Přehled aktivit – březen 2018
1. března – 31. března

PUBLIC AFFAIRS:
NOTIFIKACE PODPORY A KONTROLY PŘEKOMPENZACE
• Koordinace expertní pracovní skupiny Solární asociace pro kontroly překompenzace podpory
• Komunikace s provozovateli FVE s provozovnami uvedenými do provozu v roce 2009 a individuální konzultace
• Koordinace se zástupci asociací OZE
Informace k tématu:
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/11498-zakon-a-vyhlaska-zakotvi-podobu-kontrol
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/292/muze-se-vas-tykat-prekompenzace-podpory-pro-obnovitelne-zdroje-obrattese-na-experty-ze-solarni-asociace/
NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA POZE
• Připomínky k návrhu obou novel, zejména bodu týkající se kontrol překompenzace podpory u příjemců OZE
• Připomínky k návrhu aukčního mechanismu pro nové OZE formou hodinového zeleného bonusu
PRÁCE V BRUSELU
•
13.3.2018 účast Jana Fouska na zasedání pracovní skupiny pro národní asociace a Strategy Committee Meeting
•
14.-.15.3. 2018 Solar Summit v Bruselu, účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na největším setkání zástupců
solární energetiky a akumulace pod hlavičkou evropské fotovoltaické asociace Solar Power Europe
•
Monitoring a reporting stavu chystané směrnice o OZE a dalších směrnic z tzv. Zimního balíčku
AKUMULACE
• 22.3.2018 účast na semináři a valné hromadě AKU-BAT v Brně na veletrhu Amper
• Koordinace legislativních prací s asociací AKU-BAT, zejména k chystané novele energetického zákona a zákona POZE

SETKÁNÍ a PARTNERSKÉ AKCE:
15.3.2018
KULATÝ STŮL: PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE „PŘÍLEŽITOSTI ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČESKÉM PRŮMYSLU“
Debata u kulatého stolu proběhla v rámci projektu AliES a České spořitelny, v rámci kterého jsme mapovali možnosti
zvyšování energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů v podnicích. U kulatého stolu vystoupili: analytik České
spořitelny Radek Novák, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Vladimír
Sochor, zástupce společnosti TEDOM nebo Petr Novotný z poradenské společnosti RENARDS dotační. Součástí debaty
bylo také představení publikace Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu: impuls pro lepší ekonomiku i
energetickou nezávislost firem, jež obsahuje výběr nejzajímavějších příkladů dobré praxe na zvýšení energetické efektivity
ve firmách. Ke stažení zde: http://alies.cz/sites/default/files/prilezitosti_energetickych_uspor_v_ceskem_prumyslu.pdf
Představení publikace Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu - Impuls pro lepší ekonomiku i energetickou
nezávislost firem, kterou připravila Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) ve spolupráci s Českou spořitelnou, a. s.
odstartovalo diskuzi u kulatého stolu, které se zaměřila právě na řešení pro zvýšení energetické účinnosti v podnicích.

20.3.2018
INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SOLÁRNÍ ASOCIACE_______________________________________________________________
Hotel Occidental Praha, Na Střiži 32, Praha 4
Program:
Novela energetického zákona a zákona POZE, výměny panelů, technologická vlastní spotřeba
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Uvedení výrobny do provozu v aktuální judikatuře soudů
Anna Francová, Frank Bold Advokáti s.r.o.
Výpočet IRR a dotazníkové šetření MPO
Dušan Horčička, člen představenstva Solární asociace
Kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie z právního pohledu
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
22.3.2018
SEMINÁŘ AKUMULACE A MODERNÍ ENERGETIKA
Seminář pořádaný AKU BAT CZ ve spolupráci se Solární asociací a Aliancí pro energetickou soběstačnost přinese příspěvky
na téma:
Legislativní bariéry rozvoje akumulace
Realizace prvních velkokapacitních úložišť v ČR
Přínos využití akumulace v průmyslových podnicích, reálné příklady
Aktivní řízení maxima a potenciál pro Demand Side Management
Evoluce trhu s flexibilitou a zapojení nových nástrojů
Akumulace jako poskytovatel služby flexibility v soustavě – zkušenosti ze zahraničí: UK, BeNeLux + DE
Představení existujících projektů Power 2 Gas a Power 2 Heat
Odborná ukázka zapojení baterie pro domácnost.
26.3.2018
INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SOLÁRNÍ ASOCIACE_______________________________________________________________
Hotel Avanti, Střední 61, Brno
Program:
Novela energetického zákona a zákona POZE, výměny panelů, technologická vlastní spotřeba
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Uvedení výrobny do provozu v aktuální judikatuře soudů
Anna Francová, Frank Bold Advokáti s.r.o.
Výpočet IRR a dotazníkové šetření MPO
Dušan Horčička, člen představenstva Solární asociace
Kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie z právního pohledu
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
29.3.2018
SEMINÁŘ EUFORES V SENÁTU ČR „OBNOVITELNÁ ENERGIE V ČR – PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY, KTERÉ PŘINÁŠÍ BALÍČEK ČISTÁ
ENERGIE“
Na semináři vystoupil předseda dozorčí rady Jan Fousek společně s dalšími významnými přednášejícími, např.
ministremprůmyslu Tomášem Hunerem.Hlavním tématem jsou body týkající se příležitostí v rámci návrhu Zimního
energetického balíčku EU.
Více informací:
http://www.eufores.org/fileadmin/eufores/Events/National_Parliamentary_Events/Czech_Republic_2018/pozvanka_na_
seminar_-_Obnovitelna_energie_v_CR.pdf

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:
9.4.2018
PRACOVNÍ SKUPINA PRO MALÉ ZDROJ A AKUMULACI
Setkání proběhne v Impact HUBu v pražské Drtinově ulici a je určeno výhradně pro členy pracovní skupiny.
Pokud ještě nejste jejím členem a máte zájem o zapojení, kontaktujte vedoucího skupiny Pavla Hrzinu.
Registrace:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2wySVqCu_fK5KmN9hDqWUktW8zNpzPrcze8E_jLXcrFaVHg/vie
wform?c=0&w=1
Program: http://www.solarniasociace.cz/aktuality/20180409_pozvanka_male_zdroje.pdf
12.4.2018
PRACOVNÍ SKUPINA NA OCHRANU INVESTIC
Na programu bude zhodnocení prvního kola sektorového šetření, právní pohled na kontroly překompenzace a další.
Blahoslav Němeček z E&Y bude referovat o výpočtu návratnosti a IRR u fotovoltaických elektráren, právní pohled na
kontroly vám představí advokát Jan Kořán z KF Legal.
Registrace: Přihlašovací formulář zde.
Pokud máte zájem o členství v některé ze skupin, kontaktujte sekretariát Solární asociace!
10.5.2018
KONFERENCE SOLÁRNÍ ENERGIE A AKUMULACE V ČR 2018___________________________________________________
Hotel Occidental Praha, Na Střiži 32, Praha 4
Třetí ročník prestižní konference zaměřený na novinky z oblasti solární energetiky a akumulace. Letošní ročník se mimo
jiné zaměří na připravovanou novelu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. Toto téma bude
bezesporu zajímat provozovatele stávajících obnovitelných zdrojů kvůli očekávaným kontrolám přiměřenosti podpory, ale
také zájemce o výstavbu nových projektů s ohledem na uvažované přijetí aukčního systému.
Nebudou chybět také přínosy návrhu Zimního balíčku EU pro solární sektor například v podobě očekávaných impulsů pro
podporu samovýrobců. Konference přinese také novinky z oblasti dotačních programů na podporu fotovoltaických
instalací a baterií v domácnostech a firmách. Představeny budou technologické novinky z oblasti akumulace energie,
digitalizace a IT řešení pro oblast energetiky.
Registrace a aktuální program: http://www.semkon.cz/akce/solar2018
7.6.2018
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘ: ZIMNÍ ENERGETICKÝ BALÍČEK JAKO IMPULS PRO ČESKOU ENERGETIKU NOVÉHO DESETILETÍ
Pořádá: Solární asociace ve spolupráci s asociací AKU-BAT a Svazem moderní energetiky za podpory Evropské komise a
Renewable Networking Platform. Během semináře vystoupí Pavel Pustějovský, předseda Podvýboru pro energetiku PSP,
zástupce Renewables Nertworking platform, Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ nebo Ladislav Havel, ředitel odboru
elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu.

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
OBNOVITELNE.CZ
1.3.2018
Uber, ofo a další startupy podepsaly Principy sdílené mobility pro obyvatelná města
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/320/uber-ofo-a-dalsi-startupy-podepsaly-principy-sdilene-mobility-pro-obyvatelnamesta/
Průlom v polovodičích – organické solární panely to mohou rozjet naplno!
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/324/prulom-v-polovodicichorganicke-solarni-panely-to-mohou-rozjet-naplno/

2.3.2018
Firmy nakoupily v roce 2017 rekordní množství nové energie z čistých zdrojů
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/321/firmy-nakoupily-v-roce-2017-rekordni-mnozstvi-nove-energie-z-cistychzdroju/
3.3.2018
Německo snížilo cenu solární elektřiny pod 4 eurocenty za 1 kW/h
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/322/nemecko-snizilo-cenu-solarni-elektriny-pod-4-eurocenty-za-1-kwh/
4.3.2018
V Evropě může vyrůst až 20 gigatováren na baterie. Jde o svatý grál nízkouhlíkové ekonomiky
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/323/v-evrope-muze-vyrust-az-20-gigatovaren-na-baterie-jde-o-svaty-gralnizkouhlikove-ekonomiky/
5.3.2018
Tisíc nabíjecích míst pro Vídeň
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/325/tisic-nabijecich-mist-pro-viden/
6.3.2018
Zpěvák Akon zajistil solární energii pro 80 milionů Afričanů
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/326/zpevak-akon-zajistil-solarni-energii-pro-80-milionu-africanu/
Nová řada startupové soutěže PowerUp! je tu. Přihlásit se můžete do 15. dubna
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/330/nova-rada-startupove-souteze-powerup-je-tu-prihlasit-se-muzete-do-15dubna/
7.3.2018
Kanadská policie vyfasovala Teslu X. Takhle vypadá
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/327/kanadska-policie-vyfasovala-teslu-x-takhle-vypada/
8.3.2018
Tesla po anglicku: vysavačový král Dyson chce svůj elektromobil představit v roce 2020
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/328/tesla-po-anglicku-vysavacovy-kral-dyson-chce-svuj-elektromobil-predstavit-vroce-2020/
Pozvánka na akci: Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/331/pozvanka-na-akci-prilezitosti-energetickych-uspor-v-ceskem-prumyslu/
9.3.2018
Parádní elektrický crossover od Porsche a další 4 skvosty ze Ženevy
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/332/paradni-elektricky-crossover-od-porsche-a-dalsi-4-skvosty-ze-zenevy/
10.3.2018
Fasáda jako elektrárna? Už se na tom pracuje!
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/334/fasada-jako-elektrarna-uz-se-na-tom-pracuje/
11.3.2018
Pohánějte pračku elektřinou z malých vodních elektráren na Vysočině
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/335/pohanejte-pracku-elektrinou-z-malych-vodnich-elektraren-na-vysocine/
12.3.2018
Ředitel carsharingu Autonapůl: auta se vyplatí sdílet do 10 tisíc najetých kilometrů ročně
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/336/reditel-carsharingu-autonapul-auta-se-vyplati-sdilet-do-10-tisic-najetychkilometru-rocne/
13.3.2018
Těžba bitcoinů energeticky zničí naši civilizaci, varují experti
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/340/tezba-bitcoinu-energeticky-znici-nasi-civilizaci-varuji-experti/
14.3.2018
Svět energie láká do víru chytrého města – v aplikaci Smart City – 3D
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/337/svet-energie-laka-do-viru-chytreho-mestav-aplikaci-smart-city3d/
15.3.2018
Česká spořitelna a AliES zmapovaly příklady dobré praxe energetických úspor v průmyslu
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/341/ceska-sporitelna-a-alies-zmapovaly-priklady-dobre-praxe-energetickychuspor-v-prumyslu/
16.3.2018

Anglická královna řekla ne plastu. Přestane se používat ve všech jejích sídlech
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/343/anglicka-kralovna-rekla-ne-plastu-prestane-se-pouzivat-ve-vsech-jejichsidlech/
17.3.2018
Před 7 lety došlo k tragédii ve Fukušimě. Otočila svět k obnovitelné energetice
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/342/pred-7-lety-doslo-k-tragedii-ve-fukusime-otocila-svet-k-obnovitelneenergetice/
18.3.2018
Baterie bez lithia? Možná bude stačit voda a uhlík
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/344/baterie-bez-lithia-mozna-bude-stacit-voda-a-uhlik/
19.3.2018
SkyWay: Budoucnost městské dopravy je ve vzduchu
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/345/skyway-budoucnost-mestske-dopravy-je-ve-vzduchu/
3 důvody, proč vyrazit na brněnské výstaviště: akumulace, elektromobilita a moderní energetika
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/347/3-duvody-proc-vyrazit-na-brnenske-vystaviste-akumulace-elektromobilita-amoderni-energetika/
20.3.2018
Stephen Hawking byl velkým vizionářem obnovitelné energetiky
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/349/stephen-hawking-byl-velkym-vizionarem-obnovitelne-energetiky/
21.3.2018
Průmysl nemusí být závislý na spalování uhlí. Kulatý stůl představil příklady energetických úspor
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/350/prumysl-nemusi-byt-zavisly-na-spalovani-uhli-kulaty-stul-predstavil-prikladyenergetickych-uspor/
Autonomní Uber srazil cyklistku. Tohle jsou 4 největší nehody aut bez řidičů
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/351/autonomni-uber-srazil-cyklistku-tohle-jsou-4-nejvetsi-nehody-aut-bez-ridicu/
22.3.2018
Názory: Úspory energie? To prostě dává smysl!
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/352/nazory-uspory-energie-to-proste-dava-smysl/
23.3.2018
Na úspory energie je třeba jít komplexně, říká Petr Holub ze Šance pro budovy
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/353/na-uspory-energie-je-treba-jit-komplexne-rika-petr-holub-ze-sance-probudovy/
24.3.2018
Česká firma Nano Energies zkoumá, jak vytvořit Airbnb pro sdílení elektřiny
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/346/ceska-firma-nano-energies-zkouma-jak-vytvorit-airbnb-pro-sdileni-elektriny/
25.3.2018
Muskovy tunely provrtají planetu. A možná nejen tu naši
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/329/muskovy-tunely-provrtaji-planetu-a-mozna-nejen-tu-nasi/
26.3.2018
Tradiční rodinné farmy potřebují v Česku větší podporu státu
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/354/tradicni-rodinne-farmy-potrebuji-vcesku-vetsi-podporu-statu/¨
27.3.2018
Elon Musk plánuje prodávat vlastní LEGO. Bude z vytěženého kamene!
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/355/elon-musk-planuje-prodavat-vlastni-lego-bude-zvytezeneho-kamene/
28.3.2018
Obří zařízení vysává oxid uhličitý ze vzduchu
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/356/obri-zarizeni-vysava-oxid-uhlicity-ze-vzduchu/
29.3.2018
Mini, Porsche, Nissan i bezpilotní vozy. Podívejte se na auta budoucnosti
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/357/mini-porsche-nissan-i-bezpilotni-vozy-podivejte-se-na-auta-budoucnosti/
30.3.2018
LEGO přechází na obnovitelné kostičky, dělá škrt za dobou ropnou
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/358/lego-prechazi-na-obnovitelne-kosticky-dela-skrt-za-dobou-ropnou/

Velikonoční vejce – bio, z podestýlky nebo uhlíkově neutrální?
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/361/velikonocni-vejcebio-zpodestylky-nebo-uhlikove-neutralni/
31.3.2018
Český startup odhalí pomocí umělé inteligence úrodnost polí nebo černé skládky
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/360/cesky-startup-odhali-pomoci-umele-inteligence-urodnost-poli-nebo-cerneskladky/
OSTATNÍ
15.3.2018
Veronika Hamáčková: U solárních elektráren k nadměrné podpoře nedošlo, ukáže to i přezkum
https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/interview/veronika-hamackova-u-solarnich-elektraren-k-nadmernepodpore-nedoslo-ukaze-to-i-prezkum/
17.3.2018
Kulatý stůl představil příklady energetických úspor
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/103630/kulaty-stul-predstavil-priklady-energetickych-uspor.aspx
26.3.2018
ERÚ: Rozvoji akumulace se nebráníme, je třeba vyčíslit náklady
https://energetika.tzb-info.cz/122795-eru-rozvoji-akumulace-se-nebranime-je-treba-vycislit-naklady

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
1.3.2018
Tahounem světového růstu fotovoltaiky je Čína, Evropa zaostává
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/12073-tahounem-svetoveho-rustu-fotovoltaiky-je-cina--evropa-zaostava
8.3.2018
Evropský parlament: aktivní občané v čele energetické revoluce
http://alies.cz/evropsky-parlament-aktivni-obcane-v-cele-energeticke-revoluce
9.3.2018
Posun v kauze elektroměry
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/12159-posun-v-kauze-elektromery
14.3.2018
Hlavní událost jara: Konference Solární energie a akumulace v ČR
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/12219-hlavni-udalost-jara--konference-solarni-energie-a-akumulace-v-cr
15.3.2018
Česká spořitelna a Aliance pro energetickou soběstačnost zmapovaly v nové publikaci příklady dobré praxe
energetických úspor v průmyslu
http://alies.cz/ceska-sporitelna-aliance-pro-energetickou-sobestacnost-zmapovaly-v-nove-publikaci-priklady-dobre
21.3.2018
Kulatý stůl představil příklady energetických úspor
http://alies.cz/kulaty-stul-predstavil-priklady-energetickych-uspor
23.3.2018
Aktuálně z moderní energetiky – březen 2018
http://alies.cz/aktualne-z-moderni-energetiky-brezen-2018-0
26.3.2018
Digitalizujme energetiku!
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/12380-digitalizujme-energetiku%2521
29.3.2018
5 největších omylů kolem recyklace solárních panelů
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/12430-5-nejvetsich-omylu-kolem-recyklace-solarnich-panelu

