Přehled aktivit – leden 2016
1. leden – 31. leden
PUBLIC AFFAIRS
Notifikace a vyplácení podpory:
• 15.1.2016 Jednání se zástupci Evropské komise v Bruselu, které se zúčastnili zástupci ERÚ, Zemědělského svazu a CZ
BIOM ohledně notifikačního procesu
• Právní analýza ve věci dopisů Evropské komise Energetickému regulačnímu (, stanovisko k „existující“ podpoře a její
slučitelnosti s právem EU
• Právní konzultace k porovnání českého a německého systému podpory obnovitelných zdrojů
• Vytvoření společné pozice a koordinovaného postupu s dalšími asociacemi obnovitelných zdrojů energie
• Jednání s poslanci a senátory
Nová zelená úsporám
• 5.1.2016 jednání se zástupci MŽP a SFŽP o úpravě pravidel dotačního programu pro FVE pro rodinné domy
(pravděpodobně bude upraveno pravidlo kapacity akumulace do teplé vody, kdy bude minimální kapacita 180 l bez
vazby na kapacitu systému)
• diskuze o nastavení parametrů nové výzvy pro FVE pro bytové domy
Otevřená výzva premiérovi
• Výzva adresovaná premiérovi Sobotkovi ve věci ustavení zmocněnce pro obnovitelné zdroje při Vládě ČR

SETKÁNÍ
•
−
−

21. ledna 2016, Exkurze přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany
Návštěva informačního centra, provozu, strojovny a přivaděčů vody v podzemí
Návštěva Informačního centra a prohlídka trenažéru blokové dozorny (cvičný velín) a prohlídka skladu použitého
paliva

•

21. ledna 2016, partner konference Energetická soběstačnost pro domácnosti v Ostravě

•

23. ledna 2016 partner konference Energetická soběstačnost pro domácnosti v Praze

•
−
−
−

26. leden 2016, EREF Annual Board Meeting, Brusel
Účast na zasedání představenstva EREF (European Renewable Energies Federation)
Prezentace výkonné ředitelky Solární asociace o situaci v ČR pro evropské asociace
Společenské setkání s eurokomisařem pro energetiku a klimatické změny Miguelem Arias Cañetem

ODBORNÉ STUDIE:
•
•
•

Manuál: Sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie výrobce
Informační list k dani z elektřiny
Právní stanovisko: Vyplácení podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., ve vztahu k pravidlům veřejné podpory EU

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR)
Zmocněnec pro obnovitelné zdroje – stabilizace obnovitelných zdrojů energie:
•
27. ledna 2016, www.tyden.cz
Zřiďte zmocněnce pro obnovitelné zdroje, zní výzva Sobotkovi
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zridte-zmocnence-pro-obnovitelne-zdroje-zni-vyzvasobotkovi_370336.html?showTab=nejctenejsi-7
•
28. ledna 2016, www.tretiruka.cz
Zástupci zelené energie chtějí svého vládního zmocněnce
http://www.tretiruka.cz/news/zastupce-zelene-energie-chteji-sveho-vladniho-zmocnence/
Podpora OZE
•
4. ledna 2016, www.solarninivinky.cz
Jak nastavit vyplácení podpory obnovitelných zdrojů do běžných kolejí?
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016010403/jak-nastavit-vyplaceni-podpory-obnovitelnych-zdroju-dobeznych-koleji#.Vr3isvnhCHt
•
12. ledna 2016, www.solarninovinky.cz
Ve Španělsku se rozhoduje o schválení kontroverzní solární daně pro vlastní spotřebu elektřiny
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016011105/ve-spanelsku-se-rozhoduje-o-schvaleni-kontroverzni-solarnidane-pro-vlastni-spotrebu-elektriny#.Vr3jJfnhCHt
•
26. ledna 2016, www.idnes.cz
Přetahovaná o dotace na zelenou energii pokračuje, hraje se o 42 miliard
http://ekonomika.idnes.cz/dotace-pro-obnovitelne-zdroje-dopis-z-bruselu-f44/ekonomika.aspx?c=A160126_164612_ekonomika_map1
•
28. ledna 2016, www.solarniasociace.cz
Tvrzení ERÚ o ztrátě podporu kvůli dopisu Evropské komise je zavádějící
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016012702/tvrzeni-eru-o-ztrate-podporu-kvuli-dopisu-evropske-komise-jezavadejici-28-01-2016&rw=ADMTZ123&rt=tvrzen%C3%AD+eru+o+ztr%C3%A1t%C4%9B#.Vr3l0_nhCHs
•
29. ledna 2016, www.biom.cz
Zástupci obnovitelných zdrojů: Není důvod nevyplácet podporu obnovitelných zdrojů
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/zastupci-obnovitelnych-zdroju-neni-duvod-nevyplacet-podporu-obnovitelnychzdroju
•
29. ledna 2016, www.solarninovinky.cz
Aktuálně: Brusel odmítá zastavení vyplácení podpory zeleným zdrojům energie
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016012904/aktualne-brusel-odmita-zastaveni-vyplaceni-podpory-zelenymzdrojum-energie#.Vr3kOPnhCHt
Arbitráže
•
12. ledna 2016, www.ceskapozice.lidovky.cz
Mezinárodní spory o solární elektrárny: Hra o miliardy korun
http://ceskapozice.lidovky.cz/mezinarodni-spory-o-solarni-elektrarny-hra-o-miliardy-korun-prb/tema.aspx?c=A160111_154109_pozice-tema_lube
Nová tarifní struktura
•
27. ledna 2016, www.novinky.cz
Snažíte se šetřit elektřinou? S novými tarify to bude k ničemu
http://www.novinky.cz/ekonomika/392980-snazite-se-setrit-elektrinou-s-novymi-tarify-to-bude-k-nicemu.html
•
28. ledna 2016, www.novinky.cz
Ministerstvo průmyslu se postavilo za změnu tarifů elektřiny
http://www.novinky.cz/ekonomika/393191-ministerstvo-prumyslu-se-postavilo-za-zmenu-tarifu-elektriny.html

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

12. ledna 2016
Solární asociace upozorňuje: požadavek ERÚ na poskytnutí údajů nemá oporu v zákoně
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4564-solarni-asociace-upozornuje--pozadavek-eru-na-poskytnuti-udajunema-oporu-v-zakone
13. ledna 2016
Od začátku roku je zrušeno osvobození od daně z elektřiny. Jak postupovat?
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4579-od-zacatku-roku-je-zruseno-osvobozeni-od-dane-z-elektriny-jakpostupovat
13. ledna 2016
Soláry zaměstnávají v USA třikrát více lidí než uhlí
http://alies.cz/solary-zamestnavaji-v-usa-trikrat-vice-lidi-nez-uhli
14. ledna 2016
Bloomberg: rok 2015 přinesl rekordní množství investic do obnovitelných zdrojů
http://alies.cz/bloomberg-rok-2015-prinesl-rekordni-mnozstvi-investic-do-obnovitelnych-zdroju
17. ledna 2016
Dánský větrný rok: další světový rekord
http://alies.cz/dansky-vetrny-rok-dalsi-svetovy-rekord
21. ledna 2016
ERÚ vyzval k diskusi o nové tarifní struktuře, podle odborníků poškodí lidi, kteří chtějí šetřit
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4907-eru-vyzval-k-diskusi-o-nove-tarifni-strukture--podle-odbornikuposkodi-lidi--kteri-chteji-setrit
22. ledna 2016
Největší výrobci panelů v roce 2015: V čele je Trina Solar, poraženým je Sharp Corporation
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4892-nejvetsi-vyrobci-panelu-v-roce-2015--v-cele-je-trina-solar-porazenym-je-sharp-corporation
22. ledna 2016
Solární asociace: ERÚ opět zpochybňuje výplatu podpory pro OZE. Opět bez věcných argumentů
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4903-solarni-asociace--eru-opet-zpochybnuje-vyplatu-podpory-pro-ozeopet-bez-vecnych-argumentu
25. ledna 2016
Ve Francii budou vyrábět zelenou elektřinu i panely na silnicích
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4962-ve-francii-budou-vyrabet-zelenou-elektrinu-i-panely-na-silnicich
26. ledna 2016
Vláda zvýšila cíl v podílu OZE na 15,3 %, růst výroby zelené energie to ovšem neznamená
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4960-vlada-zvysila-cil-v-podilu-oze-na-15-3-%2525--rust-vyroby-zeleneenergie-to-ovsem-neznamena
27. ledna 2016
Armáda USA schválila svůj největší projekt v OZE. Slunce a vítr vyrobí až 65 MW elektřiny
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4961-armada-usa-schvalila-svuj-nejvetsi-projekt-v-oze-slunce-a-vitrvyrobi-az-65-mw-elektriny
27. ledna 2016
Výzva premiérovi: zajistěte stabilitu a vizi pro využívání obnovitelných zdrojů
http://alies.cz/vyzva-premierovi-zajistete-stabilitu-vizi-pro-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju
28. ledna 2016
Francie „vydláždí“ tisíc kilometrů silnic solárními panely
http://alies.cz/francie-vydlazdi-tisic-kilometru-silnic-solarnimi-panely
31. ledna 2016
Argumentace ERÚ k cenovému rozhodnutí je zcela v rozporu s právní realitou
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5048-argumentace-eru-k-cenovemu-rozhodnuti-je-zcela-v-rozporu-spravni-realitou

