Přehled aktivit – listopad 2016
1. listopad – 30. listopad
PUBLIC AFFAIRS:
Notifikace podpory Evropskou komisí a cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2017:
• Komunikace s českými úřady (Ministerstvo průmyslu a obchodu, ERÚ,..)
• Jednání s bankami
• Analýza notifikačního rozhodnutí
• Práce zastoupení v Bruselu
• Komunikace pro vypsání podpory
Revize evropské směrnice o obnovitelných zdrojích
• Ve spolupráci s evropskou asociací EREF odeslán dopis na komisaře Junkera, komisařku Vestager, poslankyni
Jourovou a Maroše Ševčovče s požadavkem na zakotvení národních schémat podpory OZE
• Analýza dopadů tzv. zimního balíčku Evropské komise na solární sektor:
− revize směrnice o obnovitelných zdrojích
− návrh Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
− nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou
− nařízení o založení ACER
− nařízení o systému řízení (governance) Energetické unie
− revize směrnice o energetické účinnosti
− revize směrnice o energetické náročnosti budov
− finální zpráva o šetření kapacitních mechanismů v EU
Pozitivní obraz solární energetiky:
• Medializace výstupů z projektu „Obnovitelné desetiletí – ocenění nejlepších projektů šetrné energetiky v České
republice“
• rozesílka nového informačního materiálu, který shrnuje přínosy rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR v kontextu 10
let od zavedení podpory pro projekty OZE (cílová skupina: média + politici):
http://alies.cz/sites/default/files/infolist_ceska_energetika_na_zacatku_nove_etapy.pdf
•
rozesílka sborníku se shrnutím vítězných projektů a rozhovory s partnery (cílová skupina média + politici):
http://alies.cz/sites/default/files/ceske_obnovitelne_desetileti.pdf
Pozdní instalace elektroměrů u FVE:
• Komunikace s novináři po prvním rozhodnutí soudu v kauze Solar Černilov o udělení pokuty a odebrání podpory
• Aktivity směřující k vysvětlení tématu: chybějící elektroměr nebyl podmínkou přidělení podpory
• Příprava podkladů pro jednání pracovní skupiny „elektroměry“ (analýza protokolů SEI, běžící soudní spory, nové
argumentační materiály)
Dovozní cla na solární panely, články a solární sklo:
• Koordinace společné pozice s Ministerstvem průmyslu a obchodu ve věci zachování pravidla nižšího cla a zajištění
vyváženosti výše antidumpingových cel
• Pozvání na projednání změny antidumpingové metodologie a navrhovaného omezení pravidla nižšího cla na půdě
Ministerstva životního prostředí
Svaz průmyslu a dopravy ČR:
• 16.11. Účast na jednání Radě členů Svazu průmyslu a dopravy ČR
• 29.11 Účast předsedy Solární asociace na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR v Českých Budějovicích

Rada vlády pro udržitelný rozvoj
• 1.11. účast na veřejném slyšení ke strategickému rámci ČR 2030
AMSP ČR
• 15.11. účast na zasedání valné hromady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

SETKÁNÍ:
8. listopadu 2016
Jednání 51. schůze představenstva Solární asociace
Místo konání: Solární asociace, Praha
• Stav klientské základny
• Zpráva o činnosti Solární asociace
• Plnění rozpočtu na rok 2016
• Funkční období členů představenstva
• Schválení termínu a programu valné hromady
• Schválení změny příspěvkového řádu 2017
• Schválení rozpočtu a plánu aktivit na 2017
• Schválení vedoucího pracovní sekce pro malé zdroje a akumulaci
• Dlouhodobá strategie Solární asociace
10. listopadu 2016
Panelová diskuze k otázkám notifikace podpory a výměnám panelů na FVE se zástupci ERÚ, MPO a OTE
Místo konání: hotel Extol Inn, Praha
• Licenční vyhláška, cenové rozhodnutí ERÚ na rok 2017, výměna FV panelů
Ing. Bc. Ivan Noveský, první místopředseda ERÚ
• Stav notifikace podpory Evropskou komisí, novely energetického zákona a zákona POZE
Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu –
• Vymezení činnosti OTE, povinnosti provozovatelů FVE v rámci platné legislativy
Ing. Aleš Tomec, předseda představenstva OTE
• Problematika výměn FV panelů a střídačů
Ing. Jan Pokorný, místopředseda ERÚ
• Problematika ID zdrojů
Ing. et. Ing. René Neděla, ředitel sekce regulace ERÚ
• Výměna FV panelů v praxi
Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti
• Daňový a účetní pohled na rekonstrukce výroben, údržba FVE, výměny komponent
Ing. Alice Šrámková - Fučík & partneři s.r.o.
15. listopadu 2016
Partnerská snídaně Solární asociace a Frank Bold - Realizace a podpora fotovoltaiky v Polsku
Místo konání: Hotel Briony, Ostrava
• Právní aspekty realizace FVE v Polsku
Beáta Filipcová, Ph.D.
radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie) spolupracující s Frank Bold advokáti, s.r.o.
• Provozní podpora pro obnovitelné zdroje v Polsku
Dominika Bobek
radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie) zaměstnaný ve Fundacja Frank Bold

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
Notifikace:
23. listopadu 2016
Reakce Aliance pro energetickou soběstačnost na zprávu o podpoře pro obnovitelné zdroje energie
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/reakce-aliance-pro-energetickou-sobestacnost-na-zpravu-o-podpore-pro-obnovitelnezdroje-energie
24. listopadu 2016
Ministr Mládek: Notifikace podpory pro zelenou energii byla v Bruselu schválena
http://www.solarninovinky.cz/?legislativa/2016112306/ministr-mladek-notifikace-podpory-pro-zelenou-energii-byla-vbruselu-schvalena#.WGJn6lXhCHt
28. listopadu 2016
Brusel po měsících čekání podpořil obnovitelné zdroje v Česku. Mají nárok na miliardové dotace
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1966381-brusel-po-mesicich-cekani-podporil-obnovitelne-zdroje-v-ceskumaji-narok-na
Evropská komise o obnovitelných zdrojích
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/216411058131128/
Brusel schválil podporu obnovitelných zdrojů energie v ČR
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/brusel-schvalil-podporu-obnovitelnych-zdroju-energie-v-cr/1420585
Evropská komise notifikovala vyplácení dotací pro podporované zdroje v Česku
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016112801/aktualne-evropska-komise-notifikovala-vyplaceni-dotaci-propodporovane-zdroje-v-cesku#.WGJoGVXhCHt
Asociace rozhodnutí EK o podpoře vítají; schváleno ale není vše
http://www.finance.cz/480881-asociace-rozhodnuti-ek-o-podpore-vitaji-schvaleno-ale-neni-vse/
Výsledky ocenění Obnovitelné desetiletí:
11. listopadu 2016
O šetrné energetice a dalších trendech v získávání energie v Nizozemsku s nizozemským velvyslancem
http://euractiv.cz/pr-sdeleni/energetika/o-setrne-energetice-a-dalsich-trendech-v-ziskavani-energie-v-nizozemsku-snizozemskym-velvyslancem/
13. listopadu 2016
Druhá solární revoluce: lidé si montují elektrárny na střechy
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/druha-solarni-revoluce-lide-si-montuji-elektrarny-na-strechy_405350.html
14. listopadu 2016
Inspirace: Tři domy z Česka, které mají energii zdarma. Neodebírají ji ze sítí, šetří desítky tisíc ročně
http://living.iprima.cz/bydleni/inspirace-tri-domy-z-ceska-ktere-maji-energii-zdarma-neodebiraji-ji-ze-siti-setri-desitky-ti
Plzeň uspěla v soutěži Obnovitelné desetiletí
https://www.plzen.eu/obcan/o-meste/projekty-mesta/smart-city/plzen-uspela-v-soutezi-obnovitelne-desetileti-1.aspx
Nový předseda představenstva Solární asociace:
14. listopadu 2016
Novým předsedou Solární asociace je Tomáš Buzrla
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/430807/novym-predsedou-solarni-asociace-je-tomasbuzrla.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
15. listopadu 2016
Tomáš Buzrla předsedou Solární asociace
http://kariera.ihned.cz/c1-65520230-tomas-buzrla-predsedou-solarni-asociace
16. listopadu 2016
Tomáš Buzrla se stal novým předsedou Solární asociace
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016111601/tomas-buzrla-se-stal-novym-predsedou-solarniasociace#.WGJqdVXhCHt

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY – SOLÁRNÍ ASOCIACE:
14. listopad 2016
Tomáš Buzrla je novým předsedou Solární asociace
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/7262-tomas-buzrla-je-novym-predsedou-solarni-asociace
26. listopad 2016
Dvě třetiny Čechů souhlasí se zvýhodněním obnovitelných zdrojů
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/7331-dve-tretiny-cechu-souhlasi-se-zvyhodnenim-obnovitelnych-zdroju
26. listopad 2016
Výrobci první kategorie budou od ledna platit za nevyžádanou dodávku jalové energie
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/7332-vyrobci-prvni-kategorie-budou-od-ledna-platit-za-nevyzadanoudodavku-jalove-energie

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY – ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST:
7. listopad 2016
Je s námi konec? Nemusí, pokud využijeme obnovitelné zdroje
http://alies.cz/je-s-nami-konec-nemusi-pokud-vyuzijeme-obnovitelne-zdroje
Kanadské vládní budovy pojedou na 100% obnovitelnou elektřinu
http://alies.cz/kanadske-vladni-budovy-pojedou-na-100-obnovitelnou-elektrinu
10. listopad 2016
Vietnam ruší jaderné plány
http://alies.cz/vietnam-rusi-jaderne-plany
21. listopad 2016
Dokumentární série National Geographic ukazuje možnosti využití solární energetiky
http://alies.cz/dokumentarni-serie-national-geographic-ukazuje-moznosti-vyuziti-solarni-energetiky
28. listopad 2016
Podpora obnovitelných zdrojů je plně v souladu s pravidly EU. Neexistuje důvod nevypsat podporu pro příští rok
http://alies.cz/podpora-obnovitelnych-zdroju-je-plne-v-souladu-s-pravidly-eu-neexistuje-duvod-nevypsat-podporu-pro

