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T I S K O V Á     Z P R Á V A   Česká fotovoltaická asociace, o.s. 

ze dne 19. listopadu 2009 

 

Česká fotovoltaická asociace, veřejné vystoupení a představení asociace na 4.celostátní 

fotovoltaické konferenci v Brně 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno – Česká fotovoltaická asociace, o.s., se představila také na 4.celostátní 

fotovoltaické konferenci a výstavě v Brně, která se konala ve dnech 19. a 20.listopadu 

v areálu Brněnského výstaviště. Předseda asociace Josef Květoň na konferenci vystoupil a 

představil cíle České fotovoltaické asociace, program a v současnosti řešené tématické 

okruhy. Na paralelně probíhající výstavě u příležitosti 4.celostátní fotovoltaické konference 

byly k dispozici i písemné přihlášky, jejichž vyplněním je možné se stát členem asociace a 

účastnit se akcí pořádaných asociací a mít možnost se aktivně podílet na spoluutváření a 

zlepšování podmínek pro budoucí rozvoj fotovoltaiky v ČR. 
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Ústy předsedy asociace, pana Josefa Květoně, byly v odpoledním vystoupení krátce 

shrnuty důvody a historie vzniku České fotovoltaické asociace, jejíž kořeny sahají až 

k počátku letošního roku. V úvodu svého vystoupení uvedl, že v dubnu proběhlo v Plzni 

Fotovoltaické fórum 2009, kterého se zúčastnilo na 300 účastníků a delegátů z České 

republiky, Slovenska, Německa a Španělska a to z řad vědeckých či pedagogických 

pracovníků, projektantů, zástupců průmyslových podniků, soukromých či institucionálních 

investorů a příznivců fotovoltaiky. V průběhu kuloárních jednání, konaných v průběhu 

prvního dne, byly diskutovány otázky organizace a koordinování dalšího společného postupu, 

sladění myšlenek a postojů různých zájmově orientovaných skupin, což  vyústilo na samotný 

závěr Fotovoltaického fóra veřejným vyhlášením záměru založit Českou fotovoltaickou 

asociaci, včetně představení programu činnosti a budoucí strategie asociace. Tolik z nedávné 

historie uvedl Josef Květoň. 

 

Jako naplnění závazku z Fotovoltaického fóra, vzniklo počátkem června občanské 

sdružení Česká fotovoltaická asociace. Cílem činnosti sdružení je obecně prospěšná činnost 

spočívající v prosazování a rozvoji výroby a využívání fotovoltaické energie, jakožto 

obnovitelného přírodního a ekologického zdroje energie.  

 

Program České fotovoltaické asociace spočívá v naplňování poslání a cíle činnosti 

sdružení. Poslání sdružení je naplňováno zejména: 

 

 Shromažďováním a uchováváním odborných informací o fotovoltaické energii 

 Poskytováním a šířením odborných informací o fotovoltaické energii 

 Pořádáním odborných seminářů, školení a setkání 

 Podporou a realizací výměny odborných informací 

 Propagací myšlenky využívání fotovoltaické energie 

 Aktivní snahou o zlepšování legislativního rámce využívání fotovoltaické 

energie 

 Podporou členů při výrobě a využívání fotovoltaické energie 

 Zajišťováním publikační činnosti v oboru fotovoltaiky 

 Zastupováním a prezentací sdružení na území České republiky a v zahraničí 

 

Jako jedny z posledních praktických příkladů činnosti České fotovoltaické asociace 

můžeme zmínit například tyto aktivity: 

 

 Pořádání odborných konferencí – Fotovoltaické fórum  2010 

 Řešení zájmových otázek s pojišťovnami, spolupráce při řešení škodních událostí 
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 Vznik databanky sériových čísel panelů a měničů, spolupráce s ministerstvem vnitra 

na řešení bezpečnostních otázek 

 Využívání členských slev na akce pořádané ČFA 

 Projednávání koncepce tvorby zásad a pravidel, od kterých se bude v budoucnu 

odvíjet stanovení výše výkupních cen 

 

 

K zakládajícím 250 subjektům z Fotovoltaického fóra 2009 neustále přibývají další a 

počet přihlášek se permanentně navyšuje. V současnosti vyhlásil výbor asociace výhodu 

bezplatného přihlášení. 

 

Na spolupořádaném Fotovoltaickém fóru 2010, společně se společností Czech Nature 

Energy, a.s., proběhne v úvodu příštího roku další členská schůze, na které budou oznámena 

aktuální témata a navrženy způsoby jejich řešení, včetně prostředků vedoucí k jejich dosažení. 

Chcete-li se dozvědět více o činnosti České fotovoltaické asociace, o.s.,  navštivte webové 

stránky www.cefas.cz . 

 

 

       Josef Květoň 

        Předseda České fotovoltaické asociace 

http://www.cefas.cz/

