Přehled aktivit – červen 2016
1. červen – 30. červen
PUBLIC AFFAIRS:
Notifikace podpory a stabilita sektoru solární energetiky:
- Jednání s MPO ohledně notifikace podpory (závazky pro ČR, termín vydání rozhodnutí)
Jednání se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou, bankovním sektorem a asociacemi OZE ve věci
notifikace podpory
Pozitivní obraz solární energetiky:
Spuštění projektu „Obnovitelné desetiletí – ocenění nejlepších projektů šetrné energetiky v České republice“, jejímž cílem
je upozornit média, veřejnost a politiky na příklady dobré praxe využití obnovitelných zdrojů pro domácnosti, firmy nebo
města:
Jednání s politiky o podpoře projektu: získání záštity vícepremiéra Pavla Bělobrádka, ministra průmyslu Jana Mládka,
náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Smrže, poslanec Václava Zemka a dalších
Získání záštity ambasád: USA, Taiwan, Nizozemské království
Oslovení firem mimo OZE s žádostí o podporu
Jednání o záštitách s univerzitami a vysokými školami
Článek pro časopis Domov o připravovaném projektu
Opravy a výměny solárních panelů:
Jednání s asociacemi OZE ohledně společného postupu
2x jednání s ERÚ
Příprava návrhu změny zákona POZE (definice rekonstrukce výrobny)
Recyklace solárních panelů:
Připomínkování zákona o výrobcích s ukončenou životností, zpracování analýzy dopadů na solární sektor
Účast zástupce REsolar na vypořádání připomínek na MŽP za účasti náměstkyně MŽP a náměstka MPO
Příprava společného memoranda pro ministra Brabce za REsolar, Svaz průmyslu druhotných surovin ČR, Svaz výkupců
a zpracovatelů druhotných surovin, z.s., Česká asociace odpadového hospodářství, Unie zaměstnavatelských svazů ČR
a kolektivní systémy REMA Systém, a.s. a EKOLAMP s.r.o. (viz http://www.resolar.cz/dokumenty/memorandum-k-zakonu--o-vyrobcich-s-ukoncenou--zivotnosti
Ostatní:
Analýza legislativních předpisů a termínu vydání cenového rozhodnutí ERÚ pro podporu OZE na rok 2017 ve vztahu
k vydání notifikačního rozhodnutí

SETKÁNÍ:
•
8. června 2016, Setkání pracovní skupiny pro ochranu investic, Impact HUB, Drtinova 557/10, Praha 5
Program:
1. Notifikace podpory a riziko prověřování návratnosti
Pavel Doucha, Veronika Hamáčková
2. Kauza elektroměry, 22 žalob NZS
Jiří Fast
3. Situace na ERÚ
Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost
4. Spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy

5.
6.
7.
•

−
−
−
−

Veronika Hamáčková
Mediální práce
Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost
Plán aktivit a strategie pracovní skupiny 2016
Dušan Horčička, Solární asociace
Diskuze a ukončení jednání
22. června 2016, Tisková konference k vyhlášení soutěže „ Obnovitelné desetiletí - ocenění nejlepších projektů
šetrné energetiky v České republice“, Kavárna co hledá jméno, Stroupežnického 493/10, Praha 5
Solární asociace spolu s Aliancí pro energetickou soběstačnost uspořádala snídani s novináři, kde společně
představili projekt Obnovitelné desetiletí a shrnuli vývoj obnovitelných zdrojů za uplynulých deset let. Následovala
panelová diskuze, kde významní představitelé z řad porotců podiskutovali o vývoji a nových výzvách v obnovitelných
zdrojích v budoucích a minulých deseti letech.
Mezi účastníky byli z řady porotců např.
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., bývalý ministr životního prostředí, zástupce ředitele Centra pro otázky životního
prostředí Univerzity Karlovy, letošní laureát ceny Josefa Vavrouška
Václav Zemek, poslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí (tbc)
Ing. Pavel Hrzina Ph.D., odborný asistent na Katedře elektrotechnologie ČVUT
Edvard Sequens, člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, energetický expert
sdružení Calla

Za partnery ocenění se představili např. Jan Jašek za UniCredit Bank, Petr Kolář za společnosti Nissan a Jan Krčmář za
společnost Photon Energy Operation. Abychom přiblížili nejen partnerům, ale i novinářům příklady obnovitelných zdrojů,
připravili jsme spolu s Photon Energy exkurzi na solární elektrárnu na budově Ženských domovů.
Fotografie z akce jsou ke shlédnutí zde: http://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/6336-predstaveni-oceneniobnovitelne-desetileti
•
22. Zasedání Energetické sekce SPD ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha
Projednávaná témata: aktivity SPD ČR v oblasti energetiky a ochrany klimatu, reporting předsedů pracovních skupin
(notifikace podpory OZE, nová tarifní struktura, market design, EU-ETS, odpadový zákon a zákon o výrobcích s ukončenou
životností,…)
•
27. června 2016, Valná hromada členů Solární asociace, Hotel Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 4
Účastníci řádné valné hromady, která se uskutečnila 27. června v Praze, zvolili do představenstva nového člena,
odsouhlasili formální změny ve stanovách a výroční zprávu o činnosti Solární asociace.
Novým členem představenstva se tak stal Tomáš Buzrla, který nahradil odstupujícího Martina Beutla. Schválené změny
stanov především zohlednily změnu názvu asociace a formálně zpřesnily některá ustanovení týkající se praktického
fungování asociace. Delegáti rovněž schválili účetní uzávěrku za loňský rok.
Na valné hromadě vystoupil manažer pro energetiku Svazu průmyslu a dopravy ČR Václav Trejbal. Seznámil účastníky
valné hromady s tématy společné spolupráce, mezi něž patří zejména notifikace podpory OZE, rozvoj střešních FVE, nová
tarifní struktura a další.
Program valné hromady:
1. Uvítání a úvodní slovo předsedy představenstva
2. Zdravice, Svaz průmyslu a dopravy ČR
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
5. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015
6. Schválení změny stanov
7. Volba člena představenstva
8. Zpráva o činnosti asociace 2015 a plán 2016

9. Mediální aktivity 2015 a plán 2016
10. Závěrečné slovo předsedy
•
27. června 2016, Informační seminář Solární asociace, Hotel Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 4
Další informační seminář asociace navázal na pondělní valnou hromadu a mezi jeho témata patřily například notifikace
podpory OZE Evropskou komisí včetně srovnání systému podpory v ČR a v Německu, problematika technologické vlastní
spotřeby, inovace, využití fotovoltaiky a akumulace. Společnost Nissan představila závěrem svou novou vizi propojení
elektromobility a solární energie.
Program informačního semináře:
1. Úvodní slovo
Solární asociace, Ing. Veronika Hamáčková
2. Notifikace podpory, porovnání ČR / Německo
Solární asociace, Ing. Veronika Hamáčková
Doucha Šikola advokáti s.r.o, Mgr. Pavel Doucha
3. Přenastavení frekvenčních ochran FVE
EGC - EnerGoConsult s.r.o., Ing. František Kysnar, Ph.D.
4. Aktualizace Přílohy 4 PPDS
EGC - EnerGoConsult s.r.o., Ing. Karel Procházka, CSc.
5. Problematika technologické vlastní spotřeby
Doucha Šikola advokáti s.r.o, Mgr. Pavel Doucha
ČVUT, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.
6. Inovace v solárních systémech
UCEEB, Ing. Petr Wolf, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
7. Budoucnost využití energií, akumulace a fotovoltaiky
Nissan Sales CEE KFT., Veronika Svobodová Diskuze
•

29. června 2016, workshop Stationary energy storage Technologické platformy Udržitelná energetika ČR

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
6. června 2016
Sektor OZE potřebuje stabilní podmínky
http://energie21.cz/sektor-oze-potrebuje-stabilni-podminky/
8. června 2016
Veronika Hamáčková: Obnovitelné zdroje nahradí fosilní paliva
http://nazory.e15.cz/rozhovory/veronika-hamackova-obnovitelne-zdroje-nahradi-fosilni-paliva-1300745
9. června 2016
Škoda 45 miliard korun. Získali jsme dokument, který z toho obviňuje „zelenou“ energii
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Skoda-45-miliard-korun-Ziskali-jsme-dokument-ktery-z-toho-obvinujezelenou-energii-439593
Slovensko: zrušení G-komponenty:
22. června 2016
Slovenští výrobci elektřiny nebudou platit nový poplatek za provoz DS

http://oenergetice.cz/elektrina/nekteri-slovensti-vyrobci-elektriny-nebudou-platit-novy-poplatek/
27. června 2016
Výhra pro slovenskou fotovoltaiku: ústavní soud zrušil poplatek za přístup do sítě
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/vyhra-pro-slovenskou-fotovoltaiku-ustavni-soud-zrusil-poplatek-za-pristup-do-site

Rozvoj FVE:
28. června 2016
Rýsuje se nový výdělek pro domácí soláry, můžou prodat nespotřebovaný proud
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/rysuje-se-novy-vydelek-pro-domaci-solary-muzou-prodatnespotrebovany-proud-1304996
29. června 2016
Rýsuje se nový výdělek pro domácí soláry, můžou prodat nespotřebovaný proud
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rysuje-se-novy-vydelek-pro-domaci-solary-muzou-prodat-nespotrebovany-proud80171.html
29. června 2016
Ostrovní systémy dávají firmám nezávislost na dodavatelích elektřiny
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ostrovni-systemy-davaji-firmam-nezavislost-na-dodavatelich-elektriny-79944.html
Obnovitelné desetiletí – ocenění nejlepších projektů šetrné energetiky v České republice:
30. června 2016
Deset let obnovitelných zdrojů v ČR: Které projekty si zaslouží ocenění?
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016062904/deset-let-obnovitelnych-zdroju-v-cr-ktere-projekty-si-zaslouzioceneni#.V342euuLSHt

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
8. června 2016
Masivní zájem o letošní Intersolar odráží celosvětový fotovoltaický boom
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6298-masivni-zajem-o-letosni-intersolar-odrazi-celosvetovy-fotovoltaickyboom
9. června 2016
Vedení asociace posílil Tomáš Buzrla, který vystřídal Martina Beutla
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6296-vedeni-asociace-posilil-tomas-buzrla--ktery-vystridal-martina-beutla
14. června 2016
Obnovitelné zdroje nahradí fosilní paliva, říká ředitelka Solární asociace v rozhovoru pro E15
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6316-obnovitelne-zdroje-nahradi-fosilni-paliva--rika-reditelka-solarniasociace-v-rozhovoru-pro-e15
16. června 2016
Bankovní asociace vyzývá EK ke schválení notifikace pro OZE
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6314-bankovni-asociace-vyzyva-ek-ke-schvaleni-notifikace-pro-oze
25. června 2016
ČEZ žaluje OTE o dvě miliardy kvůli poplatku za vlastní spotřebu
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6382-cez-zaluje-ote-o-dve-miliardy-kvuli-poplatku-za-vlastni-spotrebu
26. června 2016
Slovenský Ústavní soud zrušil poplatek za přístup do sítě
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6381-slovensky-ustavni-soud-zrusil-poplatek-za-pristup-do-site
27. června 2016
Valná hromada schválila nového člena představenstva a změnu stanov
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6380-valna-hromada-schvalila-noveho-clena-predstavenstva-a-zmenu-stanov
28. června 2016
„Obnovitelné desetiletí“ startuje – zapojte do prestižní společnosti i svou firmu!
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6379---obnovitelne-desetileti-startuje---zapojte-do-prestizni-spolecnosti-isvou-firmu%2521
29. června 2016
Ostrovní energetický systém v Třebíči slouží škole i výzkumníkům

http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6383-ostrovni-energeticky-system-v-trebici-slouzi-skole-i-vyzkumnikum
Ostatní tiskové zprávy a aktuality:
Státy G7 se zavázaly k ukončení podpory pro fosilní paliva do roku 2025
http://alies.cz/staty-g7-se-zavazaly-k-ukonceni-podpory-pro-fosilni-paliva-do-roku-2025
Zambie bude mít nejlevnější solární energii v subsaharské Africe
http://alies.cz/zambie-bude-mit-nejlevnejsi-solarni-energii-v-subsaharske-africe
Chile: solární elektřina táhne dolů ceny
http://blog.aktualne.cz/blogy/martin-sedlak.php?itemid=27510

