Přehled aktivit – duben 2017
1. duben – 30. dubna

PUBLIC AFFAIRS:
Notifikace podpory Evropskou komisí a kontroly překompenzace:
•
•

Komunikace s českými úřady ohledně interpretace notifikačního rozhodnutí a nastavení kontrol překompenzace u
příjemců podpory (Ministerstvo průmyslu a obchodu, ERÚ,..)
19.4. 2017 Jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, které požádala MPO, aby neprodleně zahájilo
kontrolu překompenzací u OZE a promítlo úspory do cen spotřebitelů do 30.6.2017

STANOVISKA, ODBORNÉ ANALÝZY, INFORMAČNÍ LISTY:
•

Analýza notifikačních rozhodnutí Evropské komise, kterými se schvalují systémy státní podpory ve vybraných
členských státech. Přehled údajů k návratnosti investic.

SETKÁNÍ:
4.4. – 5.4.2017
Konference 17. Energetický kongres ČR „ Proměna energetiky 2017“
Místo konání: Konferenční sál OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4
Odborné partnerství Solární asociace a účast na mezinárodní konferenci Energetický kongres pod záštitou předsedy vlády
České republiky Bohuslava Sobotky, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva životního prostředí
České republiky.
11.4.2017
Jednání pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulace
Místo konání: Solární asociace, Drtinova 557/10, Praha 5
Program:
 Představení aktivit pracovní skupiny
Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka
 Aktuální priority
Pavel Hrzina, vedoucí pracovní skupiny
 Diskuze o potřebách
13.4.2017
Seminář: Postup ERÚ při výměně panelů na FVE, kontroly obnovitelných zdrojů v roce 2017, chystané změny v
energetické legislativě
Místo konání: hotel Occidental, Praha 4
Program:
 Úvodní slovo
Ing. Roman Portužák, VŠB Ostrava
 Postup ERÚ při výměně panelů a komponentů FVE a jiných OZE, chystané související legislativní změny
Ing. Bc. Ivan Noveský, první místopředseda ERÚ
 Časová posloupnost jednotlivých typů revizí a prvního paralelního připojení, pohled technických expertů
k problematice výměny panelů a komponentů na FVE









Ing. Roman Portužák, VŠB – TU Ostrava
Nový systém provádění kontrol FVE a POZE, platná a připravovaná cenová rozhodnutí
Ing. Jan Pokorný, místopředseda ERÚ
Provozní podpora tepla v některých státech Evropy a zhodnocení provozní podpory tepla v ČR, zkušenosti
s výměnami komponentů u bioplynových stanic a dalších OZE
Jan Habart, předseda CZ Biom
Názor právního experta na výměnu panelů u FVE, zkušenosti s postupem ERÚ
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D, advokát
Zkušenosti provozovatele a správce energetických zařízení s kontrolami ERÚ, zkušenosti s výměnou panelů u FVE
a bioplynových stanic
René Málek, Sunfin Praha s.r.o.
Moderovaná diskuze a závěrečné slovo
Ing. Roman Portužák

20.4.2017
Vyhlášení cen Manažer roku
Slavnostní vyhlášení vítězů prestižní soutěže Manažer roku 2016, kde byly v kategorii „Energetika a obnovitelné zdroje“
nominovány společnosti Solartec MED, REsolar a Photon Operations. Vítězem v této kategorii se stal Ing.Radek Brychta,
zakladatel a předseda dozorčí rady kolektivního systému REsolar, který se zabývá recyklací solárních panelů.
25.4.2017
Konference Solární energie a akumulace v ČR
Místo konání: hotel Occidental, Praha 4
• Konference za účasti Lenky Kovačovské, náměstkyně ministra průmyslu pro energetiku, Františka Bradáče, senátora,
Leopolda Sulovského, senátora
• Zahraničních hostů: João Herédia, Policy officer at Unit Renewables and CCS Policy, Directorate General for Energy,
European Commission, Kieran McNamara, Desk officer pro Českou republiku a klíčový autor Czech Republic 2016
Review, International Energy Agency
• Zástupců ERÚ: Ing. Bc. Ivan Noveský, 1. místopředseda, Energetický regulační úřad
• Zástupců MPO: Ladislav Havel, SFŽP: Petr Valdman
Hlavní témata:
Trendy v evropské energetice:
- revize směrnice o OZE (zimní balíček Evropské komise)
- dopady notifikačního rozhodnutí Evropské komise
- kontrola překompenzace u OZE
- novela energetického zákona a zákona POZE
- hodnocení české energetiky a doporučení IEA do budoucnosti
- podpora OZE ze státního rozpočtu v období 2016–2020 a výhled po 2021
- legislativní rámec pro akumulaci a elektromobilitu
Elektromobilita v kontextu Smart City:
- novinky a inovace zejména v oblasti akumulace energie
- nové dotační možnosti pro solární elektrárny, akumulátory a elektromobily
- možnosti financování nových zdrojů
- kauza elektroměry
- technologická vlastní spotřeba
- přednostní připojení OZE do distribuční sítě
- pohled distributorů na decentrální zdroje
- smartgrid a modernizace DS
- návratnosti FVE a akumulace bez dotací, aktuální trendy v FVE a bateriích

25.4.2017 Představení zpravodajského portálu Obnovitelne.cz
Místo konání: Vila coworking centra K10, Praha
Neformální setkání, na kterém byl představen projekt nového zpravodajského portálu Obnovitelne.cz, který bude přinášet
aktuální informace ze světa moderní a šetrné energetiky.
Připravujeme:
Konference Chytrá energie pro podnikání a města (17. 5. 2017)
• Pořádaná: Velvyslanectví Nizozemského království v ČR, Aliance pro energetickou soběstačnost, Úřad vlády a thinktank Glopolis s podporou Heineken a města Brna.
Cílem konference je aby firmy a obce mohly posílit energetickou soběstačnost využíváním vlastních projektů
•
obnovitelných zdrojů. Příkladem je pivovar Heineken, který k výrobě piva využívá solární energii a omezuje spotřebu
vody. Nizozemské Sluneční město, ve kterém žije 10 000 obyvatel, je zase soběstačné díky speciálně navrženým
domům a využívání slunce a větru. O těchto případech dobré praxe se mluvilo na středeční konferenci Chytrá
energie pro podnikání a města. česká řešení reprezentovala společnost ŠKO-ENERGO, která zajišťuje energie pro
automobilku Škoda a chytrá řešení nejen v energetice ve městě Brně.
Evropský týden udržitelného rozvoje - Den otevřených dveří FVE (30.5. – 5.6.2017)
Na přelomu května a června budou mít zájemci o fotovoltaiku možnost nahlédnout za brány fotovoltaických
•
elektráren.
Registrace pro elektrárny: Mám zájem zaregistrovat elektrárnu
Registrace pro návštěvníky: Registrace pro návštěvníky
Seznam elektráren, které bude možné během dnů otevřených navštívit
Kulatý stůl: Česko jako evropský lídr v energetice – možnosti a příležitosti energetického balíčku 2030 (9.6.2017)
• Pořadatelem je Aliance pro energetickou soběstačnost ve spolupráci s Informační kanceláří Evropského parlamentu
v ČR

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
Možné prověřování podpory OZE:
14.4.2017
Tvrdý úder na solár. Stát chce dál omezovat miliardy pro fotovoltaiku
http://www.euro.cz/byznys/tvrdy-uder-na-solar-stat-chce-dal-omezovat-miliardy-pro-fotovoltaiku-1341526

29.4.2017
Stát se chystá na megakontrolu obnovitelných zdrojů. Tlačí ho čas
http://ekonomika.idnes.cz/solarni-elektrarny-ceka-kontrola-prekompenzace-ftx-/ekonomika.aspx?c=A170428_191243_ekonomika_ozr

Energetická soběstačnost domácností a firem:
3.4.2017
Na Amperu se mluvilo o energetické soběstačnosti domácností i firem
http://www.hybrid.cz/na-amperu-se-mluvilo-o-energeticke-sobestacnosti-domacnosti-i-firem

4.4.2017
Největší světový pivovar přechází na 100 % obnovitelné energie
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/102040/nejvetsi-svetovy-pivovar-prechazi-na-100-obnovitelne-energie.aspx

5.4.2017
Dům plný zelené energie
https://www.dumabyt.cz/rubriky/dum/ceske-domy/dum-plny-zelene-energie_25917.html

Vyšetřování ČEZ:
25.4.2017

Podnikatel Shenar půjde k soudu. Podle policie vydělal 70 milionů na daních
http://www.lidovky.cz/policie-vini-shenara-kvuli-solarnimu-parku-ralsko-fwp-/zpravy-domov.aspx?c=A170425_075609_ln_domov_ELE

Policie stíhá podnikatele Shenara, stát měl připravit o 70 milionů
http://zpravy.idnes.cz/shenar-ralsko-elektrarny-0hh-/krimi.aspx?c=A170425_062935_krimi_bur

Podnikatel prodal solární park polostátnímu ČEZu, stát obral o 70 milionů. Stíhá ho policie
https://zpravy.tiscali.cz/podnikatel-prodal-solarni-park-polostatnimu-cezu-stat-obral-o-70-milionu-stiha-ho-policie-296458

Daňový únik za 70 milionů. Policie stíhá podnikatele kvůli solárnímu parku Ralsko
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/danovy-unik-za-70-miliionu-policie-stiha-podnikateleshenara/r~e61f7056297611e7b9de0025900fea04/?redirected=1495562481

Růst malých instalací:
1.4.2017
Česká solární energetika pomalu ožívá - potenciál výroby energie ze slunce je u nás ale mnohem větší
http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/15564-ceska-solarni-energetika-pomalu-oziva-potencial-vyroby-energie-ze-slunce-je-u-nas-ale-mnohem-vetsi

25.4.2017
Závod zatím vyhrávají větrníky
https://archiv.ihned.cz/c1-65704340-zavod-zatim-vyhravaji-vetrniky

28.4.2017
Impuls pro obnovitelné zdroje v domácnostech i firmách přinese větší podpora baterií i výhodné financování nových
projektů
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/102154/impuls-pro-obnovitelne-zdroje-v-domacnostech-i-firmach-prinese-vetsi-podpora-baterii-ivyhodne-financovani-novych-projektu.aspx

REsolar a manažer roku:
20.4.2017
Manažerem roku v kategorii obnovitelných zdrojů se stal Radek Brychta, vizionář a expert ze společnosti REsolar
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/manazerem-roku-v-kategorii-obnovitelnych-zdroju-se-stal-radek-brychta-vizionar-a-expert-ze-spolecnosti-resolar

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY
5.4.2017 Aktuality
Nadměrná ziskovost OZE možná povede k zavedení další daně
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8662-nadmerna-ziskovost-oze-mozna-povede-k-zavedeni-dalsi-dane

11.4.2017 Aktuality
Tesla mezi pěti největšími automobilkami světa
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8689-tesla-mezi-peti-nejvetsimi-automobilkami-sveta

11.4.2017 Aktuality
Konference Solární energie a akumulace v ČR 2017
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8693-konference-solarni-energie-a-akumulace-v-cr-2017

13.4.2017 Aktuality
Přechod na kvalifikované certifikáty v CS OTE
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8698-prechod-na-kvalifikovane-certifikaty-v-cs-ote

21.4.2017 Tiskové zprávy
Manažerem roku v kategorii obnovitelných zdrojů se stal Radek Brychta, vizionář a expert ze společnosti REsolar
http://www.solarniasociace.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/8718-manazerem-roku-v-kategorii-obnovitelnych-zdroju-se-stal-radek-brychta--vizionar-aexpert-ze-spolecnosti-resolar

21.4.2017 Aktuality
Jak na zdanění příjmů z provozu výrobny elektřiny

http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8723-jak-na-zdaneni-prijmu-z-provozu-vyrobny-elektriny

27.4.2017 Aktuality
Tchaj-wan nabízí zajímavé stáže
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8741-tchaj-wan-nabizi-zajimave-staze

27.4.2017 Tiskové zprávy
Impuls pro obnovitelné zdroje v domácnostech i firmách přinese větší podpora baterií i výhodné financování nových
projektů
http://www.solarniasociace.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/8744-impuls-pro-obnovitelne-zdroje-v-domacnostech-i-firmach-prinese-vetsi-podporabaterii-i-vyhodne-financovani-novych-projektu

