Přehled aktivit – červen 2017
1. červen –30. červen

PUBLIC AFFAIRS:
Kontroly překompenzace u FVE a dopady notifikace podpory Evropskou komisí:
•
Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo rozsáhlý popis kontrol překompenzace příjemců OZE, které v květnu
2017 pustilo do mezirezortního připomínkového řízení pod názvem „Závazky na zavedení mechanismu kontroly
přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“
•
komunikace s českými úřady a asociacemi OZE ohledně nastavení kontrol překompenzace u příjemců podpory a
připomínkách za solární sektor (Ministerstvo průmyslu a obchodu, ERÚ, ...)
•
Jednání se zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a Unie zaměstnavatelských svazů ohledně
uplatnění připomínek k návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu
•
14.6.2017 jednání s Českou bankovní asociací ohledně dopadů návrhu ministerstva průmyslu a obchodu a
připomínkách Solární asociace
•
16.6.2017 uzavřené jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR ohledně vypořádání připomínek k materiálu
jednání předsedy Tomáše Buzrly s vybranými poslanci a členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny k návrhu
MPO a stability investičního prostředí. Písemný dopis na všechny členy Hospodářského výboru s našimi výhradami
k materiálu MPO
Pracovní skupina Svazu průmyslu a dopravy ČR (14.6.2017)
•
Účast ředitelky Veroniky Hamáčkové na jednání Energetické sekce, jednání o připomínkách k návrhu MPO a návrhu
revize směrnice o OZE
Hospodářská komora, sekce pro životní prostředí (29.6.2017)
•
Účast ředitelky Veroniky Hamáčkové na jednání pracovní skupiny pro životní prostředí Hospodářské komory, jednání
o připravovaných zákonech o odpadech a zákonech o výrobcích s ukončenou životností
•
Projednání připomínek za solární sektor týkající se recyklačních příspěvků a kolektivních systémů pro recyklaci
panelů
Parlamentní konference pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka na téma:
„Elektromobilita v ČR a využití solární energie“ (19.6.2017)
Na konferenci vystoupil zástupce ŠKO-ENERGO Ing. Jaromír Vorel, který představil plán Škody Auto uvést na trh do roku
2019 hybridní verzi vozu Superb, o rok později má přijít její první čistý elektromobil. Do roku 2025 pak největší česká
automobilka představí celkem pět různých vozů na elektřinu, elektromobily mají za sedm let tvořit čtvrtinu prodaných aut
značky Škoda.
Na konferenci dále vystoupila Kateřina Sirotková z Asociace elektromobility a inovativních technologií, která představila
aktuální dotační výzvy a také inspirativní příklady využití elektromobilitě ze zahraničí, například elektrobusy jako součást
MHD. O chystané a potřebné legislativě v oblasti akumulace energie a elektromobilitě mluvil advokát Petr Petržílek a o
problematice parkování ve městech Martin Zemánek ze společnosti ELTODO.
Program:
• Úvodní slovo předsedy Poslanecké sněmovny, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny
• Elektromobily a hybridní vozy Škoda Auto, projekt chytrých dobíjecích stanic v Mladé Boleslavi, Ing. Jaromír Vorel,
jednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.
• Legislativa v oblasti akumulace a elektromobility, JUDr. Petr Petržílek, Advokátní kancelář Petržílek s.r.o.
• Potenciál a budoucnost solární energetiky, Ing. Tomáš Buzrla, předseda Solární asociace
• Využití solární energie v dobíjení elektromobilů a trendy v akumulaci, Ing. Pavel Hrzina, České vysoké učení technické
v Praze

•
•
•

Dotace na elektromobily, inovativní aplikace propojení elektromobility a OZE, Ing. Kateřina Sirotková, MBA, Asociace
elektromobility a inovativních technologií
Elektromobilita a budoucnost parkování ve městech, Ing. Martin Zemánek, doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., ELTODO a.s.
Obnovitelné zdroje vyžadují plán, prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomickosprávní

STANOVISKA:
•

Zásadní připomínky k materiálu MPO „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z
podporovaných zdrojů energie“

SETKÁNÍ a PARTNERSKÉ AKCE:
Jednání představenstva Solární asociace (6.6.2017)
Zasedání členů představenstva Solární asociace s tímto programem jednání:
1. Zahájení
2. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy 2016
3. Schválení změny stanov: prodloužení funkčního období, volba předsedy
4. Valná hromada
5. Stav klientské základny
6. Zpráva o činnosti Solární asociace
7. Plán aktivit a mediální plán 2017
8. Plnění rozpočtu na rok 2017
9. Ukončení jednání
Jednání pracovní skupiny na ochranu investic (8.6.2017)
1. Zahájení
2. Kontroly překompenzace OZE, analýza materiálu MPO, jednání se členy Hospodářského výboru PS, Pavel Doucha,
Dušan Horčička, Veronika Hamáčková
3. Technologická vlastní spotřeba, Pavel Doucha
4. Kauza elektroměry, výstupy kontrol SEI, Pavel Doucha, Jiří Fast
5. Nová rada ERÚ a situace na MPO, Martin Sedlák
6. Mediální práce 2017, Martin Sedlák
7. Rozpočet 2017, Veronika Hamáčková
8. Diskuze a ukončení jednání
Kulatý stůl: „Česko jako evropský hráč v energetice“ (9.6.2017)
Účast výkonné ředitelky Solární asociace Ing. Veroniky Hamáčkové a ředitele Aliance pro Energetickou soběstačnost Ing.
Martina Sedláka, který pořádala Aliance pro Energetickou soběstačnost s informační kanceláří Evropského parlamentu
v ČR k možnostem a příležitostem energetického balíčku s cíli EU do roku 2030.
Během jednání se diskutovala následující témata:
• podpora a možnosti samovýroby elektřiny energie pro domácnosti a podnikání
• role akumulace jako nového zdroje v EU, který může zvýšit potenciál využití solárních a větrných elektráren
• podpora elektromobility
• nové prvky v evropské energetice: nástup tržních forem podpory velkých projektů obnovitelných zdrojů formou aukcí
nových kapacit
Úvodní slovo do diskuze přednesli:

•
•
•
•
•
•

Luděk Niedermayer (EPP), europoslanec, místopředseda Hospodářského a měnového výboru EP
Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ
Alois Míka, ČSOB Advisory
Klára Sutlovičová, Glopolis
Pavel Doucha, advokát
Martin Sedlák, AliES

Shrnutí s prezentacemi: http://alies.cz/cesko-jako-evropsky-hrac-v-energetice
Workshop MPO - Dopady integrace vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR (12.6.2017)
• Účast výkonné ředitelky Solární asociace Ing. Veroniky Hamáčkové
• Cílem workshopu bylo informovat zainteresované strany o pracích na NAP SG týkajících se integrace distribuované
výroby. Zjistit očekávání účastníků trhu s elektřinou v oblasti rozvoje distribuované výroby. Diskuse nad možnostmi a
připraveností technologií regulace a řízení soustavy
• Vystupující: odborníci z ČEPS, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; Komory OZE a ČVUT
Informační seminář Solární asociace (20.6.2017)
Program:
• Úvodní slovo, Ing. Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace
• Kontrola překompenzace u příjemců podpory OZE dle návrhu MPO, Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o
• Zelené bonusy vs. výkupní tarif: kdy se vyplatí a kdy ne, Photon Energy Operations CZ, s.r.o., Vladimír Hochman
• Vývoj v kauze pozdní instalace elektroměrů, Ing. Jiří Fast, člen představenstva Solární asociace
• Jak zajistit, aby vám solární elektrárna generovala více peněz díky efektivnímu online monitoringu, CTECH s.r.o.,
Miloš Čihák
• Analýza kontroly SEI aneb na co si dát pozor, Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o
Valná hromada členů Solární asociace (20.6.2017)
Program:
• Uvítání a úvodní slovo předsedy představenstva
• Úvodní slovo zástupce Úřadu vlády České republiky, Odboru pro udržitelný rozvoj
• Volba orgánů valné hromady
• Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
• Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016
• Schválení změny stanov
• Volba člena představenstva
• Volba členů dozorčí rady
• Zpráva o činnosti asociace a pracovních skupin 2017
• Mediální aktivity 2017
• Závěrečné slovo předsedy

PŘIPRAVUJEME:
21.9.2017, Brno
Panelová debata AliES ve spolupráci s Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR: Možnosti elektromobility a
sdílení aut
12.7.2017
Fotosoutěž: Zachyťte energii Slunce

Solární asociace ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost a portálem Obnovitelně.cz spouští v letních
měsících velkou fotosoutěž Zachyťte energii Slunce o jedinečné ceny. Nejlepší autoři fotografií solárních panelů mohou
vyhrát víkendový pobyt v energeticky soběstačném penzionu nebo zapůjčení elektromobilu Tesla S na jeden den.
Více na: http://www.obnovitelne.cz/cz/soutez.html

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
Vývoj v energetice:
1.6.2017
Na světě je téměř 10 milionů zelených pracovních míst
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/na-svete-je-temer-10-milionu-zelenych-pracovnich-mist
8.6.2017
Aliance pro energetickou soběstačnost: Loni rekordně rostly nové projekty šetrné energetiky
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Aliance-pro-energetickou-sobestacnost-Loni-rekordne-rostlynove-projekty-setrne-energetiky-491289
20.6.2017
Aliance pro energetickou soběstačnost: Snaha inovovat a snižovat emise se daří pouze třem odvětvím
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Aliance-pro-energetickou-sobestacnost-Snaha-inovovat-asnizovat-emise-se-dari-pouze-trem-odvetvim-492956
21.6.2017
Být či nebýt iniciativní – jak se postavit k zimnímu energetickému balíčku
http://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/15940-byt-ci-nebyt-iniciativni-jak-se-postavit-k-zimnimuenergetickemu-balicku
28.6.2017
Obnovitelné zdroje zlevňují. V EU by se z nich brzy mohla vyrábět polovina elektřiny
http://euractiv.cz/clanky/energetika/obnovitelne-zdroje-zlevnuji-v-eu-by-se-z-nich-brzy-mohla-vyrabet-polovinaelektriny/
Malé FVE:
28.6.2017
Regulátor chystá zátah na malé solárníky
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/regulator-chysta-zatah-na-male-solarniky-1334273
10.6.2017
Solární energetika má v Česku perspektivu
http://energie21.cz/solarni-energetika-ma-v-cesku-perspektivu/
Rada ERÚ:
21.6.2017
Vláda dnes jmenovala radu ERÚ, ta bude od srpna úřad řídit
http://energetika.tzb-info.cz/121421-vlada-dnes-jmenovala-radu-eru-ta-bude-od-srpna-urad-ridit
Kabinet schválil pětičlennou radu, která od srpna nahradí Vitáskovou
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2159145-kabinet-schvalil-peticlennou-radu-ktera-od-srpna-nahradivitaskovou
Vláda dnes jmenovala radu ERÚ, ta bude od srpna úřad řídit
http://ekonomicky-denik.cz/vlada-dnes-jmenovala-radu-eru-ta-bude-od-srpna-urad-ridit/
Elektromobilita:
21.6.2017
Do sedmi let budou elektromobily dělat 25 % prodaných vozů Škoda Auto
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/64/do-sedmi-let-budou-elektromobily-delat-25prodanych-vozu-skoda-auto/

21.6.2017
Škoda Auto: do roku 2025 až pět aut na elektřinu, statisícové prodeje
http://www.hybrid.cz/skoda-auto-do-roku-2025-az-pet-aut-na-elektrinu-statisicove-prodeje
23.6.2017
Čistá elektřina pro elektromobily
https://www.energieinfo.cz/2017/06/cista-elektrina-pro-elektromobily/
Den otevřených dveří z FVE:
1.6.2017
Sluneční elektrárna v Meziříčí se otevřela veřejnosti
http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/slunecni-elektrarna-v-mezirici-se-otevrela-verejnosti-20170601.html

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY
2.6.2017
Na FVE se chystají kontroly
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9406-na-fve-se-chystaji-kontroly
7.6.2017
Výsledky kontrol Státní energetické inspekce
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9407-vysledky-kontrol-statni-energeticke-inspekce
8.6.2017
Obnovitelný rok 2016: rekordní růst nových projektů šetrné energetiky
http://alies.cz/obnovitelny-rok-2016-rekordni-rust-novych-projektu-setrne-energetiky
12.6.2017
Evropa - hybatel nové energetiky
http://alies.cz/evropa-hybatel-nove-energetiky
13.6.2017
Česko jako evropský hráč v energetice
http://alies.cz/cesko-jako-evropsky-hrac-v-energetice
16.6.2017
Zájem o fotovoltaiku výrazně roste
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9502-zajem-o-fotovoltaiku-vyrazne-roste
26.6.2017
Druhý život vysloužilých solárních panelů: stane se z nich cenná surovina, ale budeme si muset počkat
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9560-druhy-zivot-vyslouzilych-solarnich-panelu--stane-se-z-nich-cennasurovina--ale-budeme-si-muset-pockat
28.6.2017
Solární asociace se zúčastnila podnikatelské mise do Číny
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9593-solarni-asociace-se-zucastnila-podnikatelske-mise-docinyhttp://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9593-solarni-asociace-se-zucastnila-podnikatelske-mise-do-ciny

