Přehled aktivit – červenec 2017
1. červenec – 31. červenec

PUBLIC AFFAIRS:
Kontroly překompenzace u FVE a dopady notifikace podpory Evropskou komisí:
Jednání o příslušnými úřady, podnikatelskými svazy a asociacemi OZE o podobě kontrolního mechanismu pro ověřování
překompenzace příjemců OZE.
10.7. – 13.7.2017
Podnikatelská mise do Jaketěrinburgu a Astany
Solární asociace se aktivně zúčastnila podnikatelské delegace vládním speciálem s ministrem průmyslu a obchodu panem
Jiřím Havlíčkem do ruského Jekatěrinburgu a kazachstánské Astany na Expo 2017, které má letos v podtitulu poprvé
„Energetika budoucnosti“ (Future Energy). Mise byla organizována Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Jednalo se o
akci určenou pro vybrané členy a partnery SP ČR v počtu asi 25 účastníků z řad nejvyšších představitelů MPO, českého
průmyslu, strojírenství, energetiky a vysokého školství. Za Solární asociaci se podnikatelské mise účastnil předseda dozorčí
rady Mgr. Jan Fousek.
V Jekatěrinburgu delegace navštívila významný průmyslový veletrh Innoprom 2017, kde v rámci společné česko-ruské
konference proběhla jednání s ruskými partnery, zejména s vrcholnými zástupci ministerstva průmyslu a energetiky obou
zemí. V rámci jednání byla příležitost představit zájmy naší asociace a nabídnout pomoc při případném budoucím rozvoji
fotovoltaiky v Rusku.
19.7. 2017
Diskuzní setkání „Implementace environmentální legislativy EU v České republice“
Účast výkonné ředitelky Veroniky Hamáčkové na diskusním setkání na téma Implementace environmentální legislativy EU
v České republice, které se uskutečnilo dne 19.7.2017 na Zastoupení Evropské komise v Praze. Pořadatelem byl
zpravodajský portál EurActiv.cz ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR,
a akce se konala za účasti Daniela Calleja Crespa, generálního ředitele na DG Environment Evropské komise, který ve svém
úvodním vystoupení představil zprávu o stavu implementace environmentální legislativy EU v České republice (EIR).

SETKÁNÍ a PARTNERSKÉ AKCE:
12.7.2017
Fotosoutěž: Zachyťte energii Slunce
Solární asociace ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost a portálem Obnovitelně.cz spustila 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.
V současné chvíli je již přihlášeno 23 soutěžních fotografií.
Více na: http://www.obnovitelne.cz/cz/soutez.html

PŘIPRAVUJEME:
21.9.2017, Brno
Panelová debata AliES ve spolupráci s Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR: Možnosti elektromobility a
sdílení aut
10.11. nebo 1.12., Brno

Konference a kulatý stůl: Inovace v energetice – start up firmy z oblastí nízkouhlíkových technologií

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
Hodnocení vládních kroků v energetice:
19.7.2017
Průzkum: Vládě se nepodařilo naplnit velkou část energetických plánů
http://oenergetice.cz/elektrina/pruzkum-vlade-se-nepodarilo-naplnit-velkou-cast-energetickych-planu/
Odborníci: Mnoho energetických plánů vlády zůstalo promarněných
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornici-mnoho-energetickych-planu-vlady-zustalo-promarnenych/1507927
Většina energetických plánů vlády přišla podle odborníků vniveč
https://www.zet.cz/tema/vetsina-energetickych-planu-vlady-prisla-podle-odborniku-vnivec-13819
26.7.2017
Odborníci: Vitásková vedla ERÚ vyhroceně, nastane zklidnění
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/483828/odbornici-vitaskova-vedla-eru-vyhrocene-nastanezklidneni.html
MPO a obnovitelné zdroje:
11.7.2017
Malé solární elektrárny trnem v oku úřadu
https://archiv.ihned.cz/c1-65795150-male-solarni-elektrarny-trnem-v-oku-uradu
14.7.2017
V Česku panuje negativní postoj k obnovitelným zdrojům, tvrdí náměstkyně ministra průmyslu
http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/v-cesku-panuje-negativni-postoj-k-obnovitelnym-zdrojum-tvrdinamestkyne-ministra-prumyslu--1741221
Hodnocení 6 let ERÚ pod Alenou Vitáskovou:
26.7.2017
Vitásková: ERÚ ušetřil každému 3500 Kč ročně po dobu 20 let
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vitaskova-eru-usetril-kazdemu-3500-kc-rocne-po-dobu-20-let/1510071
Vitásková už nebude kandidovat na žádnou politickou funkci, v ERÚ ji nahradí rada
http://www.lidovky.cz/vitaskova-uz-nebude-kandidovat-na-zadnou-politickou-funkci-v-urade-ji-nahradi-nova-rada-grh/zpravy-domov.aspx?c=A170726_103938_ln_domov_ELE
Rozvoj baterií:
11.7.2017
Do Česka přichází obří baterky. První dvě staví E.ON a Solar Global
http://ekonomika.idnes.cz/v-cesku-se-stavi-velkokapacitni-uloziste-elektriny-fhy/ekonomika.aspx?c=A170711_084728_ekonomika_ozr
28.7.2017
Solární panely a baterie vstupují do firem. Za rok budou výhodnější než přípojka
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/solarni-panely-a-baterie-vstupuji-do-firem-za-rok-budou-vyhodnejsi-nez-pripojka93046.html
29.7.2017
Velký byznys. Česko zažívá obrovský nárůst zájmu o výrobu li-ion baterií
http://www.euro.cz/byznys/velky-byznys-cesko-zaziva-obrovsky-narust-zajmu-o-vyrobu-li-ion-baterii-1361239

Vznik AKU BAT CZ:
10.7.2017
Nová asociace bude prosazovat rozvoj elektřiny z baterií
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/480748/nova-asociace-bude-prosazovat-rozvoj-elektriny-zbaterii.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
14.7.2017
Vznikla nová asociace, věnovat se bude akumulaci elektrické energie
http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/121504-vznikla-nova-asociace-venovat-se-bude-akumulaci-elektricke-energie
Nová energetika:
21.7.2017
Nový startup od Googlu zpřístupňuje Američanům ekologickou energii
http://ekonomika.idnes.cz/google-ovzdusi-energie-startup-ekologicka-energie-fwh-/ekozahranicni.aspx?c=A170721_2339983_eko-zahranicni_hm1

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
3.7.2017
Spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9598-spolupracujeme-s-ministerstvem-prumyslu-a-obchodu
10.7.2017
ERÚ se chystá na malé domácí solární elektrárny
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9608-eru-se-chysta-na-male-domaci-solarni-elektrarny
12.7.2017
Zachyťte energii Slunce a soutěžte o skvělé ceny!
http://alies.cz/zachytte-energii-slunce-soutezte-o-skvele-ceny
13.7.2017
Zachyťte sluneční energii a soutěžte o skvělé ceny!
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9627-zachytte-slunecni-energii-a-soutezte-o-skvele-ceny%2521
21.7.2017
Garance Evropské investiční banky pomohou s financováním
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9712-garance-evropske-investicni-banky-pomohou-s-financovanim
24.7.2017
První povedené snímky v naší fotosoutěži
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9713-prvni-povedene-snimky-v-nasi-fotosoutezi
24.7.2017
Česká spořitelna a Aliance pro energetickou soběstačnost spojí síly v rozvoji šetrné energie ve firmách
http://alies.cz/ceska-sporitelna-aliance-pro-energetickou-sobestacnost-spoji-sily-v-rozvoji-setrne-energie-ve
28.7.2017
Komentář Pavla Douchy k plánovaným kontrolám ERÚ
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9735-komentar-pavla-douchy-k-planovanym-kontrolam-eru
31.7.2017
Asociace se zúčastnila podnikatelské mise do Jekatěrinburgu a Astany
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9736-asociace-se-zucastnila-podnikatelske-mise-do-jekaterinburgu-a-astany

