Přehled aktivit – prosinec 2016
1. prosinec – 31. prosinec
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
Pozdní instalace elektroměrů u FVE:
• Komunikace s novináři po rozhodnutí soudu o odebrání podpory, aktivity směřující k vysvětlení tématu: chybějící
elektroměr nebyl podmínkou přidělení 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)
Pozitivní obraz solární energetiky:
• Ke komunikaci jsme využili především témata týkající se pozitivních posunů v technologiích obnovitelných zdrojů
a připravovaných nových evropských směrnic v EU:
• Úspěch solární energetiky ve světě: na 58 světových trzích se stala levnější než dosavadní nejlevnější obnovitelný
zdroj – vítr
Role solární energetiky v nové evropské legislativě: směrnice pro růst obnovitelných zdrojů mezi lety 2020-2030.
Připravované akce: Parlamentní konference Česká moderní energetika, 23.1.2017, Poslanecká sněmovna, Praha).
Revize evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie:
• Ve spolupráci s evropskou asociací EREF odeslán dopis na komisaře Junkera, komisařku Vestager, poslankyni
Jourovou a Maroše Ševčoviče 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
Unie zaměstnavatelských svazů a živnostníků ČR
• 1.12.2016 Účast na jednání prezídia
Svaz průmyslu a dopravy ČR:
• 6.12.2016 Účast na zasedání expertního týmu pro energetiku, řešení tématu vypsání podpory OZE a notifikace
podpory Evropskou komisí

Diskusní setkání na téma "Smart City: Od vize města budoucnosti ke skutečnosti"
• 14.12.2016 Účast na debatním panelu ke Smart City v Praze za účasti primátorky Krnáčové
Rozvoj akumulace v ČR:
• 19.12.2016 účast na slavnostním zahájení provozu linky na výrobu vysoko energetických 3D akumulátorů HE3DA
v Letňanech.
Rada vlády pro udržitelný rozvoj:
• 20.12.2016 účast na setkání Fóra pro udržitelný rozvoj 2016 za účasti premiéra Bohuslava Sobotky

STANOVISKA A ODBORNÉ ANALÝZY
•
•

Právní stanovisko ke smlouvám o sdružených službách: Postup výrobce při sjednávání smluv o dodávce a distribuci
Ernst and Young: Analýza vzniku nároku na podporu výroby elektřiny v roce 2010, především s ohledem na
problematiku prvního paralelního připojení

SETKÁNÍ:
7. prosince 2016
Jednání dozorčí rady Solární asociace
Místo konání: Solární asociace, Praha
• Zahájení zasedání
• Vyhodnocení plnění rozpočtu Solární asociace 2016
• Návrh rozpočtu na rok 2017
• Stav soudních sporů
• Členská základna
• Zpráva o činnosti asociaci
• Zpráva o REsolar
• Ukončení zasedání
13. prosince 2016
Valná hromada členů Solární asociace
Místo konání: Avanti hotel, Brno
• Uvítání a úvodní slovo předsedy představenstva
• Volba orgánů a schválení programu valné hromady (hlasování)
• Zpráva o činnosti asociace 2016
• REsolar a recyklace panelů
• Rizika FVE sektoru
• Opětovná volba členů představenstva (hlasování)
• Priority asociace 2017 a schválení rozpočtu 2017 (hlasování)
• Schválení změny příspěvkového řádu (hlasování)
• Mediální aktivity
• Závěrečné slovo předsedy
Informační seminář Solární asociace
Místo konání: Avanti hotel, Brno
• Úvodní slovo, Solární asociace, Ing. Veronika Hamáčková
• Net-metering z pohledu obchodníka a výrobce, ANDE, Václav Derfl

•
•
•
•

Integrace decentrálních zdrojů do distribuční soustavy, ČEZ Distribuce, Ing. Stanislav Hes
Notifikace a cenové rozhodnutí ERÚ na rok 2017, Solární asociace, Ing. Veronika Hamáčková, Doucha Šikola
advokáti s.r.o., Mgr. Pavel Doucha
Diskuze
Photon Energy vás zve k malému posezení k příležitosti dosažení 100 MWp v České Republice.

14. prosince 2016
Jednání pracovní skupiny elektroměry
Místo konání: Solární asociace, Praha
• Aktuální stav a přehled soudních sporů
• Analýza kontrolních protokolů SEI
• Nově získané argumentační materiály
• Další postup
19. prosince 2016
Jednání pracovní skupiny na ochranu investic
Místo konání: Vínograf, Praha
• Analýza notifikačního rozhodnutí, jednání s Evropskou komisí, Pavel Doucha, Veronika Hamáčková
• Situace na ERÚ a MPO, Martin Sedlák
• Analýza rizik pro solární sektor 2017, Jiří Fast, Veronika Hamáčková
• Mediální práce a mediální plán 2017, Martin Sedlák
• Vyhodnocení rozpočtu a strategický plán pracovní skupiny, Veronika Hamáčková

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
Notifikace a vydání cenového rozhodnutí 2017:
1. prosince 2016
Solární byznys stagnuje, pomoci mají panely na střechách domů
http://moravskehospodarstvi.cz/wp-content/uploads/2016/12/mh16-12-web-1.pdf
2. prosince 2016
Evropská komise schválila notifikaci
http://energie21.cz/evropska-komise-schvalila-notifikaci/
9. prosince 2016
Podpora obnovitelných zdrojů je plně v souladu s pravidly EU. Neexistuje důvod nevypsat podporu pro příští rok
http://euractiv.cz/pr-sdeleni/energetika/podpora-obnovitelnych-zdroju-je-plne-v-souladu-s-pravidly-eu-neexistujeduvod-nevypsat-podporu-pro-pristi-rok/
Reakce Aliance pro energetickou soběstačnost na prezidentovu kritiku obnovitelných zdrojů
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/reakce-aliance-pro-energetickou-sobestacnost-na-prezidentovu-kritiku-obnovitelnychzdroju
14. prosince 2016
Asociace vítají rozhodnutí ERÚ vypsat upravenou podporu zdrojům
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/437359/asociace-vitaji-rozhodnuti-eru-vypsat-upravenou-podporuzdrojum.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
Výrobci zelené energie se dočkají miliard. Vitásková jim podepsala podporu
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1983163-vyrobci-zelene-energie-se-dockaji-miliard-vitaskova-jimpodepsala-podporu
Asociace vítají rozhodnutí ERÚ vypsat upravenou podporu zdrojům
http://www.finance.cz/482327-asociace-vitaji-rozhodnuti-eru-vypsat-upravenou-podporu-zdrojum/
Potvrzeno: ERÚ vypsal podporu pro obnovitelné zdroje energie

http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016121401/potvrzeno-eru-dnes-vypsal-podporu-pro-obnovitelne-zdrojeenergie#.WHTycVXhCHt
20. prosince 2016
Česká šetrná energetika na cestě k využití zajímavých příležitostí
http://img.e15.cz/static/editions/pdf/47/2016/E15-2016-12-20.pdf
Nové směrnice EU v energetice:
1. prosince 2016
Asociace by chtěly energetické reformy EU více ambiciózní
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/asociace-by-chtely-energeticke-reformy-eu-vice-ambiciozni
2. prosince 2016
Balíček pro energeticky aktivní Evropu: dobrý záměr, který je třeba ještě dotáhnout
http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/balicek-pro-energeticky-aktivni-evropu-dobry-zamer-ktery-je-treba-jestedotahnout
3. prosince 2016
Dárek v duchu evropských hodnot
http://energie21.cz/darek-v-duchu-evropskych-hodnot/
Cla pro FV panely:
22. prosince 2016
Evropská komise navrhuje prodloužení dovozních cel na čínské panely o 2 roky
http://www.solarninovinky.cz/?legislativa/2016122203/evropska-komise-navrhuje-prodlouzeni-dovoznich-cel-na-cinskepanely-o-2-roky#.WGy9N6NOC8U
Čínské investice na českém solárním trhu:
12. prosince 2016
Číňané v Česku skupují solární elektrárny. Plánují dostihnout českou solární jedničku ČEZ
http://archiv.ihned.cz/c1-65553270-cinane-v-cesku-skupuji-solary-planuji-dostihnout-ceskou-solarni-jednicku-cez
Elektroměry:
12. prosince 2016
Inspekce vyhrála soud nad solárníky. Mohou přijít o tučnou podporu
http://ekonomika.idnes.cz/statni-energeticka-inspekce-vyhrala-soud-se-solarni-slektrarnou-pyf/ekonomika.aspx?c=A161212_133940_ekonomika_ozr
Různé:
16. prosince 2016
Solární energetika se stala nejlevnějším zdrojem elektřiny v 58 zemích světa
http://oze.tzb-info.cz/120338-solarni-energetika-se-stala-nejlevnejsim-zdrojem-elektriny-v-58-zemich-sveta
22. prosince 2016
Solární energetika se stala nejlevnějším zdrojem elektřiny v 58 zemích světa
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/100631/solarni-energetika-se-stala-nejlevnejsim-zdrojem-elektriny-v-58zemich-sveta.aspx
Solární energetika se stala nejlevnějším zdrojem elektřiny v 58 zemích světa
http://www.hybrid.cz/solarni-energetika-se-stala-nejlevnejsim-zdrojem-elektriny-v-58-zemich-sveta

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY – SOLÁRNÍ ASOCIACE:
7. prosince 2016

ERÚ konečně přiznal podporu OZE na příští rok. Notifikaci Evropské komise zkoumal celý týden
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/7422-eru-konecne-priznal-podporu-oze-na-pristi-rok-notifikaci-evropskekomise-zkoumal-cely-tyden
13. prosince 2016
Soud: FVE byla zprovozněna až tehdy, když měla funkční elektroměr
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/7439-soud--fve-byla-zprovoznena-az-tehdy--kdyz-mela-funkcni-elektromer
29. prosince 2016
10 věcí, na které je si třeba dát pozor při volbě kolektivního systému pro recyklaci
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/7658-10-veci--na-ktere-je-si-treba-dat-pozor-pri-volbe-kolektivniho-systemupro-recyklaci
30. prosince 2016
Cenová rozhodnutí na příští rok pro OZE byla konečně vydána
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/7716-cenova-rozhodnuti-na-pristi-rok-pro-oze-byla-konecne-vydana
31. prosince 2016
Solární energetika se stala nejlevnějším zdrojem elektřiny v 58 zemích světa
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/7820-solarni-energetika-se-stala-nejlevnejsim-zdrojem-elektriny-v-58-zemichsveta

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY – ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST:
6. prosince 2016
Tesla buduje sluneční ostrov na americké Samoe
http://alies.cz/tesla-buduje-slunecni-ostrov-na-americke-samoe
15. prosince 2016
Kanadský plán boje se změnami klimatu otvírá příležitost pro šetrné technologie
http://alies.cz/kanadsky-plan-boje-se-zmenami-klimatu-otvira-prilezitost-pro-setrne-technologie
16. prosince 2016
Solární energetika porazila cenou větrné turbíny v 58 zemích světa
http://alies.cz/solarni-energetika-porazila-cenou-vetrne-turbiny-v-58-zemich-sveta

