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CO NEBO KDO JE CZEPHO 

 sdružujeme přes 160 členů (přes 300 MWp) 

 naše projekty podporuje 750 podnikatelů v sektoru 

 propojujeme subjekty napříč sektorem  

 provozovatelé fve, instalační firmy, výrobci , V&V, univerzity… 

 zastupujeme sektor v jednáních s rozhodujícími orgány 

 pracovní skupiny MPO, ČS RES, ERÚ… 

 zajišťujeme odborné analýzy a průzkumy sektoru  

 pro stanovení výkupní ceny / ZB, potenciálu trhu, reporty EPIA 

 člen EPIA (evropské FV průmyslové asociace)  

a Komory OZE (českých asociací obnovitelných zdrojů) 

 budujeme image sektoru a podnikatelů ve fotovoltaice 

    

  



PROSAZUJEME 

 fér podmínky umožňující trvalý rozvoj sektoru 

 stabilní podmínky bez retroaktivních změn 

 rovný přístup k síti a transparentní podmínky připojování  

 dočasnou podporu sektoru do dosažení  

konkurenceschopnosti  

 zjednodušená administrativa pro malé systémy 

 rovné podmínky regulace  



PŘÍNOSY FV SEKTORU 

 optimální zdroj pro decentralizovanou výrobu elektřiny 

 zvyšuje energetickou soběstačnost domácnosti v období 

březen-říjen a tudíž bezpečnost dodávky 

 domácnost je schopná spotřebovat většinu z vyrobené 

elektřiny až 70% (regulace přetoků do sítě) 

 aktivní prvek pro zvýšení stability distribuční soustavy 

 konkurenceschopnost u koncového spotřebitele 2015 – 2017  

 merit order efekt – fotovoltaika vytlačuje na spotovém trhu 

elektřinu s dražšími mezními náklady a cenu snižuje 

 snižuje závislost na vývoji ceny elektřiny 



VÝVOJ FV SEKTORU 
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STRUKTURA SEKTORU  
K 31.12.2011 

87,107 
222,395 

262,379 

1027,86 

359,308 do 30 kWp

30 - 500 kWp

500 - 1000 kWp

 1 - 5 MWp

nad 5 MWp

10643 

1545 

343 467 38 



BARIÉRY DALŠÍHO ROZVOJE 

 nestabilní podnikatelské a právní prostředí  

 omezování připojení do sítě (stop stav, bilanční limity) 

 negativní postoj veřejnosti a rozhodujících subjektů v 

důsledku ekonomických dopadů podpory do ceny elektřiny 

 zastavení podpory před dosažením konkurenceschopnosti 

 zvůle a politicky ovlivněná rozhodování státních a 

regulačních orgánů  

 netransparentní a nerovný přístup distribučních 

společností k připojování 

 nulový rozvoj infrastruktury ve smyslu podpory 

decentralizované výroby elektřiny 
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