----- Original Message ----- 
From: Michael Rada 
To: 'Ing. Michal Jůza, PIN 292 s.r.o.' ; redakce24h@24hodin.cz ; redakce@aktualne.cz ; amedo@seznam.cz ; josef@annonce.cz ; layout@annonce.cz ; redakce@annonce.cz ; redakce@bbc.co.uk ; redakce@blesk.cz ; blesk@blesk.cz ; udalosti@bohumildolezal.cz ; breyerova@cbw.cz ; johnston@cbw.cz ; roman.pistorius@ceskatelevize.cz ; daniela.vitova@ceskatelevize.cz ; info@czech-tv.cz ; jiri.vaclavek@czech-tv.cz ; ctnamety@ceskatelevize.cz ; michal.kubal@czech-tv.cz ; cerna-bila@czech-tv.cz ; dobre.rano@czech-tv.cz ; fakta@czech-tv.cz ; media@czech-tv.cz ; pocesku@czech-tv.cz ; katerina.blechova@czech-tv.cz ; stepan.hajek@czech-tv.cz ; adam.komers@czech-tv.cz ; martin.vlk@czech-tv.cz ; pavla.mrazkova@czech-tv.cz ; petrak@mail.ctk.cz ; patakova@mail.ctk.cz ; ctk@mail.ctk.cz ; hrnicko@ctk.cz ; dan@dantik.cz ; davels@vol.cz ; redakce@denikybohemia.cz ; jindrich.sidlo@economia.cz ; jiri.busek@economia.cz ; jan.gabriel@economia.cz ; martin.denemark@economia.cz ; katerina.menzelova@euro.cz ; redakce@euro.cz ; istvan.leko@euro.cz ; a.klausmann@focus-r.de ; idnes@idnes.cz ; tomas.ventura@idnes.cz ; redakce@ihned.cz ; kristyna.stihelova@impulz.cz ; lenka.kralova@email.cz ; janek.kroupa@novatv.cz ; redakce@metro.cz ; ludek.navara@mfdnes.cz ; otazky@ceskatelevize.cz ; eva.tomanova@novatv.cz ; volejte.novu@nova.cz ; redakce@novinky.cz ; orlicke.noviny@denikybohemia.cz ; cechlovsky@pravo.cz ; redakce@pravo.cz ; raupachova@prima-televize.cz ; informace@iprima.cz ; zpravodajstvi@prima-tv.cz ; handl@profit.cz ; redakce@profit.cz ; profit@profit.cz ; cr@radio.cz ; reflex@ringier.cz ; redakce@respekt.cz ; revue.prostor@atlas.cz ; rovnost@rovnost.cz ; vltava@rozhlas.cz ; info@rozhlas.cz ; pavla.horakova@rozhlas.cz ; cro6@rozhlas.cz ; radiowave@rozhlas.cz ; radiocesko@rozhlas.cz ; radiozurnal@rozhlas.cz ; jan@sinagl.cz ; redakce@tyden.cz ; redakce@virtually.cz ; wag@volny.cz ; dusan.stuchlik@gmail.com ; sramek@profit.cz ; vaclav.drchal@lidovky.cz ; redakce@mediafax.cz ; bohdan.picha@atlas.cz ; mirek@topolanek.cz ; Ladislav.Jakl@hrad.cz ; vaclav.moravec@email.cz ; jakub.zelezny@rozhlas.cz ; mksmohelnice@ova.pvtnet.cz ; redakcezl@mfdnes.cz ; info@z1tv.cz ; posta@vlada.cz ; kozak@pv.cz ; tyden@tyden.cz 
Cc: mksmohelnice@ova.pvtnet.cz ; redakcezl@mfdnes.cz ; info@z1tv.cz ; posta@vlada.cz ; dedeckova@virtually.cz ; kozak@pv.cz ; uzsi@uzsi.cz ; sekretariat@uhs.ujep.cz ; info@rrtv.cz ; tyden@tyden.cz ; tn@nova.cz ; teplickykuryr@teplickykuryr.cz ; judr.v.svoboda@atlas.cz ; info@jansvejnar.cz ; jana.skopkova@novatv.cz ; petr.simunek@prima.cz ; mzahora@vol.cz ; szcpv@pobox.sk ; info@sokolsydney.com ; redakce@sokol-cos.cz ; posta@psp.cz ; epodatelna@senat.cz ; nase.rodina@email.cz ; redakce@respekt.cz ; reporteri@respekt.cz ; info@rej.cz ; reflex@ringier.cz ; redakce@euro.cz ; radiozurnal@rozhlas.cz ; radioforum@rozhlas.cz ; redakce@casradio.cz ; radactk@ctk.cz ; radact@czech-tv.cz ; rada-cro@rozhlas.cz ; twr@twr.cz ; radim@proglas.cz ; zpravodajstvi@prima-tv.cz ; nrybarova@ap.org ; redakce@pravo.cz ; info@pravednes.cz ; kontakt@ceskapolitika.cz ; hr.noviny@iol.cz ; gustavpliva@hotmail.com ; jarda@pivnimagazin.cz ; pes@login.cz ; kotnov.redakce@seznam.cz ; tiskove@charita.cz ; otcenasek@diecezehk.cz ; info@olympicwatch.org ; rostislav.hladky@upol.cz ; redakce@novyprostor.cz ; redakce@novinky.cz ; redakce.slovnov@den.cz ; volejte.novu@nova.cz ; tiskove@nova.cz ; tn@novatv.cz ; klub@tvnoe.cz ; vaclav.moravec@email.cz ; tvmorava@tvmorava.cz ; redakce@tvmorava.cz ; redakce@kissmorava.cz ; redolo@mafra.cz ; redakce@metro.cz ; redakce@lidovky.cz ; vaclav.kasik@cro.cz ; karlovarske.noviny@denikybohemia.cz ; jiri.janecek@czech-tv.cz ; rkfzab@rps.cz ; redakce@radioimpuls.cz ; redakce@ihned.cz ; idnes@idnes.cz ; hlasatel@comcast.net ; zpravodajstvi@radio-hity.cz ; redakce@hbl.cz ; nadace@vize.cz ; redakce@radiohana.cz ; info@globalpress.cz ; dotazy@frekvence1.cz ; fragmenty@fragmenty.cz ; info@fites.cz ; redakce@e15.cz ; emurfilm@emurfilm.cz ; domaci@denik.cz ; mfdnes@mfdnes.cz ; Dispecink@mail.ctk.cz ; ctk@mail.ctk.cz ; mail@clovekvtisni.cz ; cn@mail.ctk.cz ; info@ceskatelevize.cz ; ctnamety@ceskatelevize.cz ; sncr@mbox.vol.cz ; ceskapolitika@ceskapolitika.cz ; bedriska.kotmelova@centrum.cz ; redakce@blisty.cz ; redakce@denikybohemia.cz ; blesk@blesk.cz ; redakce.berounsky@denik.cz ; program@radioapollo.cz ; mirek@topolanek.cz ; sobotkap@senat.cz ; vlcek@psp.cz ; tiskppcr@mvcr.cz ; sekretpp@mvcr.cz ; 1nm.kancelar@mvcr.cz ; info@mzv.cz ; posta@army.cz ; posta@msp.justice.cz ; advokati@akbsn.eu ; jiri.weigl@hrad.cz ; posta@hrad.cz ; petr.hajek@hrad.cz ; urad@hrad.cz ; Ladislav.Jakl@hrad.cz ; info@bis.cz ; pavel.rychetsky@concourt.cz ; miroslav.vyborny@concourt.cz ; michaela.zidlicka@concourt.cz ; dagmar.lastovecka@concourt.cz ; vlasta.formankova@concourt.cz 
Sent: Friday, September 03, 2010 9:37 AM
Subject: RE: Kde zmizely a kam mizí miliardy korun příspěvku na OZE za rok 2009 a další, které platí každý občan a podnik?

Vážený pane Jůza, 

Děkuji Vám za sumarizaci „neprůhledných“a často i „zkreslených“ informací které se poslední dobou rojí v tuzemských mediích. Je smutnou skutečností, že objem těch nepravdivých je značně v převaze nad ostatními, včetně odborných a tato skutečnost podává negativní světlo na všechny aktivity v oblasti využitelnosti obnovitelných zdrojů.

Musím říci, že nejsem vlastníkem solární elektrárny, ani  nepracuji ve společnosti zabývající se výrobou, či prodejem solárních modulů, či dalších komponent, ale přesto jsem byl a zůstávám v úzkém kontaktu s prostředím a to ze strany logistické, i ze strany osobního zájmu nad tím, v jakém prostředí budu žít já i má dcera a její potomci. Jsem top managerem Japonské logistické společnosti SGL EUROPE zabývající se mimo transportu a skladování i optimalizací komplexních logistických toků a subdodavatelských řetězců. Naše společnost je součást třetí největší korporace Japonska, SUMITOMO CORPORATION, která je v oblasti obnovitelných zdrojů velmi aktivní a nejenom to. Snahou o vyrovnané portfolio se podílí na vývoji, výstavbě i provozu nejenom solárních, větrných, vodních či bioplynových elektráren, ale je aktivní i v oblasti „standardních“ elektráren. Díky tomuto portfoliu rozmístěnému po celém světě, je korporace velmi podobná např. státu, kde je většinou podobné rozložení též využíváno, což je dáno hlavně historickým vývojem.

I přes výše uvedenou podobnost je zde vidět velký rozdíl v přístupu. Japonská filosofie nevychází z požadavku „vydělat co nejvíce, v co nejkratší době, a pak zmizet, či se stát beztrestným pozorovatelem po složení funkce“, ale snaží se všechny projekty, každý individuálně, velmi pečlivě plánovat a to do posledního detailu, včetně otázky kapacity sítě, efektivní využitelnosti vyrobené energie a v neposlední řadě i recyklace, resp. možnost opětovného použití komponent po standardně udávané době jich životnosti.

Právě díky tomuto konceptu bylo možné např. získat povolení k realizaci výstavby největší solární elektrárny na ostrově, umístěné na ostrově Lanzarote, či povolení k průzkumu a následovné těžbě Gass-shell plynu v USA spod. Na nichž se korporace podílí.

Jak ukazují výše uvedené příklady, či činnost SGL EUROPE, která se nejenom v Čechách zabývá optimalizací logistických řetězců při kterém je cílem nejenom zvýšení efektivity transportů, skladů a snížení celkových nákladů apod, ale i redukce karbonové stopy mající pozitivní přínos na životní prostředí, je skutečně možné POUŽÍVAT solární elektrárny jako efektivní zdroj energie, jak zmiňuje pan Jouza, a ne je pouze VYUŽÍVAT k obohacení jedinců a či skupin obyvatel.

Na závěr jen dotaz k zamyšlení pro všechny příjemce. Je skutečně nemožné v Čechách úspěšně podnikat a chovat se efektivně a přitom myslet na globální budoucnost?

S pozdravem

SUMISHO GLOBAL LOGISTICS EUROPE GmbH Czech Branch
Michael Rada - Manager




From: Ing. Michal Jůza, PIN 292 s.r.o. [mailto:juza@pin292.cz] 
Sent: Thursday, September 02, 2010 10:22 PM
To: redakce24h@24hodin.cz; redakce@aktualne.cz; amedo@seznam.cz; josef@annonce.cz; layout@annonce.cz; redakce@annonce.cz; redakce@bbc.co.uk; redakce@blesk.cz; blesk@blesk.cz; udalosti@bohumildolezal.cz; breyerova@cbw.cz; johnston@cbw.cz; roman.pistorius@ceskatelevize.cz; daniela.vitova@ceskatelevize.cz; info@czech-tv.cz; jiri.vaclavek@czech-tv.cz; ctnamety@ceskatelevize.cz; michal.kubal@czech-tv.cz; cerna-bila@czech-tv.cz; dobre.rano@czech-tv.cz; fakta@czech-tv.cz; media@czech-tv.cz; pocesku@czech-tv.cz; katerina.blechova@czech-tv.cz; stepan.hajek@czech-tv.cz; adam.komers@czech-tv.cz; martin.vlk@czech-tv.cz; pavla.mrazkova@czech-tv.cz; petrak@mail.ctk.cz; patakova@mail.ctk.cz; ctk@mail.ctk.cz; hrnicko@ctk.cz; dan@dantik.cz; davels@vol.cz; redakce@denikybohemia.cz; jindrich.sidlo@economia.cz; jiri.busek@economia.cz; jan.gabriel@economia.cz; martin.denemark@economia.cz; katerina.menzelova@euro.cz; redakce@euro.cz; istvan.leko@euro.cz; a.klausmann@focus-r.de; idnes@idnes.cz; YPERLINK "mailto:tomas.ventura@idnes.cz" tomas.ventura@idnes.cz; redakce@ihned.cz; kristyna.stihelova@impulz.cz; lenka.kralova@email.cz; janek.kroupa@novatv.cz; redakce@metro.cz; ludek.navara@mfdnes.cz; otazky@ceskatelevize.cz; eva.tomanova@novatv.cz; volejte.novu@nova.cz; redakce@novinky.cz; orlicke.noviny@denikybohemia.cz; cechlovsky@pravo.cz; redakce@pravo.cz; raupachova@prima-televize.cz; informace@iprima.cz; zpravodajstvi@prima-tv.cz; handl@profit.cz; redakce@profit.cz; profit@profit.cz; cr@radio.cz; reflex@ringier.cz; redakce@respekt.cz; revue.prostor@atlas.cz; rovnost@rovnost.cz; vltava@rozhlas.cz; info@rozhlas.cz; pavla.horakova@rozhlas.cz; cro6@rozhlas.cz; radiowave@rozhlas.cz; radiocesko@rozhlas.cz; radiozurnal@rozhlas.cz; jan@sinagl.cz; redakce@tyden.cz; redakce@virtually.cz; wag@volny.cz; dusan.stuchlik@gmail.com; sramek@profit.cz; vaclav.drchal@lidovky.cz; redakce@mediafax.cz; bohdan.picha@atlas.cz; mirek@topolanek.cz; Ladislav.Jakl@hrad.cz; vaclav.moravec@email.cz; jakub.zelezny@rozhlas.cz; mksmohelnice@ova.pvtnet.cz; redakcezl@mfdnes.cz; info@z1tv.cz; posta@vlada.cz; kozak@pv.cz; tyden@tyden.cz
Cc: mksmohelnice@ova.pvtnet.cz; redakcezl@mfdnes.cz; info@z1tv.cz; posta@vlada.cz; dedeckova@virtually.cz; kozak@pv.cz; uzsi@uzsi.cz; sekretariat@uhs.ujep.cz; info@rrtv.cz; tyden@tyden.cz; tn@nova.cz; teplickykuryr@teplickykuryr.cz; judr.v.svoboda@atlas.cz; info@jansvejnar.cz; jana.skopkova@novatv.cz; petr.simunek@prima.cz; mzahora@vol.cz; szcpv@pobox.sk; info@sokolsydney.com; redakce@sokol-cos.cz; posta@psp.cz; epodatelna@senat.cz; nase.rodina@email.cz; redakce@respekt.cz; reporteri@respekt.cz; info@rej.cz; reflex@ringier.cz; redakce@euro.cz; radiozurnal@rozhlas.cz; radioforum@rozhlas.cz; redakce@casradio.cz; radactk@ctk.cz; radact@czech-tv.cz; rada-cro@rozhlas.cz; twr@twr.cz; radim@proglas.cz; zpravodajstvi@prima-tv.cz; nrybarova@ap.org; redakce@pravo.cz; info@pravednes.cz; kontakt@ceskapolitika.cz; hr.noviny@iol.cz; gustavpliva@hotmail.com; jarda@pivnimagazin.cz; pes@login.cz; kotnov.redakce@seznam.cz; tiskove@charita.cz; otcenasek@diecezehk.cz; info@olympicwatch.org; rostislav.hladky@upol.cz; redakce@novyprostor.cz; redakce@novinky.cz; redakce.slovnov@den.cz; volejte.novu@nova.cz; tiskove@nova.cz; tn@novatv.cz; klub@tvnoe.cz; vaclav.moravec@email.cz; tvmorava@tvmorava.cz; redakce@tvmorava.cz; redakce@kissmorava.cz; redolo@mafra.cz; redakce@metro.cz; redakce@lidovky.cz; vaclav.kasik@cro.cz; karlovarske.noviny@denikybohemia.cz; jiri.janecek@czech-tv.cz; rkfzab@rps.cz; redakce@radioimpuls.cz; redakce@ihned.cz; idnes@idnes.cz; hlasatel@comcast.net; zpravodajstvi@radio-hity.cz; redakce@hbl.cz; nadace@vize.cz; redakce@radiohana.cz; info@globalpress.cz; dotazy@frekvence1.cz; fragmenty@fragmenty.cz; info@fites.cz; redakce@e15.cz; emurfilm@emurfilm.cz; domaci@denik.cz; mfdnes@mfdnes.cz; Dispecink@mail.ctk.cz; ctk@mail.ctk.cz; mail@clovekvtisni.cz; cn@mail.ctk.cz; info@ceskatelevize.cz; ctnamety@ceskatelevize.cz; sncr@mbox.vol.cz; ceskapolitika@ceskapolitika.cz; bedriska.kotmelova@centrum.cz; redakce@blisty.cz; redakce@denikybohemia.cz; blesk@blesk.cz; redakce.berounsky@denik.cz; program@radioapollo.cz; mirek@topolanek.cz; sobotkap@senat.cz; vlcek@psp.cz; tiskppcr@mvcr.cz; sekretpp@mvcr.cz; 1nm.kancelar@mvcr.cz; info@mzv.cz; posta@army.cz; posta@msp.justice.cz; advokati@akbsn.eu; jiri.weigl@hrad.cz; posta@hrad.cz; petr.hajek@hrad.cz; urad@hrad.cz; Ladislav.Jakl@hrad.cz; info@bis.cz; pavel.rychetsky@concourt.cz; miroslav.vyborny@concourt.cz; michaela.zidlicka@concourt.cz; dagmar.lastovecka@concourt.cz; vlasta.formankova@concourt.cz
Subject: Kde zmizely a kam mizí miliardy korun příspěvku na OZE za rok 2009 a další, které platí každý občan a podnik?

Zamyšlení nad stále aktuálnějším tématem: "Fotovoltaika"
Motto: Sluneční elektrárny - BUBLINA, STRAŠENÍ, ZÁMINKA nebo VELKÝ TUNEL???

Vážení přátelé, odborníci, profesionálové, laici i drazí běžní spoluobčané, 

ke dnešnímu dni vlastníme několik malých fotovoltaických elektráren a to některé již od roku 2006, některé z roku 2008 a některé i čerstvé letošní. Ty starší elektrárničky jsme si pořizovali ještě v době, kdy slovo "fotovoltaika" bylo spíše velkou neznámou a nebylo synonymem pro slovo "lumpárna", "špína" či "podvod". Tehdy byly jiné pořizovací ceny, jiný přístup úřadů, spoustu odborníků se práci teprve učilo a i média byla k průkopníkům solární energie daleko vstřícnější a dá se říci i obdivná a mnoho běžných lidí nechápalo tehdejší naše svéhlavé počínání. Tehdy jsme si pořizovali nové výrobničky za drahé pořizovací náklady a ne za poloviční ceny vstupních investic, jako to mimo jiné provedla v roce 2009 a 2010 se svými "megaprojekty"  společnost ČEZ, která nyní nejvíce straší nutností zdražovat a argumentuje neblahými důsledky solárního boomu. Pomalu ale jistě nás již přestává bavit polopravdivá, lépe řečeno jednostranně orientovaná mediální kampaň posledních dnů a týdnů. Asi by bylo na čase si vzájemně pootevřít oči nad žhavým a pro mnohé bezesporu i ožahavým tématem slunečních elektráren a pokusit se odpovědět na otázku, zda se jedná o nafouklou bublinu, záměrné strašení, vhodnou záminku či snad zda nejde o další z velkých tunelů, na které stále v naší republice v různých oblastech a více či méně často narážíme. Takže pojďme se společně pokusit celou problematiku pochopit a reálně ji objasnit a to nejen těm, které to zajímá po odborné stránce, ale zejména hlavně těm, kteří jsou soustavnou "mediální masáží" neustále informováni o strašáku se jménem "fotovoltaika", jakožto o hlavním nositeli nutnosti plánovaného zdražení elektrické energie pro další období. Dejme reálná a nikterak nezkreslená čísla a hlavně pravdivé informace k dispozici a na vědomí všem, tedy i běžným občanům naší republiky a nelžeme si navzájem.   

http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2009/index.htm

Výše je uvedený odkaz na stránky Energetického regulačního úřadu, konkrétně na veřejně dostupnou statistiku spotřeby elektřiny v roce 2009, ze které jednoznačně a nezpochybnitelně vyplývá, že spotřeba elektřiny v ČR za celý kalendářní rok 2009 byla 68 606 GWh. Pokud v rámci dalších výpočtů budeme vycházet z toho, že cena každé kWh je odhadem 2 Kč (tento údaj je z hlediska výpočtové bezpečnosti hodně podhodnocený), pak by celková útrata za "českou spotřebu elektřiny" v roce 2009 byla 137,212 mld. Kč. Pokud budeme brát, že je nyní (dle ERÚ k 1.8.2010) instalováno 622 MW v solárních elektrárnách a že jejich elektřina je předražena oproti tržní ceně o zhruba 10 Kč/kWh, tak vyjde navýšení 622 000 kW x 1 000 kWh/kW x 10 Kč = 6,22 mld. Kč a to nám zrovna nepřijde jako navýšení srovnatelné s  prezentovanými 18, resp. 27%, které uvádí tento příspěvek, odvysílaný na ČRo1 Radiožurnálu ve středu dne 1.9.2010 od 17:10 hodin. Některé výroky exministra Urbana co měl či mohl udělat ERÚ, jehož pravomoci jsou mimochodem do značné míry omezené zněním příslušných platných zákonů, nebo co ERÚ v minulých letech udělal či naopak neudělal pro či proti rozvoji solární energetiky a podobně komentovat vůbec nechceme a nebudeme, to ať si učiní každý sám dle svého uvážení, ale i na některá jeho tendenční tvrzení bychom tímto chtěli upozornit. Na co ale musíme alespoň stručně reagovat je v relaci prezentované tvrzení, že dle propočtu ČEZu se může příští rok zdražit elektřina o 18 procent domácnostem a velkým podnikům dokonce až o 27 procent. Tak tady se naše výpočty diametrálně rozcházejí a odhad nárůstu ceny nám zcela nesedí. Vychází nám zdražení elektřiny tak o cca 4,5% a to jsme záměrně pro další výpočty uvažovali  cenu za elektřiny v dosti nízké úrovni. Ale možná nejsme tak dokonalí ekonomové a nerozumíme tomu. Ke všem výpočtům používáme jednoduchou matematiku, zejména pak operace typu sčítání a odečítání, násobení a tu a tam i dělení. Pouze se počítá s čísly v řádech stovek milionů či miliard. V pořadu bylo mimo jiné dále uvedeno, že solární resp. tzv. čistá elektřina bude pro odběratele příští rok představovat výdaje ve výši až 48 miliard korun. To by se ale do konce tohoto roku musely nainstalovat ještě narychlo další výrobny o celkovém výkonu převyšujícím 4 GW v solárních elektrárnách a to nebude asi při současném stavu, kdy je instalováno 0,622 GW pravděpodobně reálné a to i přesto, že "české ruce" zvládnou skutečně hodně. Přijde nám, že asi nějaký "erudovaný novinář" počítal s tím, že instalovaný výkon ve všech solárních elektrárnách bude vyrábět minimálně 24 h denně a plných 365 dní v roce. Při přijetí takovéto hypotézy bychom se k uváděným číslům mohli přiblížit. Byli bychom ale světově uznávanou "solární velmocí" a naše "perpeta mobile" by byla osmým divem světa. Každý investor by pak ale zákonitě musel mít veškeré úvěry na pořízení FV elektrárny do dvou let splacené. A to by byl teprve "byznys". Realita je však trochu jinde, proto rychle přejděme k faktickým údajům a reálným číslům.   

Tyto údaje asi nejlépe získáme ze stránek Energetického regulačního úřadu, konkrétně pak z informace ERÚ o výrobě a spotřebě elektřiny v roce 2009. Z ní opět zcela jednoznačně vyplývá, že je velmi značná nerovnováha mezi vybraným a rozdaným příspěvkem na OZE. Od odběratelů byla za celkově spotřebované množství elektrické energie 58 941 GWh vybrána částka za každou GWh ve výši 52 180 Kč (výše příspěvku na OZE v roce 2009), tedy celkem něco přes 3 mld. Kč. Oproti tomu byla pro výrobce energie ze slunečního záření, tedy pro "největšího žrouta příspěvku OZE" rozdána necelá 1 mld.Kč, když za fotovoltaikou vyrobených 88,8 GWh v roce 2009 činil příspěvek za každou GWh částku 11 000 000 Kč. Kam se poděla ale ta nezanedbatelná suma ve výši 2 mld. Kč, získaná jako pouhý rozdíl mezi příjmy na straně jedné a výdaji na straně druhé? Že by se ČEZ, PRE a EON pořádně napapali spolu se státním rozpočtem? Neměl by ERÚ při stanovování příspěvku na OZE trochu lépe počítat? Z výše provedených prostých výpočtů nám vychází, že letošní příspěvek 166,34 Kč/MWh by měl být dostačující i pro příští rok 2011. To ale jen v případě, že by mělo platit, že to co se na fotovoltaiku od lidí a podnikatelů vybere se má také v plné výši a hlavně beze zbytků rozdat.   

Možná, že neumíme počítat, nebo celou problematiku prostě nechápeme. V tom případě bychom se rádi od novinářů či odborných expertů z příslušných institucí, kteří vypočetli ona "alarmující čísla", chtěli trochu poučit a nejlépe i veřejně. V opačném případě, ať se omluví oni a správně napíší, kdo z navýšení příspěvku pro OZE opravdu těží a zda jsou pouze výrobci elektrické energie ze slunečního záření odpovědní za plánované zvyšování ceny elektřiny a to skutečně ve výši, která je na jejich adresu opakovaně připisována. Objektivně informovat veřejnost je totiž jejich práce!

Na závěr jsme si pro ty, co ještě nepřestali číst změť úvah a faktických výpočtů, dali tu práci a spočítali z měsíčních dat ERÚ kolik se vybralo a rozdalo na FVE za první pololetí roku 2010. Z celkového spotřebovaného množství elektrické energie 29 384,5 GWh je vybrána částka za každou GWh ve výši 166 340 Kč (výše příspěvku na OZE v roce 2010), tedy celkem téměř 5 mld. Kč. Oproti tomu bylo do spektra výrobců energie z fotovoltaiky jakožto "největšího žrouta příspěvku OZE" zpětně rozdáno 2,5 mld.Kč. Fotovoltaikou bylo v prvním pololetí roku 2010 vyrobeno jen 250,4 GWh, kdy za každou GWh dostali výrobci příspěvek cca. 10 000 000 Kč. Kde je ale opět tato další částka přesahující 2 mld. Kč, získaná zase jako pouhý rozdíl mezi příjmy a výdaji příspěvků na OZE? A to jen za první polovinu roku 2010! A co nás čeká v druhém pololetí tohoto roku? A co až dojde k případnému avizovanému zdražení? A je toto zdražení skutečně nutné provést ve výši odhadů odborníků z ČEZu?   

Děkujeme za pozornost a za čas, který jste naší krátké úvaze věnovali a pokud by se společným úsilím podařilo v někom vyvolat dojem, že fotovoltaika by mohla být přes nepřízeň mnoha považována opět za řádný a uznávaný "předmět podnikání" a pokud se podaří i do budoucna v očích odborníků i široké laické veřejnosti zbavit oboru využití sluneční energie přívlastku "hořký" či "špinavý", věřte, že Váš čas nebyl promarněn a byl věnován účelně nápravě pošramocené pověsti jinak asi všestranně velice zajímavého oboru. Všem ostatním, kteří v našem pojednání nenašli porozumění se omlouváme, ale s jeho čtením mohli a asi i měli kdykoli přestat. 
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