Přehled aktivit – srpen 2016
1. srpen – 31. srpen
PUBLIC AFFAIRS:
Notifikace podpory a stabilita sektoru solární energetiky:
• Přípravná jednání pro schůzky se zástupci Evropské komise v září 2016
• Jednání se zástupci České bankovní asociace
• Odpověď ministra Mládka na urgenční dopis Svazu průmyslu a dopravy
Cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2017:
• Analýza rizika nevypsání podpory pro OZE na rok 2017 s ohledem na chybějící notifikaci podpory ze strany Evropské
komise
• 17.8. účast na tiskové konferenci ERÚ k přípravě cenových rozhodnutí a nové tarifní struktuře
Ocenění Obnovitelné desetiletí:
• 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.
• Spolupráce s partnery projektu na šíření informací o ocenění Obnovitelné desetiletí
• Dohoda o partnerství s Deníku o propagaci projektu (hlasování veřejnosti, informace o možnosti nominovat projekt,
sborník pro vítězné projekty)
• Průběžná medializace projektu
• Rozhovory s partnery projektu (první část) – web a sdílení na sociálních sítích:
• Motivem pro instalaci střešní solární elektrárny může být částečná energetická nezávislost
http://obnovitelnedesetileti.cz/motivem-pro-instalaci-stresni-solarni-elektrarny-muze-byt-castecna-energetickanezavislost
• Solar Global: budoucnost obchodu s elektřinou ze zelených zdrojů vidíme v úspěšné predikci výroby
http://obnovitelnedesetileti.cz/solar-global-budoucnost-obchodu-s-elektrinou-ze-zelenych-zdroju-vidime-vuspesne-predikci-vyroby
• Energetika půjde cestou decentralizace, daleko větší digitalizace a flexibility
http://obnovitelnedesetileti.cz/energetika-pujde-cestou-decentralizace-daleko-vetsi-digitalizace-flexibility
• Solární energie cenou konkuruje jaderným elektrárnám
http://obnovitelnedesetileti.cz/solarni-energie-cenou-konkuruje-jadernym-elektrarnam
• ČEZ Solární: hybridní elektrárny jsou budoucností našeho podnikání
http://obnovitelnedesetileti.cz/cez-solarni-hybridni-elektrarny-jsou-budoucnosti-naseho-podnikani
Potenciál solární energetiky v Jihomoravském kraji:
• Příprava studie o možnostech solární energetiky na střechách v JMK
• Vyjednání partnerství akce u místopředsedy senátu Zdeňka Škromacha
• Akce proběhne 15. září 2016: http://alies.cz/pozvanka-na-konferenci-prilezitosti-vyuziti-solarni-energetiky-nastrechach-budov-v-jihomoravskem
Taiwanská delegace v Senátu ČR:
• Účast ředitelky Solární asociace na delegaci dne 26.8. při příležitosti návštěvy prezidentky společnosti Tatung Co. S
paní prezidentkou Wen-Yen K. Lin a zástupci Senátu ČR jsme diskutovali potenciál fotovoltaiky v ČR a možnosti
dalšího rozvoje tohoto perspektivního odvětví.
• Pozvánka na 15. setkání Czech-Taiwan Joint Business Council v Praze

Zahraniční mise v Malajsii
• Spolupráce s velvyslanectvím ČR v Kuala Lumpur
• Pozvánka na zahraniční podnikatelskou misi českých výrobců a dodavatelů zelených technologií do Malajsie ve dnech
4. – 8.10.2016

SETKÁNÍ:
• 25. srpna 2016
Exkurze: Smart Region Vrchlabí – automatizovaná distribuční síť
Solární asociace pořádala další z řady exkurzí, tentokrát ve Vrchlabí na projekt smartgrid, kde jsou nasazeny a testovány
tři hlavní oblasti, které zefektivní zajištění dodávek elektrické energie ve Smart Regionu při poruše na jakékoli napěťové
hladině. Součástí projektu je také monitorování kvality dodávané elektrické energie a vliv dobíjecí infrastruktury pro
elektromobilitu na kvalitu dodávek elektřiny.
Exkurze začala bohatou snídaní spolu s výkladem a seznámením s projektem Smart Region Vrchlabí. Následovala
prohlídka jednotlivých stanovišť:
•
Městská rozvodna 35 kW
•
Dobíjecí stojany pro elektromobily
•
Kogenerační jednotka – ostrovní provoz
•
Skříň RIS – automatizace v síti nízkého napětí
•
Distribuční trafostanice DTS
Fotogalerie z akce je ke zhlédnutí zde: http://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/6854-exkurze-smart-regionvrchlabi
• 31. srpna 2016
Pracovní skupina 22 FVE
Jednání pracovní skupiny fotovoltaických elektráren ve věci koordinace žalob Nejvyššího státního zástupce,
projednání aktuálního stavu žalob a dalšího postupu.

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
ERÚ a prohlášení o možnosti opět nevypsat podporu:
17. srpna 2016
Energetický regulační úřad obnovitelné zdroje nepodpoří
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1878342-energeticky-regulacni-urad-obnovitelne-zdroje-nepodpori
Asociace: Důvody pro nevypsání podpory zelené energii neexistují
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/413145/asociace-duvody-pro-nevypsani-podpory-zelene-energiineexistuji.html
Asociace: Důvody pro nevypsání podpory zelené energii neexistují
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/asociace-duvody-pro-nevypsani-podpory-zelene-energii-neexistuji
Solární barony bez souhlasu z Bruselu znovu nepodpořím, říká Vitásková
http://ekonomika.idnes.cz/notifikace-pro-starsi-zdroje-stale-chybi-fpj/ekonomika.aspx?c=A160817_160220_ekonomika_map1
Vitásková: Obnovitelné zdroje podpoříme jen se souhlasem EU. Se změnou tarifů elektřiny nespěchejme
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/vitaskova-obnovitelne-zdroje-podporime-jen-se-souhlasemeu-se-zmenou-tarifu-elektriny-nespechejme--1641912
Proč Vitásková odmítá vypsat podporu zelené elektřině?

http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016081701/proc-vitaskova-odmita-vypsat-podporu-zeleneelektrine#.V9vwlE2LSHt
18. srpna 2016
Vitásková jde znovu do boje
http://www.halonoviny.cz/articles/view/44009893
Obnovitelné desetiletí – ocenění nejlepších projektů šetrné energetiky v České republice:
3. srpna 2016
Deset let obnovitelných zdrojů v ČR: Které projekty si zaslouží ocenění?
http://startitup.cz/deset-let-obnovitelnych-zdroju-v-cr-ktere-projekty-si-zaslouzi-oceneni/
12. srpna 2016
Co přineslo 10 let českých obnovitelných zdrojů?
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016081104/co-prineslo-10-let-ceskych-obnovitelnych-zdroju#.V9WMyTvE5bU
18. srpna 2016
Nominujte diplomku na téma obnovitelné zdroje a vyhrajte
http://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nominujte-diplomku-na-tema-obnovitelne-zdroje-vyhrajte/
23. srpna 2016
„Obnovitelné desetiletí – ocenění pro nejlepší projekty šetrné energetiky v České republice"
http://www.jhk.cz/o-nas/aktuality/obnovitelne-desetileti-oceneni-pro-nejlepsi-projekty-setrne-energetiky-v-ceskerepublice-707.html
26. srpna 2016
Obnovitelné desetiletí: příležitost pro chytré nápady v diplomkách
http://clanky.vzdelani.cz/obnovitelne-desetileti-prilezitost-pro-chytre-napady-v-diplomkach-a5869
29. srpna 2016
Obnovitelné desetiletí – přihlaste projekty s dobrou energií!
http://reklama.denik.cz/reklama/obnovitelne-desetileti-prihlaste-projekty-s-dobrou-energii-20160829.html
Různé:
4. srpna 2016
Europarlament chce zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje k roku 2030 na 30 procent
http://euractiv.cz/pr-sdeleni/energetika/europarlament-chce-zvysit-cil-pro-obnovitelne-zdroje-k-roku-2030-na-30procent/
27. srpna 2016
Kdy bude v Česku energetická soběstačnost domů, i obcí úplně běžnou záležitostí? A jak jsme na tom dnes?
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3693488#.V8LPcqqMvy4.twitter

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY – SOLÁRNÍ ASOCIACE:
11. srpna 2016
Asociace nabízí návod, jak na technologickou vlastní spotřebu
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6558-asociace-nabizi-navod--jak-na-technologickou-vlastni-spotrebu
16. srpna 2016
Hrozí opět nevypsání podpory pro OZE na příští rok?
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6686-hrozi-opet-nevypsani-podpory-pro-oze-na-pristi-rok
20. srpna 2016
Veletrh FOR ARCH 2016 nabídne bohatý program
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6850-veletrh-for-arch-2016-nabidne-bohaty-program
24. srpna 2016
Solární asociace: Důvody pro nevypsání podpory neexistují
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6848-solarni-asociace--duvody-pro-nevypsani-podpory-neexistuji

Evropská komise již schválila podporu pro malou vodu a bioplynky
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6849-evropska-komise-jiz-schvalila-podporu-pro-malou-vodu-a-bioplynky
29. srpna 2016
Francie vyhlásila tendr na výstavbu 3 GW solárních elektráren
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6864-francie-vyhlasila-tendr-na-vystavbu-3-gw-solarnich-elektraren
30. srpna 2016
Fotovoltaika a další OZE v Británii definitivně porážejí uhlí
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6863-fotovoltaika-a-dalsi-oze-v-britanii-definitivne-porazeji-uhli
31. srpna 2016
Tatung - špičkové panely splňující podmínky programu Nová zelená úsporám
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6861-tatung---spickove-panely-splnujici-podminky-programu-nova-zelenausporam
Obama chce, aby chudší rodiny dosáhly na levnou elektřinu ze slunce
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/6862-obama-chce--aby-chudsi-rodiny-dosahly-na-levnou-elektrinu-ze-slunce

TISKOVÉ ZPRÁVY A AKTUALITY – ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST:
14. srpna 2016
Střešní solární panely budou mít barvu jako vaše střecha
http://www.alies.cz/stresni-solarni-panely-budou-mit-barvu-jako-vase-strecha
25. srpna 2016
Pozvánka na konferenci: Příležitosti využití solární energetiky na střechách budov v Jihomoravském kraji
http://www.alies.cz/pozvanka-na-konferenci-prilezitosti-vyuziti-solarni-energetiky-na-strechach-budov-v-jihomoravskem

