Přehled aktivit – leden 2017
1. leden – 31. leden

PUBLIC AFFAIRS:
Notifikace podpory Evropskou komisí:
•
•
•
•
•
•

Komunikace s českými úřady ohledně interpretace notifikačního rozhodnutí (Ministerstvo průmyslu a obchodu,
ERÚ,..)
Jednání předsedy Tomáše Buzrly a ředitelky Veroniky Hamáčkové se zástupci bankovní sektoru: Česká bankovní
asociace (16.1.2017)
Jednání ředitelky Veroniky Hamáčkové s Evropskou komisí DG ENERGY, DG COMP (25.1.2017)
Právní analýza notifikačního rozhodnutí Evropské komise č. SA.40171 k podpoře obnovitelných zdrojů uvedených do
provozu v letech 2006 až 2012. Diskuze nad podobnou kontrolního mechanismu.
Koordinace se zástupci asociací obnovitelných zdrojů
Účast na kulatém stole Hospodářské komory ČR „Dopady notifikace podpory obnovitelných zdrojů energie v ČR“ za
účasti předsedkyně Aleny Vitáskové a europoslance Evžena Tošenovského (23.1.2017)Parlamentní konference ke
stabilizaci sektoru OZE, diskuze se zástupci MPO nad výsledky notifikace (23.1.2017)

Pozdní instalace elektroměrů u FVE:
•

Jednání se zástupci bankovní sektoru: Česká bankovní asociace (16.1.2017)

Pozitivní obraz solární energetiky:
•
•

Parlamentní konference Česká moderní energetika, 23.1.2017, Poslanecká sněmovna, Praha
Hlavní témata:
− Vytěžení výstupů ocenění Obnovitelné desetiletí
− Otevření debaty nad dalším směřováním rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR
− Stabilizace sektoru obnovitelných zdrojů po ukončení procesu notifikace EK
− Dopady notifikačního rozhodnutí

Revize evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie, zimní balíček Evropské komise:
•
•

Práce zastoupení v Bruselu: EREF Board meeting (24.1. – 25.1.2017)
Účast na bruselské konferenci New Electricity Market Design pořádané Stálým zastoupením ČR za účasti ministra
průmyslu Mládka, viceprezidenta pro energetickou unii Maroše Ševčoviče, europoslance Jerzyho Buzka, Pavla
Cyraniho (ČEZ) nebo Jiřího Feista (EPH) : (31.1.2017)

Unie zaměstnavatelských svazů a živnostníků ČR:
•

27.1.2017 Účast na jednání představenstva

Svaz průmyslu a dopravy ČR:
•
18.1.2017 Účast na Radě členů (notifikační rozhodnutí, zimní balíček EU)
•
27.1.2017 Účast na jednání pracovní skupiny pro odpady (odpadový zákon, zákon o výrobcích s ukončenou
životností)

STANOVISKA A ODBORNÉ ANALÝZY:
•

Sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie výrobce

SETKÁNÍ:
23. ledna 2017
Parlamentní seminář - České Obnovitelné desetiletí
Místo konání: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
•
Hlavní témata:
− Vytěžení výstupů ocenění Obnovitelné desetiletí
− Otevření debaty nad dalším směřováním rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR
− Stabilizace sektoru obnovitelných zdrojů po ukončení procesu notifikace EK
Na parlamentní konferenci vystoupili:
•
− poslanec Václav Zemek (místopředseda Výboru pro životní prostředí)
− senátor František Bradáč (předseda Podvýboru pro energetiku a dopravu)
− Ladislav Havel (ředitel odboru elektroenergetiky, MPO),
− Vladislav Smrž (náměstek ministra životního prostředí)
− Jarmil Šeba (předseda představenstva, Decci, a. s.)
− Janem Jaškem (UniCredit Bank ČR)
− Pavel Doucha (advokát)
− autoři vítězných projektů z ocenění Obnovitelné desetiletí.
− Akci moderovali Veronika Hamáčková (Solární asociace) a Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost)
Videozáznamy jednotlivých příspěvků:
•
− Úvodní část konference: https://www.youtube.com/watch?v=mt9Wg8Mhcmk&t=365s
− Ostravská zelená domácnost: https://www.youtube.com/watch?v=YX3hopF3WuI&t=6s
− Davidův mlýn – penzion s obnovitelnou energií: https://www.youtube.com/watch?v=5bVXowtAW78
− Kněžice – první energeticky soběstačná obec: https://www.youtube.com/watch?v=0D_3Gnc4XB8&t=599s
− Chytrá solární lavička: https://www.youtube.com/watch?v=0wDmvhVHt8g
− Chytrá energie v diplomce – vanadová redoxní průtočná baterie:
https://www.youtube.com/watch?v=InEQKNM9ToE
− Debata s oceněnými projekty: https://www.youtube.com/watch?v=WZ0RIZTtylU
− Diskuze se zástupci MPO a MŽP a dalšími o české energetice:
https://www.youtube.com/watch?v=If3dNMN2Ryg&feature=youtu.be
http://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/8226-parlamentni-konference---ceska-moderni-energetika
Fotografie:
•

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
Notifikace a vydání cenového rozhodnutí 2017:
23. ledna 2017
EK potvrdila soulad české podpory obnovitelných zdrojů s právem EU a vyvrátila údajnou překompenzaci u solárních
elektráren
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/100741/ek-potvrdila-soulad-ceske-podpory-obnovitelnych-zdroju-s-pravem-eu-a-vyvratila-udajnouprekompenzaci-u-solarnich-elektraren.aspx

27. ledna 2017
Evropská komise vydala notifikaci pro české OZE. Je překompenzace podpory reálnou hrozbou?
http://www.solarninovinky.cz/?legislativa/2017012702/evropska-komise-vydala-notifikaci-pro-ceske-oze-je-prekompenzace-podpory-realnouhrozbou#.WJxxflXhCHt

Parlamentní konference:
23. ledna 2017
Parlamentní konference “Česká moderní energetika”
http://euractiv.cz/udalost/parlamentni-konference-ceska-moderni-energetika/

Evropská komise vydala celé notifikační rozhodnutí k české podpoře OZE
http://oze.tzb-info.cz/15330-evropska-komise-vydala-cele-notifikacni-rozhodnuti-k-ceske-podpore-oze

25. ledna 2017
Parlamentní konference řešila perspektivy rozvoje zelené energetiky
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2017012404/parlamentni-konference-resila-perspektivy-rozvoje-zelene-energetiky#.WJxzYlXhCHt

Výroba z FVE:
7. ledna 2017
Soláry vyráběly víc elektřiny, než dovolují fyzikální zákony
http://ekonomika.idnes.cz/solarni-elektrarny-pokuta-podvod-dls-/ekonomika.aspx?c=A170106_120014_ekonomika_lve

Rozvoj solární energetiky:
8. ledna 2017
Solární byznys stagnuje, pomoci mají solární panely na domech
http://moravskehospodarstvi.cz/article/ekonomika/solarni-byznys-stagnuje-pomoci-maji-solarni-panely-na-domech/

Recyklace:
5. ledna 2017
Solární asociace radí na co si dát pozor při volbě kolektivního systému pro recyklaci
http://www.tretiruka.cz/news/solarni-asociace-radi-na-co-si-dat-pozor-pri-volbe-kolektivniho-systemu-pro-recyklaci1/

Různé:
28. ledna 2017
Pavel černý: splněný sen, soběstačný dům v Chocni
http://spolunazemi.cz/pavel-cerny-splneny-sen-sobestacny-dum-v-chocni/

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY – SOLÁRNÍ ASOCIACE:
2. ledna 2017
Výrobci připojení na VN musejí sjednávat zvlášť smlouvy o distribuci a dodávkách. Poradíme, jak na to!
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/7718-vyrobci-pripojeni-na-vn-museji-sjednavat-zvlast-smlouvy-o-distribuci-a-dodavkach-poradime--jak-nato%2521

5. ledna 2017
Cla na solární panely a sklo byla prodloužena o další dva roky
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/7904-cla-na-solarni-panely-a-sklo-byla-prodlouzena-o-dalsi-dva-roky

30. ledna 2017
Máte pozdě nainstalovaný elektroměr na FVE? Zapojte se do naší pracovní skupiny
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8268-mate-pozde-nainstalovany-elektromer-na-fve-zapojte-se-do-nasi-pracovni-skupiny

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY – ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST:
9. ledna 2017
Parlamentní konference: Česká moderní energetika
http://alies.cz/parlamentni-konference-ceska-moderni-energetika-0

24. ledna 2017
V Praze sevřené smogem se řešila čistá energie z obnovitelných zdrojů. Příležitosti moderní energetiky čekají na využití
http://alies.cz/v-praze-sevrene-smogem-se-resila-cista-energie-z-obnovitelnych-zdroju-prilezitosti-moderni

26. ledna 2017
Evropská komise potvrdila soulad české podpory obnovitelných zdrojů s právem EU a vyvrátila údajnou překompenzaci u
solárních elektráren
http://alies.cz/evropska-komise-potvrdila-soulad-ceske-podpory-obnovitelnych-zdroju-s-pravem-eu-vyvratila-udajnou

