Přehled aktivit – únor 2016
1. únor – 29. únor
PUBLIC AFFAIRS
Notifikace a vyplácení podpory:
• 4. února 2016, Parlamentní konference na téma „Stabilizace podmínek v obnovitelných zdrojích“
Parlamentní seminář pod záštitou poslance Václava Zemka a šéfa poradců předsedy vlády Vladimíra Špidly. Na
semináři vystoupili: doktor Vladimír Špidla, vedoucí poradců předsedy vlády, Vladimír Mana, náměstek ministra
životního prostředí, Josef Středula, předseda ČMKOS, Petr J. Kalaš, poradce ministra životního prostředí, Vít Jásek,
výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů, Vojtěch Kotecký, Glopolis, Ladislav Havel, zástupce Ministerstva
průmyslu a obchodu a zástupci sdružení provozovatelů obnovitelných zdrojů (Solární asociace, Česká společnost pro
větrnou energii, Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, CZ Biom a Aliance pro energetickou
soběstačnost). Účast cca 100 hostů z řad průmyslu, konzultantů, členů asociace, médií.
Shrnutí semináře: http://alies.cz/parlamentni-seminar-obnovitelne-zdroje-maji-v-cesku-sanci
Mediální výstup ze semináře: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/cssd-podporuje-rozvoj-obnovitelne-energie/
• 9. února 2016, Jednání s evropskými asociacemi SolarPower Europe a EREF v Bruselu
Koordinace společného postupu. Přednáška na téma „ochrany investic“.
• 26. února 2016, Jednání se španělskou asociací UNEF a španělskými investory v Madridu
Koordinace společného postupu ve věci notifikace podpory OZE.
Návrh poslanců Úsvitu na zavedení retroaktivního opatření:
• Podání připomínek k návrhu poslanců Úsvitu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o
podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 709). Cílem
předkládaného návrhu zákona bylo upravit mechanismus, na jehož základě by byly stanoveny limity maximálního
množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, na kterou bude výrobce oprávněn nárokovat podporu tak, aby
byla garantována patnáctiletá doba návratnosti investic a zároveň bylo zabráněno nadměrné kompenzaci
vynaložených nákladů
Recyklace:
• 4. února 2016, Setkání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem
• Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
Podány připomínky k předloženému zákonu o výrobcích s ukončenou životností s návrhem na jeho přepracování.
Návrh zákona je pro většinu kolektivních systémů likvidační, narušující vlastnická práva a utvářející monopolní
prostředí. Návrh navíc nijak nereflektuje chybějící transparentnost v hospodaření a neúčelné vynakládání prostředků
vybíraných kolektivními systémy od spotřebitelů. Kromě toho nebyly v návrhu zohledněny žádné z připomínek
solárních sdružení týkající se financování recyklace solárních panelů a studie IREAS/ČVUT (viz např. neúměrná výše
recyklačních příspěvků nebo snížení administrativní zátěže pro malé střešní instalace).
Nová tarifní struktura:
• Příprava pozice k návrhu nové tarifní struktury s dalšími asociacemi, mediální práce
• Příprava legislativních změn
Zpráva NKÚ "informace z kontrolní akce č. 14/06":
• Dopis adresovaný na Energetický regulační úřad a NKÚ
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně doložení 7
leté návratnosti FVE projektů

SETKÁNÍ
• 17. února 2016, Jednání členů pracovní skupiny na ochranu investic
Program: Notifikace podpory a riziko prověřování návratnosti, Ochrana investic, Mediální práce, Plán aktivit pracovní
skupiny
• 23. – 24. února 2016, Konference Asociace energetických manažerů: Dekarbonizace české ekonomiky - Konec
fosilních paliv?
Účast zástupců Solární asociace na konferenci Asociace energetických manažerů a valné hromadě asociace
• 29. února 2016, Jednání s Velvyslanectvím Spojených států
• 29. února 2016, Debata Lidový dům na téma: Potenciály OZE v ČR
ODBORNÉ STUDIE:
• Postup při vyplnění měsíčního výkazu – výroba elektřiny
VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
Diskuze v Otázkách Václava Moravce k decentralizované energetice, možnostem solární energetiky a návrhu nových
tarifů:
•
28. února 2016, ČT24
Samozásobení elektřinou bez polostátního molochu? Téma pro náměstkyni ministra průmyslu a obchodu Lenku
Kovačovskou a ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost Martina Sedláka. — Nekonečné diskuse o České
poště. Akta OVM s generálním ředitelem Martinem Elkánem.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/216411030510228-otazky-vaclavamoravce-2-cast/obsah/455644-lenka-kovacovska-namestkyne-ministra-prumyslu-a-obchodu-pro-sekci-energetikymartin-sedlak-vykonny-reditel-aliance-pro-energetickou-sobestacnost
•
28. února 2016, www.novinky.cz
ERÚ chyboval, skokové zdražení elektřiny není třeba, tvrdí ministerstvo
http://www.novinky.cz/domaci/396140-eru-chyboval-skokove-zdrazeni-elektriny-neni-treba-tvrdi-ministerstvo.html
•
28. února 2016, www.parlamentnilisty.cz
Solárníci u Moravce: Vždyť ti provozovatelé obnovitelných zdrojů by mohli zbankrotovat
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Solarnici-u-Moravce-Vzdyt-ti-provozovatele-obnovitelnych-zdrojuby-mohli-zbankrotovat-423884
Reakce na soud s předsedkyní Vitáskovou:
•
22. února 2016, www.ceskenoviny.cz
Asociace a analytici: Předsedkyně ERÚ Vitásková by měla odstoupit
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/asociace-a-analytici-predsedkyne-eru-vitaskova-by-mela-odstoupit/1318037
•
22. února 2016, www.lidovky.cz
Šéfka ERÚ Vitásková dostala osm a půl roku za podezřelé licence na soláry
http://byznys.lidovky.cz/sefka-eru-vitaskova-dostala-osm-a-pul-roku-za-podezrele-licence-na-solary-1qg-/statnipokladna.aspx?c=A160222_110209_ln_domov_sm
Výplata podpory OZE:
•
16. února 2016, www.finance.cz
První letošní peníze na obnovitelné zdroje dorazily k příjemcům
http://www.finance.cz/zpravy/finance/461382-prvni-letosni-penize-na-obnovitelne-zdroje-dorazily-k-prijemcum/
•
16. února 2016, www.financninoviny.cz
První letošní peníze na obnovitelné zdroje dorazily k příjemcům
http://www.financninoviny.cz/zpravy/prvni-letosni-penize-na-obnovitelne-zdroje-dorazily-k-prijemcum/1315680
Vývoj OZE v roce 2015:
•
11. února 2016, www.hlidacipes.org
Česko má v zelené energetice v očích Bruselu už splněno. Pomohl pokles spotřeby elektřiny

•

•

•

http://hlidacipes.org/cesko-ma-v-zelene-energetice-v-ocich-bruselu-uz-splneno-pomohl-pokles-spotreby-elektriny/
15. února 2016, www.euractiv.cz
Solární energetika v ČR zabrzdila, jak to bude v příštích letech?
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/solarni-energetika-v-cesku-zabrzdila-jak-to-bude-v-pristich-letech013155#sthash.qZp3aGfb.dpuf
17. února 2016, www.tyden.cz
V Evropě vyrostlo deset "zelených Temelínů". Česko stagnuje
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/v-evrope-vyrostlo-deset-novych-zelenych-temelinu-ceskostagnuje_372664.html
18. února 2016, www.tzb-info.cz
EU v roce 2015 zvýšila podíl obnovitelných zdrojů, v ČR přibylo jen několik projektů
http://oze.tzb-info.cz/13817-eu-v-roce-2015-zvysila-podil-obnovitelnych-zdroju-v-cr-pribylo-jen-nekolik-projektu

Reakce na kroky Úsvitu:
•
16. února 2016, www.e15.cz
Úsvit podává oznámení na podporu OZE. Podle solárníků nemá smysl
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/usvit-podava-oznameni-na-podporu-oze-podle-solarniku-nema-smysl1271733#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
•
16. února 2016, www.denik.cz
Úsvit podává oznámení kvůli výplatě podpory obnovitelným zdrojům
http://www.denik.cz/ekonomika/usvit-podava-oznameni-kvuli-vyplate-podpory-obnovitelnym-zdrojum20160216.html
Zmocněnec pro obnovitelné zdroje – stabilizace obnovitelných zdrojů energie:
•
2. února 2016, www.e15.cz
Asociace žádají zmocněnce pro obnovitelné zdroje, napsaly Sobotkovi
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/asociace-zadaji-zmocnence-pro-obnovitelne-zdroje-napsalysobotkovi-1267471#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
•
2. února 2016, www.solarninovinky.cz
Chceme zmocněnce pro obnovitelné zdroje, píší Sobotkovi asociace
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/chceme-zmocnence-pro-obnovitelne-zdroje-pisi-sobotkovi-asociace
Různé (podklady k cenám FVE podpory, ceny elektřiny):
•
19. února 2016, www.ihned.cz
Pád elektřiny na burzách se na vašich účtech projeví až příští rok. Dodavatelé nemají prostor pro cenovou válku
http://archiv.ihned.cz/c1-65170970-pad-elektriny-na-burzach-se-na-uctech-projevi-az-pristi-rok
TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•
2. února 2016
Asociace se dále rozrůstá. Představujeme nové členy
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5043-asociace-se-dale-rozrusta-predstavujeme-nove-cleny
•
2. února 2016
Věčné atomové staveniště zažívá další zrušení projektu. Po 40 letech možná konečně zažije klid
http://alies.cz/vecne-atomove-staveniste-zaziva-dalsi-zruseni-projektu-po-40-letech-mozna-konecne-zazije-klid
•
2. února 2016
Co znamenají hra na notifikaci a španělské arbitráže pro investory?
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5041-co-znamenaji-hra-na-notifikaci-a-spanelske-arbitraze-proinvestory
•
7. února 2016
Parlamentní seminář: ERÚ destabilizuje sektor obnovitelných zdrojů
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5099-parlamentni-seminar--eru-destabilizuje-sektor-obnovitelnych-
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9. února 2016
Zimní setkání členů Solární asociace bude opět na Pustevnách
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5130-zimni-setkani-clenu-solarni-asociace-bude-opet-na-pustevnach
16. února 2016
Fidži: první stát, který ratifikoval Pařížskou klimatickou dohodu
http://alies.cz/fidzi-prvni-stat-ktery-ratifikoval-parizskou-klimatickou-dohodu
17. února 2016
Úsvit opět navrhuje retroaktivní limit výroby a podal trestní oznámení kvůli výplatě podpory
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5520-usvit-opet-navrhuje-retroaktivni-limit-vyroby-a-podal-trestnioznameni-kvuli-vyplate-podpory
17. února 2016
V Hamburku si neudělá kávu z kapslí už ani George Clooney
http://alies.cz/v-hamburku-si-neudela-kavu-z-kapsli-uz-ani-george-clooney
22. února 2016
Nová zelená úsporám: metodický pokyn pro výpočty a výzva pro bytové domy
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5612-nova-zelena-usporam--metodicky-pokyn-pro-vypocty-a-vyzva-probytove-domy
27. února 2016
Solární elektrárna bude městu dodávat rekordně levnou elektřinuv
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5698-solarni-elektrarna-bude-mestu-dodavat-rekordne-levnou-elektrinu
28. února 2016
Frank Bold: Neoprávněně sražený solární odvod z FVE do 30 kW je možné vrátit
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5697-frank-bold--neopravnene-srazeny-solarni-odvod-z-fve-do-30-kwje-mozne-vratit
29. února 2016
Elektromobil – efektivní volba zejména pro časté kratší jízdy
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5699-elektromobil---efektivni-volba-zejmena-pro-caste-kratsi-jizdy
29. února 2016
Drtivé většině OZE posuzování návratnosti nehrozí, tvrdí náměstkyně MPO
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5702-drtive-vetsine-oze-posuzovani-navratnosti-nehrozi--tvrdinamestkyne-mpo
29. února 2016
UCB nabízí financování střešních FVE za 4,9 % a možnost spolupráce pro instalační firmy
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/5703-ucb-nabizi-financovani-stresnich-fve-za-4-9-%2525-a-moznostspoluprace-pro-instalacni-firmy

