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MAJITEL MALÉ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA BROUMOVSKU JAROSLAV ŠEFC:

měli malé miminko a chtěli se
usadit.
Cestu jsem našel právě v investicích do fotovoltaiky. Můj
tchán provozoval dvě malé
vodní elektrárny už od devadesátých let – vyráběl čistou zelenou elektřinu z vody a částečně
tím živil svoji rodinu. Velmi se
mi tento přístup líbil a dával mi
smysl, proto jsem se v roce
n Solární energetika je pro 2008 rozhodl vybudovat solárběžného člověka vcelku vzdá- ní elektrárnu s podporou státu.
leným odvětvím. Jak jste se
k ní dostal vy?
A k tomu teď přichází
Já jsem byl už od mládí velvládní novela zákona
mi podnikavý člověk. Nebavilo
mě řešit problémy stejným způo podporovaných
sobem jako všichni ostatní,
zdrojích, která zase
snažil jsem se hledat si vlastní
cesty. Po škole jsem přemýšlel,
mění pravidla jako
co budu dělat dál. Vždycky mě
už tolikrát v minulosti
lákalo pracovat v cizině, tak
jsem strávil deset let prací po
n Vrátil jste se tedy zpátky
celém světě, kde jsem si vydělal
slušné peníze. Najednou mi do Čech?
Ne hned, zpočátku jsem navšak bylo téměř čtyřicet a já
postupně začal hledat cestu, jak dále pracoval v zahraničí. Záse vrátit zpátky do České re- roveň jsem začal vyřizovat stapubliky a uživit svou rodinu. vební povolení, nákup pozemS partnerkou jsme v té době ku, úvěr a jiné nezbytné věci.
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Jaroslav Šefc je rodák
z Broumovska na severu Čech,
který dlouho hledal cestu, jak
pomoci svému okolí a zároveň
dělat něco, co by mu dávalo
smysl. Řešení našel v investicích do obnovitelných zdrojů,
konkrétně do solární energetiky a dnes vlastní na Broumovsku malou fotovoltaickou elektrárnu.

Stát nesplnil, co před lety slíbil,
ale ten špatný jsem nyní já

S novým společníkem, dnes už
kamarádem Karlem Franzem,
jsme naši společnost jsme nazvali B2B. To znamená Back to
Broumov neboli Zpátky do
Broumova.
n Jaké byly vaše podnikatelské začátky? Šlo všechno
podle vašich představ?
Vůbec ne, bylo to extrémně
náročné. Hned během vyjednávání s bankou jsme totiž zjistili,
že nemáme dost peněz pro začátek našeho podnikání. Vlastnili jsem s partnerkou jeden byt
v Brně. I když to bylo velmi
obtížné rozhodnutí, nakonec
jsme ho prodali. Byla to pro nás
jediná možnost, díky které
jsme měli dost prostředků na
výstavbu menší solární elektrárny o výkonu 426 kilowattů.
Největší stres ale přišel teprve těsně před spuštěním elektrárny. Při podpisu úvěrové
smlouvy jsme museli podepsat
bance bianco směnku. To zna-

mená, že náš veškerý majetek
byl v ohrožení. Připojili jsme se
23. prosince 2009, sedm dní
před finálním termínem bez jakýchkoliv známostí či nekalých
praktik. Byl to běh proti zdi
a slušný adrenalin podle hesla:
„Co tě nezabije, to tě posílí“.
Ale zvládli jsme to.
n V Česku nemají solární
podnikatelé u lidí úplně dobré jméno. Zaznamenal jste
nějaké útoky na vaši osobu?
Řeknu vám to takto. Když
jsme elektrárnu dostavěli, byl
jsem opravdu pyšný. Pak jsem
však začal v médiích zjišťovat,
že jsem „solární baron“ a skoro
to vypadalo, jako bych někoho
okradl. Dodnes si ale neumím
odpovědět na otázku, co jsem
vlastně udělal špatně. Vydělal
jsem peníze a stát mě poprosil,
abych je vložil do zelené energetiky. A když jsem to udělal
a zastavil kvůli tomu veškerý
svůj majetek, tak to najednou

vypadá, že bych se za to měl
skoro až stydět. Nejsem žádný
solární baron, naopak jsem úplně normální člověk.
n Vyplatila se vám ta investice alespoň finančně?
Částečně ano. První dva roky po spuštění velmi dobře svítilo slunce, a tak jsme bez problémů spláceli úvěr bance, byť
na nás byla uvalena dodatečná
26% daň. Třetí rok jsme takové
štěstí na slunce neměli a tak
jsme museli dát do firmy další
dodatečné vlastní zdroje. Přiznávám, že dnes je naše malá
fotovoltaická elektrárna vítaným přivýdělkem do rodinného
rozpočtu. Kdyby k tomu ještě
byla jistota investorského prostředí, neměl bych si na co stěžovat.
n Jak vidíte roky, co přijdou? Svítá solárům na lepší
časy?
Právě naopak. Ani po deseti
letech provozování totiž nevím,

jak, kdy a kolik nám vlastně
stát zaplatí za elektřinu o kterou nás prosil, abychom ji vyráběli. A k tomu teď přichází
vládní novela zákona o podporovaných zdrojích, která zase
mění pravidla jako už tolikrát
v minulosti. Novela určuje
vnitřní výnosové procento na
6,3 procenta, což je minimum
stanovené Evropskou komisí.
Obzvlášť nepochopitelně to působí ve srovnání s dalšími
zdroji obnovitelné energie, jejichž výnosové procento má
leckdy i skoro dvojnásobné
hodnoty.
Podnikání mě sice neskutečně baví, ale mrzí mě, že se nemůžu spolehnout na protistranu, tedy na stát, v tom, že dodrží, co slíbila. Je to jako byste
nastoupili do práce a dohodli se
na podmínkách – mzda, pracovní oděv, délka dovolené atd.
A pak, během toho, jak chodíte
do práce a děláte vše dle dohody, vám sníží mzdu, občas vám
řeknou, že jste zloděj a pracovní oděv si kupujete sami. Prostě
nic příjemného.
n Z vašich slov jde poznat,
že jste ušel dlouhou a náročnou cestu. Nelitujete zpětně
svého rozhodnutí investovat
do solární energetiky?
To ne, rozhodnutí podnikat
jsem ale nikdy nelitoval a litovat nebudu. Vždycky jsem věděl, že to bude náročné a riskantní. Naučil jsem se přitom
spoustu nových věcí a nabral
nepřeberné množství zkušeností. A navíc, v osobě mého
nového společníka Karla Franze, jsem získal skvělého kamaráda. Jediné, co teď chci je, aby
mi stát přestal házet další klacky pod nohy. Tak uvidíme.

Stranu připravil
Jiří Tichý

Konec září bude patřit solární energii.
Své brány otevřou sluneční elektrárny po celé republice

U příležitosti Evropského týdne udržitelného rozvoje se v týdnu od 20. září zpřístupní veřejnosti na dvě desítky solárních
elektráren po celé České republice. Akce Dny otevřených dveří
slunečních elektráren se u nás
koná již pátým rokem s cílem
podpořit rozvoj udržitelné ekonomiky, představit fungování
solárních elektráren a ukázat využití energie ze slunce. Událost,
kterou pořádá Solární asociace,
se uskuteční pod záštitou Ministerstva životního prostředí.
Evropský týden udržitelného
rozvoje se letos pořádá od neděle
20. září do soboty 26. 9. Jedná se
o celoevropský projekt, jehož cílem je šířit myšlenku udržitelnosti, podpořit iniciativy, které
k ní přispívají a dát najevo, že
nám záleží na budoucnosti světa,
ve kterém žijeme. Napříč celou
Evropou se pořádají tisíce akcí,
od konferencí, výstav, workshopů, seminářů, filmových promí-

tání, až po komunitní setkání
a dny otevřených dveří.
Česká republika se do akce
zapojí už pátým rokem pod záštitou Ministerstva životního
prostředí. U této příležitosti jsou
Solární asociací organizovány
Dny otevřených dveří slunečních
elektráren. Hlavním cílem je
podpořit její v tuzemsku, představit fungování solárních elektráren široké veřejnosti spolu
s ukázkou možností, jak využít
energie ze slunce a dát tak najevo, že je možné žít ve společnosti, která přispívá k udržitelnému
rozvoji.
Do letošního ročníku Dnů
otevřených dveří se zapojí na dvě
desítky solárních projektů z celé
České republiky. Své brány otevřou jak menší střešní instalace
na rodinných domech, středně
velké fotovoltaiky, tak i velké solární parky. Otevřena bude pro
veřejnost dokonce jedna z největších fotovoltaických elektrá-
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Partnery
stránky jsou

ren ve střední Evropě – FVE
Vepřek v Nové Vsi s výkonem
35 MW.
O tom, jak lze využít energii
ze slunce, se návštěvníci dozví
také v Prakšicích ve Zlínském
kraji. Tamní úložiště energie je
prvním velkokapacitním skladovacím bateriovým systémem
v Česku, které je připojeno do
distribuční soustavy. K dalším
ze zapojených projektů patří například sluneční elektrárna Bušanovice, soběstačná ostravská
dřevostavba se solárním ohřevem vody a nabíjecí stanicí pro
elektromobily. Další zajímavostí
bude několik desítek trackerů se
zrcadly u FVE Myštěves a FVE
Řehoty v Královéhradeckém
kraji.
Přehlednou mapu společně
s aktuálním seznamem otevřených slunečních elektráren včetně možných termínů návštěvy
lze najít na webových stránkách
Solární asociace.

