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Aktivity v roce 2015 

 

Získání autorizace profesní kvalifikace  

Na podzim jsme obdrželi od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 

autorizaci k provádění zkoušek, ověřování odborné kvalifikace a udělování 

certifikátu odborné profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických 

systémů“.  

V roce 2015 prošlo zkouškami úspěšně více než několik desítek žadatelů 

z oblasti projektantů, vedoucích zaměstnanců, revizních techniků, prodejců 

solární techniky a učitelů.  

Zkoušky profesní kvalifikace se konají v Plzni, areálu VOŠ a SPŠE Plzeň. Pro 

vykonání zejména praktické části zkoušek byl vybudován v areálu krytý fotovoltaický zkušební polygon. 

 

 

 

FF2015+EK2015 

Ve dnech 24.-25.11.2015 se uskutečnila již tradiční duální konference – 8.ročník 

Fotovoltaického Fóra a 5.ročník Energetické konference. 

Na dvoudenní konferenci vystoupili nejen přední čeští, ale i evropští lídři z 

oblasti legislativy, regulace, energetického trhu, zástupci výrobců elektřiny a 

profesních asociací, včetně představitelů akademické sféry. 
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Úterý 24. listopadu 2015 
 
08.30 – 08.50 registrace, občerstvení 
09.00 – 09.05 zahájení konference 
09.05 – 11.00 blok přednášek A 
11.00 – 11.15 přestávka, občerstvení 
11.15 – 13.00 blok přednášek B 
13.00 – 14.15 oběd 
14.15 – 15.45 blok přednášek C 
15.45 – 16.00 přestávka, občerstvení 
16.00 – 17.00 blok přednášek D 
17.00 – 17.20 rezerva 
17.30 – 19.30 energetická exkurze 
19.30 – 20.00 ubytování 
20.00 – 23.00 večeře formou rautu, hudební produkce  

  

Středa 25. listopadu 2015 
 
07.30 – 09.00 snídaně pro ubytované 
08.40 – 09.00 občerstvení 
09.00 – 10.30 blok přednášek E 
10.30 – 10.45 přestávka, občerstvení 
10.45 – 12.15 blok přednášek F 
12.15 – 12.30 přestávka, občerstvení 
12.30 – 14.00 blok přednášek G 
14.00 – 14.10 losování věcných cen 
14.15 – 15.30 oběd 
15.30            zakončení konference 

 

Nové typy členství od 2015 

Aby se ČFA co nejvíce přiblížila všem zájemcům o tuto oblast, nabízí 

v letošním roce dva typy členství – základní a plné. Členský poplatek 

základního členství byl pro rok 2015 ale i pro další roky stanoven na 

0,-Kč (zdarma). 

 

 

Spolupráce s Unií soudních znalců 

 

 Představitelé České fotovoltaické asociace, o. s. a Unie soudních znalců, o. 

s. oficiálně potvrdili dohodu o vzájemné odborné spolupráci mezi oběma 

asociacemi. 

 



Pracovní skupina ČFA a ERÚ řeší snížení finanční zátěže malých fotovoltaik 

Zřízení pracovní skupiny, která by měla hledat možnosti, jak snížit 

administrativní i finanční zátěž pro malé výrobce z obnovitelných zdrojů, se 

dohodli zástupci Energetického regulačního úřadu a České fotovoltaické 

asociace. 

 

 

ČEZ ESCO novým členem 

 

V srpnu 2015 se stal ČEZ ESCO plnohodnotným členem asociace a 

nabídne nejen jejím členům pomocnou ruku při realizaci střešních 

fotovoltaických systémů na klíč. 

 

 

 

ČFA podporuje větší dotace než jsou standardní podmínky programu NZÚ 

ČFA podporovala zavádění malých, výkonově 

optimalizovaných energetických fotovoltaických systémů 

na střechy rodinných domů.  Tyto malé optimalizované 

systémy byly a jsou bohužel v porovnání s většími 

instalacemi cenově znevýhodněné (je třeba zachovat stejné 

prvky řízení, bezpečnosti a účinnosti při malém počtu 

panelů). Uvítali jsme proto rozhodnutí ministra Richarda 

Brabce zavést již od roku 2016 podporu fotovoltaické čisté 

energie do státního programu NZÚ. Pro ty úplně nejmenší 

střešní elektrárny jsme navrhovali investiční dotaci až do 

výše 60%. Bohužel legislativně náš návrh neprošel.  

 

Udělení odborné záštity pro veletrh 

 

ČFA udělila veletrhu FOR PASIV 2016 a CESTY DŘEVA 2016 odbornou záštitu. 

Veletrh FOR PASIV je určen všem kteří se zajímají o nízkoenergetické stavění, 

pasivní či nulové domy, řeší úspory energie v novém bydlení či úpravu, 

modernizaci a zvýšení energetického pohodlí ve svém dosavadním domově. 

Cílem veletrhu CESTY DŘEVA je přivést veřejnost k zájmu o les a přírodu, jako 

součást prostředí, ve kterém žijí. 
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Publikace ASEK 

ČFA ve spolupráci s MPO a dalšími odbornými energetickými 

asociacemi vydala publikaci s názvem „Energetická bezpečnost 

v aktualizované státní energetické koncepci. Úloha rozvoje 

decentralizovaných energetických zdrojů“ 

 

 

 

 

 

 

Zahájení výuky přípravných kurzů 

Od prosince 2015 jsme připravili přípravný kurz k odborné kvalifikační zkoušce 
ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ podle § 10d zákona 
č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií. 

Témata kurzu: 

• Úvod do problematiky fotovoltaiky a úloha FVS v ASEK ČR. 
• Fotovoltaika součástí domácí i firemní energetiky. Dotační možnosti FVS. 
• Základní schéma FVS a jeho součásti. Exkurze FVS. 
• Navrhování a dimenzování FVS. Výpočty energetických zisků. Samostatný 
návrh FVS. 
• Podmínky připojování FVS do DS. Stavební legislativa malých střešních 

instalací. 
• Ochrana FVS před bleskem a přepětím. Přepěťové ochrany FVS. 
• Konstrukční FV systémy a jejich použití. 
• Bezpečnost práce při montáži FVS. 
 

 

Hájení zájmů členů asociace 

 

Česká fotovoltaická asociace nesouhlasila s vydaným „omezeným“ 

cenovým rozhodnutím ERÚ a připravila proto petici na podporu vydání 

komplexního cenového rozhodnutí POZE na rok 2016. K vytvořené petici 

postupně připojily podpisy během konání duální konference stovky 

podpisů. Petice byla poté předána prezidentovi České republiky. 
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Stav členů spolku k 31.12.2015 

Rekapitulace stavu členstva 

Česká fotovoltaická asociace o.s. sdružuje zejména 

provozovatele malých a středních fotovoltaických střešních 

systémů, profesionály v oblasti fotovoltaiky – výrobce, dovozce, 

prodejce, montážní a servisní organizace, pedagogické 

pracovníky, veřejnoprávní subjekty ale i jen zájemce o 

fotovoltaickou oblast.  

Počet nově přijatých členů za rok 2015:   200 

Aktuální stav členů ke konci roku 2015: 1350 

 

 

 

Financování 2015 

 

Finanční zdroje spolku Česká fotovoltaická asociace plynuly v 

roce 2015 z dotací, členských ročních příspěvků od 

právnických a fyzických osob s plným členstvím, z reklamy a 

z provádění výukových a konferenčních aktivit.  

Uvádíme výkaz zisků a ztráty za rok 2015 a rozvahu ve 

zjednodušeném rozsahu. 
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