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V Plzni 3. 5. 2019 

 

Novela energetického zákona není v souladu s právem 
EU 
 
Připravený a uveřejněný návrh novely zákona č. 458/2000 Sb., energetického 
zákona, kterou připravilo staré vedení MPO nejsou v souladu s aktuální 
směrnicí 2018/2001 z 11.12.2018.  
Členské státy musí zajistit aby byla podpora elektřiny z OZE v chystaných 
aukcích poskytována i fotovoltaice. ČFA proto považuje za správné upozornit 
na tento nesoulad a žádat nápravu. 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu na závěr loňského roku připravilo návrh energetického zákona do mezirezortního 
řízení. Ve svém návrhu trvá na úplném vyloučení fotovoltaických zdrojů z připravovaných energetických aukcí, na 
základě kterých bude stát plnit budoucí navyšování podílu obnovitelných zdrojů do roku 2030.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/2001 z 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů je jedna ze součástí Zimního energetického balíčku (ZEB). V zájmu dosažení národních a 
evropských energetických cílů v souladu s článkem 3 směrnice, v souladu s článkem 4, bod 4., musí členské státy 
zajistit, aby podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů byla poskytována otevřeně, transparentně, konkurenčně, 
nediskriminačně a nákladově efektivně. 

„Na základě již provedených evropských výběrových řízení ve srovnatelném pásmu klima, patří fotovoltaika 
jednoznačně mezi ekonomicky nejvýhodnější typ obnovitelného zdroje. Vyřazením technologie fotovoltaiky, nelze 
podle našeho názoru cenově ani technicky regulérně zdůvodnit například podle článku 4, bodu 5.“, uvádí výkonný 
ředitel ČFA Petr Maule. 

Na zapracování do právních a správních předpisů České republiky máme ještě dostatek času – konkrétně do 
30.6.2021, je nutné na nové komunitární předpisy upozornit, abychom nemuseli řešit vše na poslední chvíli. 

 

 

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) byla založena v roce 2009. V současnosti je nejstarší a počtem členů největší fotovoltaickou asociací v České 
republice.  

Cílem činnosti ČFA je naplňování jednotlivých cílů činnosti mezi které patří poskytování a šíření odborných informací o fotovoltaické energii, 
pořádání konferencí, seminářů a školení, poskytování podpory odborné i široké veřejnosti z oblasti decentralizované energetiky a fotovoltaiky, 
zajišťování lektorské a přednáškové činnosti o fotovoltaice, zajišťování vydavatelské, recenzentní a publikační činnosti pro oblast fotovoltaiky a 
obnovitelných zdrojů energie, jakožto přírodního a ekologického zdroje energie. 

V oblasti výuky a vzdělávání poskytuje ČFA tréninkové kurzy návrhového softwaru PV*SOL. Pro uchazeče profesní kvalifikace připravuje intenzivní 
dvoudenní přípravný program ke státní zkoušce „Elektromontér fotovoltaických systémů“. Ve spolupráci s německou asociací vytvořila ČFA 
vzdělávací program Fotovoltaický expert - největší a nejrozsáhlejší technický program pro výuku základů a uplatnění fotovoltaiky, v rámci kterého 
přednášejí profesoři a docenti z vysokých škol, soudní znalci, auditoři, energetici a projektanti OZE. 

http://www.cefas.cz/
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Výkonným ředitelem ČFA je Petr Maule, který v současnosti působí i jako vysokoškolský pedagog, lektor fotovoltaického vzdělávání v ČR, 
energetický poradce Ministerstva průmyslu a obchodu, zkušební komisař pro státní zkoušky „Profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických 
systémů“, člen pracovních technických a legislativních skupin pro fotovoltaiku, spoluautor publikace „Fotovoltaické systémy“.  
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