Přehled aktivit – květen 2016
1. květen – 31. květen
PUBLIC AFFAIRS:
Notifikace podpory OZE:
•
Jednání se zástupci asociací ostatních OZE
•
24. – 26. května 2016, Brusel
Jednání se zástupci Evropské komise a dalšími asociacemi ohledně dokončení procesu notifikace podpory OZE v ČR a
stabilizaci sektoru OZE v Evropě:
Stále zastoupení v ČR
Europoslanci a zástupci ITRE Committee
DG ENER
DG GROW
Evropské asociace Wind Europe a European Solar Thermal Industry Federation
Pozitivní obraz solární energetiky:
•
Obnovitelné desetiletí – ocenění pro nejlepší projekty šetrné energetiky v České republice
Příprava ocenění „Obnovitelné desetiletí“, jejímž cílem je upozornit média, veřejnost a politiky na příklady dobré praxe
využití obnovitelných zdrojů pro domácnosti, firmy nebo města:
Jednání s politiky a ministerstvy o podpoře projektu
Oslovení firem mimo OZE s žádostí o podporu
Jednání o záštitách s univerzitami a vysokými školami
Článek pro E15 o připravovaném projektu
Medializace ocenění
Recyklace:
•
10. května 2016, Vypořádání zákona o VUŽ, Ministerstvo životního prostředí
Účast Solární asociace a REsolar na jednání pracovní skupiny k novému zákonu o výrobcích s ukončenou životností
s dopady do solární energetiky. Jednání o zásadních připomínkách týkajících se problematiky nastavení výše recyklačních
příspěvků na solární panely a fungování kolektivních systémů.
•
27. a 30 května 2016, Konferenční vypořádání VUŽ
Projednání zásadních připomínek Solární asociace a REsolar k novému zákonu o výrobcích s ukončenou životností
týkajících se problematiky nastavení výše recyklačních příspěvků na solární panely a fungování kolektivních systémů.
Ostatní:
•
31. května 2016, jednání k řešení výměn panelů
Jednání se zástupci ostatních asociací OZE ohledně definice a legislativních změn týkající se rekonstrukce nebo
modernizace výroben s dopadem na datum uvedení do provozu (riziko ztráty nároku na podporu při výměně panelu).
•
19. května 2016, Konference Nekonvenční zdroje elektrické energie
Partnerství Solární asociace ke konferenci a vystoupení Ing. Tomáše Buzrly s příspěvkem „Perspektivy solární energetiky
v ČR a ve světě“.

ODBORNÉ STUDIE:
•

Manuál pro členy: Informace k dani z elektřiny (aktualizace)

SETKÁNÍ:
•
12. května 2016, Exkurze na energeticky soběstačnou Farmu Bláto
Majitel farmy a předseda Aliance pro energetickou soběstačnost Pavel Šich provedl účastníku chodem farmy z pohledu
výroby energie z různých obnovitelných zdrojů:
- bioplynová stanice o výkonu 250 kW tepla a 265 kW elektrické energie, která zpracovává komunální odpad
z okolních obcí
větrná turbína
fotovoltaická elektrárna
•
-

31. května 2016, Představenstvo Solární asociace
Stav klientské základny
Zpráva o činnosti Solární asociace
Kooptace nového člena představenstva
Schválení účetní závěrky a výroční zprávy 2015
Schválení změny stanov: změna statutárního orgánu spolku
Schválení termínu a programu valné hromady
Kampaň pro akvizici malých FVE
Plán aktivit 2016
Plnění rozpočtu na rok 2016

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
Stabilizace sektoru FVE a OZE:
1. května 2016
Šetrná energetika má v Česku šanci, pokud vrátíme obnovitelným zdrojům důvěru, říká výkonný ředitel Aliance pro
energetickou soběstačnost Martin Sedlák
http://www.solarninovinky.cz/indNR.php?zpravy/2016042903/setrna-energetika-ma-v-cesku-sanci-pokud-vratimeobnovitelnym-zdrojum-duveru-rika-vykonny-reditel-aliance-pro-energetickou-sobestacnost-martin-sedlak#.V150eFWLSHt
6. května 2016
Českou podporu OZE by měla Komise schválit stejně jako tu německou, říkají odborníci
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/podpora-oze-v-cesku-by-mela-ziskat-svoleni-komise-stejne-jako-ta-nemeckamysli-si-odbornici-013295
23. května 2016
Samovýrobci elektřiny by se měli podílet na jejím financování
http://ceskapozice.lidovky.cz/samovyrobci-elektriny-by-se-meli-podilet-na-jejim-financovani-p6e/tema.aspx?c=A160521_214931_pozice-tema_lube
26. května 2016
Zelený bonus solárníky táhne
http://www.euro.cz/byznys/zeleny-bonus-solarniky-tahne-1291783
30. května 2016
Česku chybí souhlas s dotacemi pro soláry, posvěcení z Bruselu se táhne
http://ekonomika.idnes.cz/cesko-stale-nema-notifikaci-podpor-pro-obnovitelne-zdroje-pnl/ekonomika.aspx?c=A160529_185610_ekonomika_map1
Postoje Čechů k OZE:
3. května 2016
Průzkum: Téměř tři čtvrtiny Čechů chtějí více obnovitelných zdrojů energie
http://pro-energy.cz/?p=2271

Průzkum: Tři čtvrtiny Čechů vidí budoucnost v obnovitelných zdrojích energie
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pruzkum-tri-ctvrtiny-cechu-vidi-budoucnost-v-obnovitelnych-zdrojich-energie
Reakce na trestní oznámení strany Úsvit ve věci vypsání podpory pro OZE:
30. května 2016
Přituhuje. Trestní oznámení šéfa Úsvitu kvůli solárům začala vyšetřovat protikorupční policie
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prituhuje-Trestni-oznameni-sefa-Usvitu-kvuli-solarum-zacala-vysetrovatprotikorupcni-policie-438097

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
1. května 2016
Konference Solární energie a akumulace: přední odborníci a nová témata
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6139-konference-solarni-energie-a-akumulace--predni-odbornici-a-novatemata
2. května 2016
Solární energetika v zemích OECD rostla o 16 %, rostou i investice do OZE
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6140-solarni-energetika-v-zemich-oecd-rostla-o-16-%2525--rostou-iinvestice-do-oze
3. května 2016
Asociace stále posiluje. Představujeme nové členy: AC Solar
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6147-asociace-stale-posiluje-predstavujeme-nove-cleny--ac-solar
Průzkum: Téměř tři čtvrtiny Čechů chtějí více obnovitelných zdrojů energie
Společná tisková zpráva Greenpeace ČR, Ipsos a Alies
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Pruzkum-obnovitelne-zdroje/
4. května 2016
Solární lavička v Litoměřicích dobíjí telefony a poskytuje wi-fi
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6146-solarni-lavicka-v-litomericich-dobiji-telefony-a-poskytuje-wi-fi
5. května 2016
Photon Energy zvýšila zisk o 75 procent, díky elektřině z FVE
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6145-photon-energy-zvysila-zisk-o-75-procent--diky-elektrine-z-fve
6. května 2016
Další uhelné elektrárny v Asii jsou hrozbou pro planetu, prohlásil prezident Světové banky
http://alies.cz/dalsi-uhelne-elektrarny-v-asii-jsou-hrozbou-pro-planetu-prohlasil-prezident-svetove-banky
10. května 2016
Vitásková: ERÚ chystá speciální tarif pro decentrální zdroje energie
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6166-vitaskova--eru-chysta-specialni-tarif-pro-decentralni-zdroje-energie
11. května 2016
Notifikace české podpory OZE Evropskou komisí je otázka nejbližších týdnů
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6165-notifikace-ceske-podpory-oze-evropskou-komisi-je-otazka-nejblizsichtydnu
12. května 2016
Solar Power Europe: Evropa překročila 100 GW solárních instalací
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6164-solar-power-europe--evropa-prekrocila-100-gw-solarnich-instalaci
Obnovitelné zdroje versus jaderné reaktory – boření mýtů
http://alies.cz/obnovitelne-zdroje-versus-jaderne-reaktory-boreni-mytu
18. května 2016
Developerský projekt šetrný pro životní prostředí? Jde to!
http://alies.cz/developersky-projekt-setrny-pro-zivotni-prostredi-jde

26. května 2016
Nejistota s podporou OZE vedla FVE k přechodu na zelený bonus
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6235-nejistota-s-podporou-oze-vedla-fve-k-prechodu-na-zeleny-bonus
27. května 2016
Sektor obnovitelných zdrojů zaměstnává celosvětove přes 8,1 milionů lidí
http://alies.cz/sektor-obnovitelnych-zdroju-zamestnava-celosvetove-pres-81-milionu-lidi
28. května 2016
Nový rekord: solární článek s účinností téměř 35 procent
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6245-novy-rekord--solarni-clanek-s-ucinnosti-temer-35-procent
29. května 2016
V ČR by v roce 2050 mohlo být až 18 000 MW fotovoltaiky
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6244-v-cr-by-v-roce-2050-mohlo-byt-az-18-000-mw-fotovoltaiky
30. května 2016
Photon Energy nabízí nové pracovní příležitosti
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6246-photon-energy-nabizi-nove-pracovni-prilezitosti
Ocenění "Obnovitelné desetiletí": přihlašte nejlepší projekty šetrné energetiky!
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6247-oceneni-obnovitelne-desetileti--prihlaste-nejlepsi-projekty-setrneenergetiky%2521
31. května 2016
MPO: Notifikace podpory OZE bude v nejbližších měsících
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6241-mpo--notifikace-podpory-oze-bude-v-nejblizsich-mesicich

