Přehled aktivit – březen 2016
1. březen – 31. březen
PUBLIC AFFAIRS:
Stabilita v sektoru solární energetiky:
•
Dopis adresovaný prezidentovi České republiky
Dopis adresovaný prezidentu Miloši Zemanovi v souvislosti se vstupem čínského fondu na český solární trh: výzva
k vytvoření stabilních podmínek v solární energetice + následné oslovení premiéra, ministra průmyslu, ministra financí
a ministra zahraničí s tématem příležitostí spolupráce nejen s Čínou v oblasti šetrné energetiky a související
komunikace s politiky a médii
•
3. března 2016 Solar Market Workshop a Annual General Meeting¨
Účast zástupců Solární energie na největší konferenci v oblasti solární energetiky v Evropě zabývající se solárním
trhem, trendy a otázkami budoucího vývoje. Účast nejvyšších zástupců Evrposké komise (DG Energy), evropského
parlamentu, významných energetických společností E.ON, ENEL, RWE, Siemens, sdružení distributorů EDSO a řady
dalších.
•
10. března 2016 Jednání s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR
•
15. března 2016, Seminář v Senátu na téma „Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU“, Valdštejnský
palác
Seminář organizovaný senátním Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Přednáška Ing.
Martina Sedláka (Aliance pro energetickou soběstačnost) na téma „Přínosy decentrální šetrné energetiky“.
Návrh změny PPDS pro rok 2016:
•
Zpracování připomínek k návrhu změn s cílem odstranit bariéry pro malé střešní instalace
•
23.března 2016, jednání s distribučními společnostmi a zástupci dalších asociací OZE

ODBORNÉ STUDIE:
•
Studie Ernst and Young: „Analýza připojování výroben k elektrizační soustavě v roce 2010 a souvisejících důsledků
v oblasti podpory výroby energie“ (kauza elektroměry)
•
Právní stanovisko Doucha Šikola advokáti: „Systém podpory OZE v SRN z hlediska zachování pravidel veřejné
podpory“

SETKÁNÍ:
•
2. března 2016: Setkání pracovní skupiny Task Force on Solar and Storage, Brusel
Účast zástupců Solární energie na Setkání evropských asociací a zahraničních společností zabývajících se vývojem
bateriových systémů pro ukládání energie.
•
7. března 2016, Jednání pracovní skupiny 22 FVE
− Aktuální informace o ERÚ
− Aktuální stav žalob
− Odkladné účinky a řízení SEI
− Další postup
•
11. března 2016, Kulatý stůl národního konventu o EU
Účast zástupců Solární asociace na kulatém stolu národního konventu o EU na téma: Energetická unie rok poté
Jednání se mimo jiné zúčastnil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, náměstkyně pro energetiku MPO
ČR Lenka Kovačovská nebo člen představenstva ČEZ Ivo Hlaváč. Cílem kulatého stolu bylo především zhodnotit
stávající fungování Energetické unie a její další vývoj.
•
16. března 2016, konference a diskuzní setkání „Energetická bezpečnost: Jak se ČR vypořádá s úkolem zvýšit podíl
obnovitelných zdrojů?"

•

•
•

•

17. března 2016, Jednání členů představenstva Solární asociace
Program:
− Stav klientské základny
− Zpráva o činnosti Solární asociace, notifikace podpory, Nová zelená úsporám
− Organizace konference Solární energie a akumulace v ČR
− Kampaň pro akvizici malých FVE
− Schválení nové PR agentury
− Zpráva o činnosti REsolar, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
− Plán aktivit 2016
− Plnění rozpočtu na rok 2016
− Účetní závěrka a výroční zpráva 2015
17. března 2016, Zimní setkání členů Solární asociace 2016, networking
21. března 2016, Informační seminář Solární asociace, Praha
− Úvodní slovo, Solární asociace, Ing. Veronika Hamáčková
− Notifikace podpory, Solární asociace, Ing. Dušan Horčička, Doucha Šikola advokáti s.r.o, Mgr. Pavel Doucha
− Vrácení solárního odvodu sraženého za elektřinu vyrobenou ve FVE do 30 kW, Frank Bold Advokáti s.r.o., Mgr.
Filip Nečas
− Změny ve výkaznictví OTE (TVS, investiční náklady), Doucha Šikola advokáti s.r.o., Mgr. Pavel Doucha
− Nová zelená úsporám – jak postupovat v praxi a výsledky programu, Státní fond životního prostředí ČR, Ing.
Martin Kotěra
− Diskuze
23. března 2016, Informační seminář Solární asociace, Brno
− Úvodní slovo, Solární asociace, Ing. Veronika Hamáčková
− Notifikace podpory, Solární asociace, Ing. Dušan Horčička, Doucha Šikola advokáti s.r.o, Mgr. Pavel Doucha
− Vrácení solárního odvodu sraženého za elektřinu vyrobenou ve FVE do 30 kW, Frank Bold Advokáti s.r.o., Mgr.
Filip Nečas
− Změny ve výkaznictví OTE (TVS, investiční náklady), Doucha Šikola advokáti s.r.o., Mgr. Pavel Doucha
− Nová zelená úsporám – jak postupovat v praxi a výsledky programu, Státní fond životního prostředí ČR, Ing.
Martin Kotěra
− Diskuze

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
Vstup čínského fondu na český solární trh:
•
16. března 2016, www.idnes.cz
Číňané s vazbami na tamní vládu koupili české solární parky
http://ekonomika.idnes.cz/cinane-s-vazbami-na-centralni-vladu-koupili-ceske-solarni-parky-pse/ekonomika.aspx?c=A160315_194620_ekonomika_rts
•
16. března 2016, www.tyden.cz
Čínský fond koupil druhou největší solární firmu v Česku
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/cinsky-fond-koupil-druhou-nejvetsi-solarni-firmu-v-cesku_376203.html
•
16. března 2016, www.zet.cz
Čínský fond koupil druhého největšího provozovatele solární energie v Česku
http://www.zet.cz/tema/cinsky-fond-koupil-druheho-nejvetsiho-provozovatele-solarni-energie-v-cesku-8109
•
16. března 2016, www. ihned.cz
Čínský fond koupil druhou největší solární firmu v Česku
http://byznys.ihned.cz/c1-65208720-cinsky-fond-koupil-druhou-nejvetsi-solarni-firmu-v-cesku
•
16. března 2016, www.e15.cz
Čínský fond koupil druhou největší solární firmu v Česku
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cinsky-fond-koupil-druhou-nejvetsi-solarni-firmu-v-cesku-1280069

•
17. března 2016, www.sunwindenergy.cz
Chinese investor purchases Czech solar energy companies
http://www.sunwindenergy.com/photovoltaics/chinese-investor-purchases-czech-solar-energy-companies
•
17. března 2016, www.pveurope.cz
Chinese Investor Purchases One of the Largest Czech Solar Energy Companies
http://www.pveurope.eu/News/Markets-Money/Chinese-Investor-Purchases-One-of-the-Largest-Czech-Solar-EnergyCompanies
Nová tarifní struktura:
•
1. března 2016. www.rozhlas.cz
Nové tarify elektřiny od roku 2017 platit nebudou, oznámila šéfka ERÚ
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/nove-tarify-elektriny-od-roku-2017-platit-nebudou-oznamila-sefka-eru-1589162
•
13. března 2016, ČT2
Nedej se plus - Kdo šetří, už neušetří
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410022-kdo-setri-uz-neusetri/
Recyklace FV panelů:
•
24. března 2016, www.solarninovinky.cz
Nová legislativa: Osvobodí konečně stát solárníky od přemrštěné ceny za recyklaci solárních panelů?
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016032404/nova-legislativa-osvobodi-konecne-stat-solarniky-od-premrsteneceny-za-recyklaci-solarnich-panelu-24-03-2016&rw=ADMTZ123&rt=nov%C3%A1+legislativa#.VwztscJJmHs

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•
2. března 2016
Nové informační semináře: notifikace, změny ve výkaznictví, vracení solárního odvodu
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5726-nove-informacni-seminare--notifikace--zmeny-ve-vykaznictvi--vracenisolarniho-odvodu
•
2. března 2016
ERÚ tvrdí, že nemá podkladové výpočty pro výkupní ceny
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5727-eru-tvrdi--ze-nema-podkladove-vypocty-pro-vykupni-ceny
•
3. března 2016
Nové tarify se odkládají, Vitásková rozpustila tým expertů
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5753-nove-tarify-se-odkladaji--vitaskova-rozpustila-tym-expertu
•
4. března 2016
Pavel Stehlík: ERÚ chce okamžitě politicky řešit problém, na který je 20 let času
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5763-pavel--stehlik--eru-chce-okamzite-politicky-resit-problem--na-ktery-je20-let-casu
•
16. března 2016
Změny vlastníků na českém solárním trhu – možný důsledek nestability investičního prostředí
http://www.alies.cz/zmeny-vlastniku-na-ceskem-solarnim-trhu-mozny-dusledek-nestability-investicniho-prostredi
•
16. března 2016
Americká show inovací v oblasti OZE: příležitost pro české inovátory
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5823-americka-show-inovaci-v-oblasti-oze--prilezitost-pro-ceske-inovatory
•
16. března 2016
OPPIK nabízí již i dotace na elektromobilitu a akumulaci
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5824-oppik-nabizi-jiz-i-dotace-na-elektromobilitu-a-akumulaci
•
28. března 2016
Protipožární brožura poradí, jak zabezpečit účinně a v souladu s předpisy FVE

http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5865-protipozarni-brozura-poradi--jak-zabezpecit-ucinne-a-v-souladu-spredpisy-fve
•
30. března 2016
PV CYCLE: Křemíkové panely jsou recyklovatelné již z 96 %
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5864-pv-cycle--kremikove-panely-jsou-recyklovatelne-jiz-z-96-%2525
•
31. března 2016
Ze života provozovatele FVE: Vyměnili jste několik panelů? Přijdete o podporu!
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5879-ze-zivota-provozovatele-fve--vymenili-jste-nekolik-panelu-prijdete-opodporu%2521
•
31. března 2016
"Kauza elektroměry" může ohrozit až 300 MW solárních elektráren z roku 2010
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5880-kauza-elektromery-muze-ohrozit-az-300-mw-solarnich-elektraren-zroku-2010

