost
v Ekonomice ČT 24
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095417821-ekonomika-ct24/215411058021102/

zz

25. listopadu 2015, www.ceskatelevize.cz
Vystoupení Miloše Cihelky, tiskového mluvčího asociace: Zeman Vitáskovou neodvolá, ta očekává vyznamenání za boj proti mafii
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1625196-zeman-vitaskovou-neodvola-ta-ocekava-vyznamenani-za-boj-proti-mafii

zz

20. listopadu 2015, www.ceskatelevize.cz
Téma: Solárníci, reakce na ERÚ
Host: Martin Sedlák, výkonný ředitel, Aliance pro energetickou soběstačnost
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058281120

zz

6. prosince 2015, www.ceskatelevize.cz
Bez razítka z Bruselu podpora obnovitelných zdrojů nebude, stojí si na svém Vitásková
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1631637-bez-razitka-z-bruselu-podpora-obnovitelnych-zdroju-nebude-stoji-si-na-svem
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ROZHLAS
Reakce na atomový plán MPO:
zz

Komentáře k nové energetické koncepci:
zz

18. května 2015, www.rozhlas.cz
Vláda schválila energetickou koncepci do roku 2040. Spoléhá hlavně na energii z jádra

24. ledna 2015, www.zet.cz
(Ministr Mládek v duelu s Martinem Sedlákem: Další jaderné bloky bude Česká republika potřebovat)

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/vlada-schvalila-energetickou-koncepci-do-roku-2040-spoleha-hlavne-na-energii-z-jadra--1491437

http://www.zet.cz/tema/ministr-mladek-dalsi-jaderne-bloky-bude-ceska-republika-potrebovat-3790
Energetická unie:
Ostatní:
zz

zz

12. července 2015, www.zet.cz

18. února 2015, www.zet.cz

Česká republika jde proti energetickému trendu Evropské unie, říká M. Sedlák

Evropa zaostává v solární energii za USA, cena panelů má ale v příštích letech rychle klesat

http://www.zet.cz/tema/esk-republika-jde-proti-energetickmu-trendu-evropsk-unie-k-m-sedlk-5622

(rozhovor s Martinem Sedlákem)
http://www.zet.cz/tema/evropa-zaostv-v-solrn-energii-za-usa-cena-panel-m-ale-v-ptch-letech-rychle-klesat-4022
zz

30. března 2015, Český rozhlas
Vyhlášky k obnovitelným zdrojům by měl posoudit ÚS, navrhuje vedení ERÚ
(Martin Sedlák, AliES vs. Jiří Chvojka, ERÚ)
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/vyhlasky-k-obnovitelnym-zdrojum-by-mel-posoudit-us-navrhuje-vedeni-eru--1472413

zz

Rozvoj solární energetiky v České republice:
15. září 2015, Český rozhlas
Stát bude znovu podporovat malé solární elektrárny na střechách rodinných domů
(rozhovor s Martinem Sedlákem)
http://m.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/stat-bude-znovu-podporovat-male-solarni-elektrarny-na-strechach-rodinnych-domu--1533080

4. března 2015, www.zet.cz
Evropská unie chce díky energetické spolupráci zbavit členské státy závislosti na jiných zemích
(rozhovor s Martinem Sedlákem)
http://www.zet.cz/tema/evropsk-unie-chce-dky-energetick-spoluprci-zbavit-lensk-stty-zvislosti-na-jinch-zemch-4230

zz

10. dubna 2015, www.rozhlas.cz
Energetický zákon míří do Senátu, mění výpočet poplatku za obnovitelné zdroje
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/energeticky-zakon-miri-do-senatu-meni-vypocet-poplatku-za-obnovitelne-zdroje--1476720
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TISK zahraničí:

Tisk: Speciál Energetika E15

zz

3. srpna, E15 Weekly

zz

20. března, E15

zz

17. srpna, E15 Weekly

zz

18. června, E15

zz

31. srpna, E15 Weekly

zz

25. září, E15

zz

25. listopadu, E15

energetika

komerční

speciál

Č

energetika

VI/VII

eská vláda plánuje, že od
příštího roku obnoví podporu
pro solární elektrárny na střechách rodinných domů. Domácnosti
tak získají šanci na zvýšení energetické nezávislosti pomocí vlastní výroby
elektřiny, což se celkově projeví na
výrazných finančních úsporách. Díky
tomuto kroku by se mělo snížit riziko
energetické chudoby, kdy má domácnost problémy platit účty za elektřinu.
Podle Evropské komise je v tuzemsku
energetickou chudobou ohroženo až 20
procent domácností.

speciál

kolik nás stojí obnovitelné zdroje?

S

tát finančně podporuje výrobu
elektrické energie z biomasy,
větru, vody, slunečního záření
a bioplynu. Jen v letech 2011 až 2014
činily náklady na jejich podporu téměř
157 miliard korun, uvedl NKÚ. Navíc do
roku 2030 se podle úřadu mohou nákla
dy vyšplhat až na jeden bilion.
Podle předsedy NKÚ Miloslava Kaly
stát selhal, protože nedokázal reagovat
na pokles investičních nákladů na stav
bu slunečních elektráren. „Ten fenomén
se odborně nazývá dobývání renty. Je
to popsaná záležitost, kdy v roce 2005
vznikl zákon, který vycházel z ekono
mických predikcí, které v té době byly
známy. Stát ale v té době nebyl schopen
v letech 2008 a 2009 zachytit trend,
kdy došlo k prudkému snížení investič
ních nákladů,“ uvedl.

nejdražší jsou solární
elektrárny
Podle NKÚ z této podpory nejvíce
čerpaly fotovoltaické elektrárny, kte
ré patří k nejdražším z těchto zdrojů.

„Například v roce 2013 podpora zelené
elektřiny byla celkem 44 miliard korun
a fotovoltaické elektrárny získaly dvě tře
tiny této částky, přestože vyrobily pouze
22 procent zelené elektřiny,“ uvedla
mluvčí kontrolního úřadu Olga Málková.
Zlomové období podle úřadu před
stavoval začátek roku 2011, odkdy začaly
provozní podpory pro nově vybudované
zdroje klesat. Snaha dostavět fotovol
taické elektrárny za starých, a tedy vý
hodnějších podmínek, vyvrcholila kon
cem roku 2010 solárním boomem. „Mezi
lety 2009 až 2012 množství elektřiny
vyprodukované fotovoltaickými elek
trárnami vzrostlo více než třiadvacet
krát, což nemá v porovnání s ostatními
státy EU obdoby. Návratnost investic
do fotovoltaických elektráren byla zhru
ba sedm let po zahájení jejich provozu,
přestože podle zákona mohla být až
15 let,“ uvedl NKÚ.
Solárníci zprávu NKÚ označili za po
vrchní. Podle zástupců fotovoltaických
asociací zapomněl úřad na řadu faktorů
a jeho závěry jsou tak nepřesné a posi

lují mýty o šetrné energetice. Podle Mar
tina Sedláka z Aliance pro energetickou
soběstačnost (AliES) úřad opomněl
zejména retroaktivní zásahy do podpo
ry solárních elektráren. AliES společně
s Českou fotovoltaickou průmyslovou
asociací (CZEPHO) upozorňuje hlavně
na to, že mezi roky 2011 až 2014 nebylo
provozovatelům solárních elektráren
kvůli zavedení takzvané solární daně
vyplaceno okolo 20 miliard korun.
Podle asociací NKÚ tuto skutečnost ve
svých propočtech nijak nezohledňu
je. Uvedly, že daň navíc bude platit po
celou dobu podpory a logicky tak bude
mít dopad na objem vyplácené částky
i do budoucna.
Mezi lety 2009 až 2012 vzrostla podle
NKÚ výroba elektřiny ze slunečního zá
ření v Německu o 300 procent, na Slo
vensku o 424 procent, v Rakousku o 588
procent a v České republice o 2320 pro
cent. Podle aktualizované státní ener
getické koncepce by měla fotovoltaika
v České republice ve výrobě elektřiny
tvořit zhruba 30 procent elektřiny vy
tvořené z obnovitelných zdrojů. Násle
dují biomasa a bioplyn.

Foto profimedia.cz

Zelená úsporám i pro malé
solární elektrárny
Po pěti letech, kdy byla diskuze
o podpoře solárních elektráren tabu,
přichází změna. Místo rozsáhlé podpory,
která nyní na dotacích stojí ročně desít
ky miliard korun, se ale chystá skrom
nější program, který bude zaměřený na
malé elektrárny na střechách rodinných
domů. Peníze by měly být vypláceny
z programu Zelená úsporám. „Podpora
fotovoltaických elektráren s výkonem
do 10 kilowattů z programu Nová zele
ná úsporám je jednou z aktuálně deba
tovaných možných variant nahrazení
nevyhovujících zdrojů,“ potvrdila mluvčí
ministerstva Petra Roubíčková.
Pokud by vláda výstavbu menších

solárních elektráren nepostrčila, hrozilo
by, že Česko nesplní ani klimatické cíle
EU ani plány Státní energetické koncep
ce, podle které se má za dalších 25 let
výroba ze slunečních elektráren zdvoj
násobit.
Podle informací z tisku by se místo
garantovaných cen mělo jednat o formu
investičních podpor – žadatel by dostal
ze Zelené úsporám část investovaných
nákladů. Stejně tak novela energetické
ho zákona chce právě elektrárny s výko
nem do 10 kilowattů zbavit povinnosti
získání licence od Energetického regu
lačního úřadu.
V současné době je v Česku přes
28 tisíc slunečních elektráren o insta
lovaném výkonu 2061 megawattů.
Téměř dvě třetiny tohoto výkonu ale
spadají pod obří projekty na polích a jen
0,44 procenta výkonu spadá do katego
rie těch nejmenších střešních instalací.

Solární proud bude levnější
než nový temelín
Podle nové studie německého sdru
žení Agora klesne cena solárních elek
tráren v příštím desetiletí o třetinu,
v dlouhodobém výhledu dokonce o dvě
třetiny. A proud bude levnější než z jádra
nebo uhlí.
Součástí německé studie je i modelo
vý příklad pro Českou republiku. A z něj
vyplývá, že by solární energetika mohla
konkurovat případným novým jaderným
zdrojům už po roce 2025. Je to zhruba ve
stejné době, kdy ministerstvo průmyslu
plánuje případnou stavbu dalších reak
torů v Temelíně.
Zpráva, která vychází z dat uznáva
ných expertů z Fraunhofer Institutu pro
solární energetické systémy, totiž vypo
čítává, že by do roku 2025 měla cena
elektřiny z fotovoltaických elektráren
v Evropě klesnout na 40 až 60 eur za
megawatthodinu (zhruba 1 až 1,5 koruny
za kilowatthodinu). Elektřina z nových
uhelných či plynových elektráren přitom
podle studie už dnes stojí mezi 50 až 100
eur za megawatthodinu a z jaderných
elektráren přes 110 eur.
Zpráva rovněž předvídá, že se účin
nost panelů díky technologickému vý
voji zdvojnásobí.
aa

Foto profimedia.cz

Malé solární elektrárny na střechách:
brzy bez byrokracie
Letos projednávané novely energetického zákona a zákona o podpoře obno
vitelných zdrojů dávají naději pro malé šetrné zdroje energie. Stát by tak měl
konečně umožnit využití solárních elektráren na střechách domů bez byrokratic
kých překážek.

P

rávě tato novinka patří k vý
znamným impulsům pro oživení
zájmu o vlastní výrobu elektřiny.
Na potřebu zjednodušení připojování
tzv. mikrozdrojů dlouho upozorňovalo
největší české zájmové solární sdružení
Česká fotovoltaická průmyslová asoci
ace nebo nezávislá expertní organizace
Aliance pro energetickou soběstačnost.
Pozitivní změna zákona dá nově šanci
například zájemcům o sluneční elekt
rárny na střechách domů až do výkonu
10 kilowattů. Díky zjednodušeným pra
vidlům odpadne především potřeba
vyřizovat licenci. Také na základě od
borné argumentace solárních sdružení
se podařilo rozšířit volné podmínky i pro
zdroje připojené do distribuční soustavy.
Jejich majitelé však budou muset stále
dodržet předpoklad, že vyráběná solár
ní elektřina je primárně určena ke spo
třebě v místě výroby a přetoky do sítě
budou minimální.
Jedná se o první krok, který může pomo
ci nastartovat novou vlnu zájmu o ceno
vě stále výhodnější obnovitelné zdroje.
„Solární energetika začíná být konku
renceschopná, rodiny tak díky technolo
gickému pokroku získávají levný nástroj
pro vlastní výrobu elektřiny. Rozumný
růst solárních instalací by navíc mohl

vytvořit až dva tisíce pracovních míst
ročně.“ říká Veronika Knoblochová, vý
konná ředitelka České fotovoltaické
průmyslové asociace (CZEPHO).

Stabilizace sektoru šetrné
energetiky
Dalším pozitivem aktuální novely je ná
vrh poslanců, který by měl do zákona
doplnit dlouho scházející definici pra
videl pro opravy obnovitelných zdrojů.
Právě chybějící přesné vymezení rozdí
lů mezi rekonstrukcí a opravou v praxi
znamenalo, že nejasný výklad záležel
na libovůli úředníků a mohl bránit lep
šímu využití stávajících šetrných zdrojů
energie.
Novela zákona o podporovaných zdro
jích tak v prvním kroku povede ke stabi
lizaci sektoru šetrné energetiky. Klíčové
však bude i následné nastavení tech
nických podmínek pomocí navazujících
vyhlášek. Legislativní úpravy se pak mo
hou vhodně propojit s dalším krokem na
podporu malé, obnovitelné energetiky.
Tím je navrhované rozšíření programu
Nová zelená úsporám o malé solární
elektrárny zapojené do systému ohřevu
vody v budovách.
České republice bohužel nadále chybí
ucelený systém podpory pro další rozvoj

energetickou soběstačnost v komentáři
solárních sdružení ke zveřejněnému ná
vrhu Energetické unie.
Unie dlouhodobě sází na postupný růst
obnovitelných zdrojů, jako jeden z pilířů
ekonomiky. Díky evropské podpoře se
domácích zdrojů čisté energie. Jednou šetrné zdroje podařilo rozběhnout na
z cest je například využití nefinanční tolik, že by se například solární energe
podpory tzv. netmetering, což je sys tika měla stát do deseti let nejlevnějším
tém, kdy provozovatel domácí elektrár zdrojem elektřiny na zemi. Dokladuje to
ny dodává nespotřebovanou elektřinu například začátkem tohoto roku zveřej
zdarma do sítě a její obdobné množství něná studie německého think thanku
si v čase, kdy ji potřebuje, může zase za Agora, vytvořená ve spolupráci s exper
stanovených podmínek odebrat. Sys ty z Fraunhofer Institutu, která uvádí, že
témy založené na tomto mechanismu cena solárních elektráren klesne v příš
tím desetiletí o třetinu, do roku 2050
fungují úspěšně například v USA.
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Dobře mířený impuls

Hledejme promyšlený
přístup

V posledních dvou letech se nerealizovaly téměř žádné nové střešní instalace. Češi mohli pouze zpovzdálí
sledovat, jak v sousedním Německu
nebo zámoří probíhá energetická revoluce poháněná sluneční energií. Vlastní
výroba energie ze slunce by znamenala
výrazné snížení spotřeby fosilních paliv, na které v současnosti česká energetika spoléhá.
Ministerstvo životního prostředí
představilo plán na rozšíření dotačního
programu Zelená úsporám o investiční
dotace na pořízení střešních fotovoltaických elektráren. Přestože plánovaná dotace nebude příliš vysoká, jde o vstřícné
gesto, kterým chce stát obnovit zájem

Plán na zavedení investiční podpory
pro nové solární elektrárny na střechách
je důležitým impulsem pro stabilizaci
sektoru fotovoltaiky v Česku. Současně
je však nutné připravit ucelenou koncepci, která by otevřela dveře moderní
energetice.
Cestu nabízí návrh proměny trhu
s elektřinou, který byl představený
v létě Evropskou komisí. Pokud by jej
Evropa přijala, spotřebitelé by nově nemuseli být pouhými odběrateli elektřiny, ale mohli by se stát i jejími výrobci
– a to nejen pro svou potřebu. Navíc by
domácnost mohla aktivně řídit vlastní
spotřebu. Realizace tohoto návrhu by
měla zvýšit význam malých, decent-

energetika

Bioplyn rozvíjí venkov

speciál

B

Podnikatelé v těchto obcích mohou počítat s vyšší kupní sílou, peníze zůstávají
v regionu a podobné projekty jsou navíc
atraktivní pro případné další investice
navázané na lokální výrobu energie. Hezkým příkladem je projekt Bylinky.cz. Bioplynová stanice v Suchohrdlech na jihu
Moravy přilákala švédského investora,
který ve skleníku, který využívá energii
z bioplynu, pěstuje bylinky. Ty jsou pak
běžně k dostání v supermarketech. Instalací bioplynových stanic rozmístěných
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které právě rychlejšímu rozvoji decentralizovaných zdrojů energie příliš nenahrává. „Moderní energetický systém by
umožnil domácnostem těžit z levných
obnovitelných zdrojů energie a podnikům by se tak otevřel zcela nový obor
zakázek. Jenže to celé ohrožuje neochota politiků přiznat obnovitelným zdrojům pevné místo v rámci energetického
mixu. Navíc investiční prostředí v zelené energetice zneklidňují opakované
pokusy o retroaktivní zásahy do podpory pro obnovitelné zdroje. Naštěstí se
začínají mračna nad solární energetikou
roztahovat alespoň v podobě příslibu
investiční podpory pro nové projekty,“
dodává Veronika Knoblochová z České
fotovoltaické průmyslové asociace.
Martin Sedlák, AliES

společně s

Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje
zvou na konferenci konanou pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky,
Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

pod záštitou předsedy vlády ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

22. 10. 2015, 9:30 hod
Hotel Barceló Praha
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ný dům AIR house
nyní slouží jako
informační centrum ČVUT v pražOdborný partner konference
Hlavní
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Při České asociace odpadového hospodářství
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jejich zpracování mohou kromě komwww.czepho.cz
Vyhlášení soutěže Inovativní projekt v oblasti šetrné energetiky, pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR
postáren sehrát významnou roli právě
Přijďte diskutovat se zástupci Ministersva průmyslu a obchodu
i bioplynové stanice. Navíc najdeme
a ČEZ o budoucnosti obnovitelných zdrojů v ČR
odpady, které si přímo říkají o zpraa zúčastněte se vyhlášení nejlepšího inovativního projektu
cování v bioplynových stanicích. Jde
za posledních 10 let v oblasti šetrné energetiky!
hlavně o odpady s nízkým podílem suwww.uzs–konference.cz
šiny, jako jsou například zbytky jídel,
Odborní partneři:
Mediální partneři:
prošlé potraviny, nerecyklovatelné
rostlinné oleje apod.

Bioplyn: místní energie
pro nové investice

podniků, jsou bioplynové stanice téměř
nezastupitelné. Umožňují energetické
využití statkových hnojiv a přebytků
vypěstované rostlinné hmoty. Spojení
živočišné výroby a bioplynové stanice
přináší mnoho výhod. Vedle energetické
soběstačnosti lze správným hospodařením významně ušetřit také na aplikaci
průmyslových hnojiv.
Nižší ceny energií z domácích obnovitelných zdrojů a bez negativních environmentálních dopadů fosilních paliv přiná-

ralizovaných zdrojů, jako jsou například solární panely na střechách domů.
„Reforma evropského trhu s elektřinou
musí vést k urychlení přechodu k vyššímu zastoupení obnovitelných zdrojů na
místo dnešní centralizované energetiky,
založené na velkých uhelných a jaderných elektrárnách. Evropský energetický trh by se měl proměnit na pružnější systém, který pomocí chytrých sítí
umožní snadné zapojení solárních nebo
větrných elektráren. Současně je třeba
posílit roli domácností a menších podniků jako samovýrobců vlastní elektřiny,“ říká Marek Lang, místopředseda
Aliance pro energetickou soběstačnost.
Druhým důležitým faktorem je zastavení prohlubování nestabilního legislativního prostředí v České republice,

Foto CZEPHO

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) odhaduje, že do roku 2030 náklady na obnovitel
né zdroje elektřiny převýší bilion korun, podstatnou část zaplatí tuzemští odbě
ratelé na příplatcích ke spotřebované elektřině. Vyplývá to z prověrky toho, jak
stát poskytoval prostředky na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů.

o střešní solární instalace ve městech
i na venkově. Tomuto záměru nahrávají
i dlouhodobě klesající ceny fotovoltaických technologií.
Česká fotovoltaická průmyslová
asociace ve svých analýzách odhaduje,
že by právě projekty malých střešních
elektráren mohly ročně růst o minimálně 30 megawattů. Šlo by pak o tisíce
nových projektů v průměru pětikilowattových fotovoltaických elektráren. Instalační společnosti by mohly vytvořit
stovky nových pracovních míst.

foto AliES

Nová sluneční šance pro české střechy
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po celém Česku tak vznikly předpoklady pro další rozvoj, a proto se dnes velice často stává, že bioplynová stanice
podnítí novou výstavbu a následně zásobuje elektřinou a teplem např. již zmiňovaný skleník, sušárny, lihovar, chov
ryb, nebo je teplo využíváno k vytápění
zemědělských provozů včetně chovu
hospodářských zvířat.
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Šetrná energetika
a přeměna odpadů na zdroje
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Zpracování bioodpadů
Bioplynové stanice mohou významnou roli sehrát také jako součást

F

otovoltaika, tedy využívání
slunce pro výrobu elektřiny,
by se podle nejnovějších studií
měla stát do deseti let nejvýhodnějším
zdrojem energie. Na technologickém
pokroku v této dynamicky se rozvíjející
a mimořádně perspektivní oblasti energetiky se významně podílejí také mladí
čeští vědci a akademici.
Příkladem za všechny může být projekt Jana Macáka z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Ten jako jediný v republice získal
v náročné vědecké evropské soutěži
grantovou podporu v hodnotě 45 milionů korun. „Se svým týmem se hodlám
zabývat studiem takových materiálů,
jejichž kombinace, pokud je provedena
správně, může vést ke zcela novému
typu velmi účinného solárního článku,“
popsal malý vědec. Ve stejné oblasti se

24

objevilo 1490 návrhů, z toho jich bude
z evropských prostředků financováno
143 vybraných.
„Se svým projektem prošel náročným dvoukolovým hodnocením Evropské výzkumné rady. Rada navrženému
projektu udělila v obou kolech nejvyšší
hodnocení ‚A' a přidělila řešiteli pro budování excelentního vědeckého týmu
a pořízení unikátního experimentálního vybavení s cílem rozvoje navržené
oblasti bádání částku 1,7 milionu eur na
období pěti let,“ sdělila mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová.
„Hodlám se v prvé řadě zabývat
úpravou povrchů nanotrubic oxidu titaničitého, které jsou z hlediska různých
aplikací skvělým materiálem s mimořádným potenciálem. Dalšími studovanými materiály budou vhodné anorganické a organické chromofory založené

Foto Univerzita Pardubice

Energie ze slunce – čeští vědci bodují

 Jan Macák věří, že jeho technologie
přinese elektřinu ze slunce do dalších
domácností nejen v České republice.
na bázi tenkých vrstev, intenzivně pohlcujících sluneční záření, které budou
vhodně kombinovány právě s nanotrubicemi,“ vysvětluje Macák.

Pokud bude úspěšný, znamená to přínos nejen pro českou vědu, ale také pro
tisíce domácností. Podle jeho slov nová
technologie umožní nejen zvýšit účinnost solárních panelů a podstatně snížit
jejich cenu. „Chtěl bych tak sluneční
energii zpřístupnit i širší veřejnosti, která třeba nemá dostatek prostředků na to
koupit si dražší panely,“ říká vědec.
Mladí čeští akademici jsou přitom
právě v oblasti zpřístupňování sluneční
energetiky veřejnosti úspěšní dlouhodobě. Dalším příkladem může být třeba
Energeticky soběstačný dům AIR House, který navrhl a postavil tým studentů
ČVUT a zúčastnil se s ním v roce 2013
v USA soutěže Solar Decathlon. V této
prestižní celosvětové soutěži obsadili
čeští reprezentanti s projektem, jehož
hlavním energetickým zdrojem je fotovoltaika, celkové 3. místo.
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HLAVNÍ AKTIVITY SOLÁRNÍ ASOCIACE V ROCE 2015

Rozhovory:
zz

—— Memorandum Odpovědný zástupce a jeho vztah k držiteli licence a státním orgánům
—— Memorandum Kontrolní činnost Státní energetické inspekce
—— Rozbor novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

14. října 2015, www.solarninovinky.cz
Expert: Solární revoluce se u nás již brzy odehraje na střechách domů, stejně jako ve vyspělých
státech,

Informační listy:

(rozhovor s Ing. Pavlem Antonínem Stehlíkem, MBA – členem představenstva)

—— Příležitosti místo limitů: Stabilní rozvoj šetrné energetiky, šance pro ekonomiku
http://www.solarniasociace.cz/dokumenty/prilezitosti-misto-limitu_web_1.pdf

http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015101404/expert-solarni-revoluce-se-u-nas-jiz-brzy-odehraje-na-strechach-domu-stejne-jako-ve-vyspelych-statech#.VmACV3YvfIV
zz

—— Fakta a pověry o proměnách energetiky (nejen) v Německu
http://www.solarniasociace.cz/dokumenty/fakta_a_povery_o_nemecke_energetice_1.pdf

26. října 2015, www.solarninovinky.cz

—— 100 x lež ≠ pravda
http://www.solarniasociace.cz/dokumenty/100xlez_pravda.pdf

S jakými problémy se potýkají velké solární elektrárny?,
(rozhovor s Ing. Jiřím Fastem – členem představenstva)

—— Informační list k novele energetického zákona: Expertní komentáře k pozměňovacím návrhům
http://www.solarniasociace.cz/dokumenty/informacni_list_k_novele_energetickeho_zakona_1.pdf

http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015102305/s-jakymi-problemy-se-potykaji-velke-solarni-elektrarny#.VmADHHYvfIV
zz

—— Vyhrává ten, kdo uspoří litry paliva
http://www.solarniasociace.cz/dokumenty/vyhrava_kdo_uspori_litry_paliva_2.pdf

20. listopadu 2015, www.solarninovinky.cz
Expert: Kvůli zastavení podpory Česko postihne uragán žalob a mezinárodních arbitráží,

Odborné studie:

(rozhovor s Ing. Dušanem Horčičkou – členem představenstva)
zz

—— ENACO: „Potenciál solární energetiky v České republice“
—— ČVUT: „Ekonomická bilance výroby a likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v ČR“

http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015112004/expert-kvuli-zastaveni-podpory-cesko-postihne-uragan-zalob-a-mezinarodnich-arbitrazi-20-11-2015&rw=ADMTZ123&rt=hor%C4%8Di%C4%8Dka#.VwOuHPmLSHs

Vyhrává ten,

kdo uspoří
litry paliva

STANOVISKA, INFORMAČNÍ LISTY, STUDIE
Asociace vydává a publikuje na svém webu i v médiích stanoviska k aktuálnímu dění a prostřednictvím informačních listů se obrací s prezentací svých stanovisek na politiky, státní úředníky i veřejnost. Z publikací vydaných v roce 2015 vybíráme:
Stanoviska:
—— Připomínky k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje
energie
—— Informace pro výrobce z podporovaných zdrojů, jak postupovat v souvislosti s požadavkem OTE ze dne 20. 10. 2015
—— Právní stanovisko k žádosti Energetického regulačního úřadu, kterou úřad vyzývá výrobce, aby mu poskytli informace podle § 15a
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon
—— Právní stanovisko Obsah pojmu „vnořená výrobna“ a porovnání s ostatními typy připojení výroben elektřiny k DS
—— Právní stanovisko Analýza právních důsledků výzvy Operátora trhu a.s. ke sdělování údajů o investičních nákladech
—— Právní stanovisko k záměru Energetického regulačního úřadu stanovit v cenovém rozhodnutí podporu pro podporované zdroje s odkladem účinnosti ke dni notifikace Evropskou komisí
—— Právní stanovisko k záměru nestanovit podporu výroby elektřiny z OZE pro rozpor s pravidly EU o omezení státní podpory
—— Právní stanovisko k aplikaci povinnosti příjemce veřejné podpory tuto podporu vrátit

Obnovme stabilitu, podpořme moderní
průmysl
Opakované retroaktivní zásahy do státem
garantovaných podmínek byly jasným negativním
vzkazem nejen pro zahraniční, ale i pro tuzemské
investory. Jejich ochota investovat do nových projektů
šetrné energetiky v ČR poklesla na minimum.
Nestabilní legislativní prostředí brzdí rozvoj
decentralizovaných zdrojů energie například
v podobě solárních panelů na střechách domů,
chytrých sítí nebo systémů na ukládání energie.
Tato řešení by přitom umožnila domácnostem těžit
z levných obnovitelných zdrojů energie a podnikům
by se tak otevřel zcela nový obor zakázek.
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Česko se může inspirovat v řadě zemí z jejich
úspěšně vyzkoušených modelů motivace investic
do obnovitelných zdrojů. V loňském roce se v USA
zvyšoval počet pracovních míst ve fotovoltaickém
průmyslu dvacetkrát rychleji, než byl celostátní
průměr v americké ekonomice. Úspěch přinesla
dvě klíčová opatření: tzv. net-metering (umožňuje
vyměňovat si elektřinu s elektrárenskou sítí, uživatel
za určité období zaplatí rozdíl mezi dodanou
a odebranou elektřinou) a federální daňové pobídky.
Sousední Německo zkouší systém aukcí nových
kapacit pro solární nebo větrné elektrárny,
ve kterých zájemci soutěží o podporu a vyhrává
nejnižší nabídka. Německé domácnosti mohou
čerpat investiční podporu pro pořízení baterie jako
doplňku k solárním panelům na střeše domu.

Jasné přínosy pro společnost:
• Čisté ovzduší a ekologické přínosy: díky
podpoře se od roku 2005 zvýšil podíl zelené elektřiny
v ČR na trojnásobek. České solární elektrárny
vyrobí ročně tolik elektřiny, kolik odpovídá
ekvivalentu energie v 2,6 milionech tun uhlí.
• Dostupnost: počet licencí solárních elektráren
přesáhl 28 tisíc, což ze solární energie dělá
nejrozšířenější čistý zdroj energie, který mohou aktivně
využívat domácnosti i velké průmyslové podniky.
• Pracovní místa: ve světě zaměstnávají
obnovitelné zdroje přes 8,8 milionu lidí. Také
v ČR mohou dát práci desítkám tisíc lidí, pokud
zajistíme další rozvoj tohoto moderního odvětví.
• Přínosy pro stát: jen instalace solárních panelů
na střechách mohou zaměstnat přes dva tisíce
lidí ročně. Další pracovní místa přinese výroba
kotlů nebo součástí větrných elektráren. Podporou
tohoto průmyslového odvětví stát pomůže vytvořit
tisíce pracovních míst, z čehož získá miliardy
na platbě pojistného. A zároveň státní pokladna ušetří
miliardy korun na nevyplacených sociálních dávkách.
• Na špici výzkumu: domácí kvalitní technické
univerzity a průmyslové podniky mají jedinečnou šanci
podílet se na proměně naší i světové energetiky. Již
dnes se čeští vědci uplatňují při výzkumu solárních
technologií.

Aliance pro energetickou soběstačnost, www.alies.cz, info@alies.cz
Česká fotovoltaická průmyslová asociace, www.czepho.cz, sekretariat@czepho.cz
© 2015

příležitosti místo limitů:
stabilní rozvoj šetrné
energetiky, šance pro
ekonomiku

FAKTA
A POVĚRY
O prOměnách energetiky (nejen) v německu

INFORMAČNÍ LIST K NOVELE
ENERGETICKÉHO ZÁKONA:

Šetrná energetika je synonymem ochrany planety. Obnovitelné zdroje, které
se v poslední době začaly dynamicky rozvíjet, lze začít využívat při armádních
nebo humanitárních misích.I zde nabízí šetrná energetika možnost snížit
výdaje za pohonné hmoty při zachování vysokých standardů bezpečnosti.
Tento informační list představuje zkušenosti a výhody využití solárních nebo
větrných elektráren pro bezpečnostní operace.

Expertní komentáře k pozměňovacím návrhům

NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE (SNĚMOVNÍ
TISK 351/10) SE DOSTÁVAJÍ DO TŘETÍHO ČTENÍ. TENTO INFORMAČNÍ LIST KOMENTUJE NÁVRHY PODANÉ
PROSTŘEDNICTVÍM VÝBORŮ A KONKRÉTNÍCH POSLANCŮ S CÍLEM UPOZORNIT NA MOŽNÁ RIZIKA V NICH,
PŘÍPADNĚ PROTIÚSTAVNOST TĚCHTO NÁVRHŮ A JEJICH MOŽNÉ RETROAKTIVNÍ DOPADY NA FUNGOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE. VYBÍRÁME TAKÉ TY, KTERÉ MAJÍ NAOPAK POZITIVNÍ
PŘÍNOS, KTERÉ DOPORUČUJEME K PŘIJETÍ.
Komentář k Pozměňovacímu návrhu poslance Petra
Adama (Hnutí Úsvit) – stanovení maximálního množství
elektřiny, na které lze nárokovat podporu (PN K1, K2 a K5)
SHRNUTÍ: Předložený pozměňovací návrh vrací do hry
limity podpory výroby elektřiny, které již byly z návrhu
novely vyřazeny na základě výhrad Legislativní rady
vlády.
DOPORUČENÍ: Nepodpořit tento pozměňovací návrh
z důvodů pravé retroaktivity.
Zavedení limitů podpory se týká bodů K2. a K5.
pozměňovacího návrhu (PN). Tento návrh nezískal před třetím
čtením doporučení Hospodářského výboru. PN poslance
Adama také jednoznačně odmítlo ministerstvo průmyslu.
Náměstek Šolc na jednání výboru prohlásil, že: „…návrh
byl od samého počátku napadán z důvodů ústavních
nesouladů a rizik arbitráží. Zásadní nesouhlas během

Omezení legislativou garantovaných práv na vyplácení podpory
pro podporované zdroje pozdějším schválením zákonného
ustanovení omezujícího garantovanou výši výnosů by bylo
aplikování pravé retroaktivity v právním systému. Závazek
státu ke garanci výnosů z elektřiny vyráběné z obnovitelných
zdrojů je právním vztahem vzniklým ke dni uvedení zařízení
do provozu na základě původního zákona a nelze jej zpětně
měnit. Z těchto důvodů doporučujeme PN poslance Adama
jednoznačně odmítnout.
Evropská komise zavedení mechanismu na omezení
podpory nepožaduje
Evropská komise v loňském roce jasně konstatovala, že
„režim, kterým Česká republika podporuje výrobu
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, je v souladu
s pravidly EU pro státní podporu“.
PN poslance Petra Adama (Hnutí Úsvit) v důvodové zprávě
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PRACOVNÍ SKUPINY

SEMINÁŘE, KONFERENCE a DALŠÍ AKCE

Pracovní skupina pro ochranu investic
Vedoucí: Ing. Dušan Horčička

Solární asociace v roce 2015 ještě zintenzivnila svou vzdělávací a osvětovou
činnost. s největším ohlasem se setkávají pravidelné informační semináře, na
nichž se členové a další příznivci mohou dozvědět důležité informace o aktuálním dění od renomovaných vystupujících odborníků. Vedle toho se asociace
také podílela na přípravě řady odborných konferencí a dalších akcí.

Notifikace podpory a jednání s Evropskou komisí
—— 6. 5. 2015 Kulatý stůl DG FISMA se zástupci DG ENER, evropských asociací ze sektoru obnovitelných zdrojů k tématu ochrany investic
a zásahů států do legitimních práv investorů
—— 26. 11. 2015 jednání se zástupci DG COMP, delegace českých a španělských investorů ohledně šetření českého schématu podpory

Informační seminář
zz

Témata:

—— 15. 12. 2015 jednání s představiteli DG ENER ohledně nevypsání podpory a stavu notifikace českého schématu podpory

—— Notifikace podpory, novela energetického zákona a novela zákona o POZE

—— Zpracování řady právních stanovisek (nevypsání podpory, odklad podpory, postavení předsedkyně ERÚ)

—— Recyklace a účtování recyklačních příspěvků

—— Komunikace a koordinace aktivit s vládními institucemi, ministerstvy a bankovní sektorem

—— Monitoring a optimalizace výkonu FVE

—— Společný dopis vládě a tisková zpráva všech asociací obnovitelných zdrojů v ČR k nevypsání podpory

—— Řešení problému P.I.D.

—— Dopis 19 národních asociací a evropské asociace SolarPower Europe ohledně retroaktivních zásahů Evropské komisi

—— Kontrolní činnost Státní energetické inspekce 2015 – elektroměry, první dodávka do sítě, měrná roční výroba

—— Průběžné informační materiály pro média a politiky (poziční list o nastavení a výhodách podpory OZE, série dopisů k novele energetického zákona, informační list o chybách ERÚ)
—— Posílení pozice v médiích: spolupráce s deníkem E15, E15 Weekly, Solárními novinkami a časopisem Energie 21, spolupráce s Českou
televizí

Exkurze: laboratoř ČVUT a unikátní projekt AIR House
zz

Praha (21. 4.)
Cílem exkurze byla Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů na Katedře
elektrotechnologie FEL ČVUT, která se zabývá zejména měřením fotovoltaických modulů a Energeticky soběstačný dům týmu studentů ČVUT AIR House,
který získal třetí místo v Atraktivitě pro trh, Komfortu a Teplé vodě v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013.

Hlavní aktivity pracovní skupiny

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář
s panelovou diskusí na téma:

Jak na PID?
PID (Potencial induced degradation) je aktuální problém solárních
elektráren způsobující degradaci a snižování výkonu panelů.
Na otázky jak PID vzniká, jak se zjišťuje a jak odstraňuje,
odpoví tento seminář s následnou panelovou diskusí.

Datum: 13. 4. 2015 (pondělí)
Čas: 10:00 hodin
Místo: Hotel Barceló, Na Strži 32, Praha 4
Program:
9:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:05 Úvodní slovo – Ing. Veronika Knoblochová, CZEPHO
10:05 – 10:45 Uvedení do problematiky PID, metody měření v závislosti na typu panelů
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů, Fel ČVUT
10:45 – 11:00 Analýza fotovoltaických panelů s podezřením na PID degradaci
doc. Ing. Jiří Vaněk, PhD. / Ing. Kristýna Jandová, Ph.D., PVLab VUT Brno

11:15 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:00 Řešení problému PID – Ing. Michal Voráček, Eicero s.r.o.
12:00 – 12:45 Panelová diskuze – Ing. Martin Smolka, Czepho
12:45 Závěr
• Pro členy CZEPHO je seminář zdarma
• Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 2900,- Kč za osobu*
• Svou účast potvrďte pomocí registračního formuláře na níže uvedeném odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/1WRH4vSmUkazpXMwbnUPFbIZd3At54XZ7MjEqSnCGDg/viewform?c=0&w=1
*Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce,
včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700,
VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla
platba připsána na účet pořadatele do data konání semináře, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení
semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů
před zahájením akce. V takovém případě činí storno poplatek 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším
odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava

—— Člen pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu k Národnímu akčnímu plánu pro OZE
—— Zpracování kritických připomínek k návrhu nové tarifní struktury

CZEPHO

11:00 – 11:15 Využití monitoringu při zjišťování PID
Ing. Michal Skřépek, Ph.D., Výzkumné energetické centrum VŠB-TUO

Pracovní skupina pro malé zdroje
Ing. Petr Správka

—— Člen pracovní skupiny Ministerstva životního prostředí k programu Nová Zelená úsporám

Praha (17. 3.) a Brno (19. 3.)

Seminář a panelová diskuse Jak na PID
zz

Praha (13. 4.)
Témata:

—— Zpracování studie Potenciál solární energetiky v ČR, jejímž cílem bylo přinést objektivní informace o možnostech fotovoltaiky v ČR
a hledání vhodného nástroje podpory a přípravy podkladů k Národnímu akčnímu plánu pro OZE

—— Uvedení do problematiky PID, metody měření v závislosti a typu panelů

—— Hlavní partner odborné konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

—— Analýza fotovoltaických panelů s podezřením na PID degradaci
—— Využití monitoringu při zjišťování PID
—— Řešení problému PID

28
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Letní informační seminář
zz

Praha (23. 6.)
Témata:
—— Kontroly státní energetické inspekce, elektroměry, šetření Policie ČR
—— Financování FVE projektů
—— Přenastavení frekvenčních ochran u FVE a moderní funkce střídačů
—— Zajištění požární bezpečnosti u střešních FVE

Valná hromada členů SOLÁRNÍ ASOCIACE
zz

Praha (23. 6.)
—— Novela energetického zákona
—— Riziko prověřování překompenzace
—— Solární daň, arbitráže a aktuální stav soudních sporů

Letní setkání členů – slavnost přátel SOLÁRNÍ ASOCIACE a Alies 2015
zz

Velké Pavlovice (27. 8.)
Neformální setkání členů a příznivců asociace se uskutečnilo v prostorách Vinných sklepů Františka Lotrinského

Exkurze: Představení projektu mobilního kontejneru Alfons
zz

FVE Vepřek (9. 9.)
—— Představení unikátního mobilního energetického centra využívajícího obnovitelné zdroje, které vyvinula pětice českých firem.
Tři kontejnery Alfons například sloužily jako oficiální energetická podpora na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil
Armády ČR v Ostravě.

6
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Konference Smart energy forum

Podzimní informační seminář
zz

Praha (5. 10.) a Brno (7. 10.)

zz

Praha, hotel Step (8. 10.)

Témata:

Témata:

—— Pozáruční servis a opravy střídačů

—— Systémy skladování energie z OZE

—— Optimalizace pojištění FVE

—— Řešení pro energetickou soběstačnost a zelenou elektromobilitu

—— Daňové aspekty příspěvků a jejich dopady pro provozovatele FVE

—— Nová legislativa a řešení pro připojování mikrozdroje do sítě

—— Legislativní změny – novela energetického zákona, vyhlášky, notifikace podpory

—— Dotace a financování výstavby nových OZE

—— Kontroly instalace elektroměrů v roce 2010
Konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje
zz

Praha (22. 10.)
Konferenci pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci se Solární asociací a dalšími svazy. Akce, nad níž převzal záštitu
předseda vlády Bohuslav Sobotka, byla věnována vystoupením odborníků na energetiku a nakládání s odpady. Postoje za Ministerstvo
průmyslu a obchodu přednesl ministr Jan Mládek, Ministerstvo životního prostředí ČR zastupoval náměstek Vladimír Mana.

Slavnostní předávání evropských slunečních cen asociace „EUROSOLAR 2015“
zz

Praha (23. 11.)
Pod záštitou Solární asociace jsou v Senátu udělovány celoevropské ceny za přínos sluneční energetice

Informační seminář
zz

Brno (30. 11.)
Témata:
—— Kontrola překompenzace, OTE (investiční náklady), podpora 2016
—— Opravy FVE a výměny panelů
—— Mikrozdroje a podpora fotovoltaiky od roku 2016
—— Vnořené výrobny a zelený bonus
—— Dopady novely energetického zákona
Valná hromada členů SOLÁRNÍ ASOCIACE

zz
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Brno (30. 11.)
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Organizační zajištění

Valná hromada
Solární asociace
(CZEPHO)
Členská základna

Představenstvo a dozorčí rada
Rok 2015 z hlediska personálního a složení volených
orgánů proběhl spíše ve znamení cílené stabilizace
a zefektivnění dělby práce. 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

Dozorčí rada

znovu hlasováním delegátů potvrzeni dva dosavadní
členové představenstva Jaromír Řehák (předseda)
a Jiří Fast.

Představenstvo

Výkonný ředitel

Pracovní skupina
pro ochranu
investorů

Pracovní skupina
pro malé zdroje

7

Pracovní skupina
elektroměry
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Organizační struktura SOLÁRNÍ ASOCIACE
Představenstvo:

Ing. Jaromír Řehák

Náš tým:

Ing. Martin Beutl

Ing. Jiří Fast

Ladislav Seidler

Ing. Pavel Antonín Stehlík, MBA

Ing. Vítězslav Skopal

(do 30. 11. 2015)

(od 30. 11. 2015)

Ing. Veronika Hamáčková

Ing. Dušan Horčička

výkonná ředitelka
veronika.hamackova@solarniasociace.cz

(předseda představenstva)

Jan Patřičný

Miloš Cihelka

Michaela Lidrychová

Ing. Martin Smolka

tiskový mluvčí
milos.cihelka@solarniasociace.cz

asistentka ředitelky
michaela.lidrychova@solarniasociace.cz

technický konzultant
martin.smolka@solarniasociace.cz

Dozorčí rada:

Ing. Miloslav Calda

Ing. Martina Čemusová

RNDr. František Smolka

(předseda dozorčí rady)
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Účetní závěrka
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 v tis. Kč

Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2015 v tis. Kč

Hlavní činnost

Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015
AKTIVA

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 zaměstnance
Daň z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem
Jiné pohledávky
Opravná položka k pohledávkám
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

PASIVA
A.

B.
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Vlastní zdroje
Účet výsledku hospodáření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje
Dodavatelé
Přijaté zálohy
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

Hospodářská činnost

Celkem

1 509

1 133

A. NÁKLADY

5 834

84

5 918

104
80
22
20
-18
1 405
186
0
0
0
988
0
0
5
103
71
52

91
94
23
20
-46
1 042
112
0
0
174
106
0
-1
10
546
79
16

1 509

1 133

-157
0
10
-167
1 666
609
0
0
36
0
16
5
5
135
0
0
60
800

-55
102
0
-157
1 188
739
1
0
24
0
13
46
4
0
0
0
70
291

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
559
Tvorba opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
582 Poskytnuté členské příspěvky

79
73
6
5 058
3
1
137
4 917
498
374
124
0
0
76
1
0
43
0
32
21
20
1
102
102

7
6
1
54
0
0
0
54
16
12
4
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0

86
79
7
5 112
3
1
137
4 971
514
386
128
0
0
76
1
0
43
0
32
28
27
1
102
105

B. VÝNOSY

5 916

186

6 102

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
602 Tržby z prodeje služeb
II. Ostatní výnosy celkem
644 Úroky
III. Přijaté příspěvky celkem
684 Přijaté členské příspěvky
IV. Provozní dotace celkem
691 Provozní dotace
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
591 Daň z příjmů

5 570
5 570
0
0
346
346
0
0
82
63

186
186
0
0
0
0
0
0
102
19

5 756
5 756
0
0
346
346
0
0
184
82

19

83

102
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D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
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