Přehled aktivit – březen 2017
1. březen – 31. březen

PUBLIC AFFAIRS:
1.3.2017 Konference a valná hromada Asociace energetických manažerů
•
Účast ředitelky Veroniky Hamáčkové na konferenci „Evropská energetika stále na rozcestí aneb přežije energetický
trh nástup nové energetiky?“
•
přednáška ředitele Solar Global Energy Jana Fouska na téma „Rozvoje obnovitelných zdrojů po roce 2020“
3.3. 2017 Jednání s předsedou poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem
7.3.– 8.3. 2017 Mezinárodní konference Solar Power Summit, Brusel
•
Účast výkonné ředitelky Veroniky Hamáčkové a experta pro obchod s elektřinou Jana Fouska v Bruselu na
mezinárodní konferencievropské fotovoltaické asociace Solar Power Europe:
7.3.2017 SolarPower Summit a zasedání pracovní skupiny Solar and Storage se zástupci Tesly
8.3.2017 Extraordinary General Meeting 2017
8.3.2017 Konference Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě
• Účast a vystoupení předsedy Solární Asociace Tomáše Buzrly na 12. ročníku brněnské konference
22.3.2017 Amper 2017, Konference: Chytré technologie pro energetickou soběstačnost domácností a firem
• Účast a moderování konference Chytré technologie pro energetickou soběstačnost domácností a firem, jíž byla
Solární asociace odborným partnerem
• Konference pod záštitou náměstka hejtmana jihomoravského kraje pro smart region Jana Vituly a náměstka
primátora města Brna pro životní prostřední Martina Andera
Výstupy z akce:
•
Shrnutí a prezentace: http://alies.cz/na-veletrhu-amper-se-mluvilo-o-energeticke-sobestacnosti-domacnosti-i-firem
•
Úvodní projevy politiků: http://alies.cz/jihomoravsti-politici-se-hlasi-k-chytre-energetice
• První blok věnovaný možnostem podpory a legislativním podmínkám pro nové projekty obnovitelných zdrojů a
představení projektu Obnovitelně.cz: http://alies.cz/konference-chytre-technologie-blok-rozvoj-moderni-energetiky
• Druhý blok zaměřený na správu stávajících solárních elektráren a možné dopady notifikace podpory OZE:
•

http://alies.cz/konference-chytre-technologie-blok-provoz-stavajicich-obnovitelnych-zdroju
Třetí blok s příklady moderních řešení decentralizované energetiky: http://alies.cz/konference-chytre-technologie-blok-rozvojmoderni-energetiky-0

23.3.2017 Setkání s generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ Distribuce Richardem Vidličkou
• Účast Petry Pískové na setkání s ředitelem Richardem Vidličkou na pražském manažerském klubu

STANOVISKA, ODBORNÉ ANALÝZY, INFORMAČNÍ LISTY:
•

Informace pro výrobce druhé kategorie
(Členská sekce/Stanoviska/Sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie výrobce)

SETKÁNÍ:
9.3.2017
Jednání pracovní skupiny na ochranu investic
Místo konání: Impact HUB, Drtinova 557/10, Praha 5
•
Program:
Intepretace závazků notifikačního rozhodnutí, revizní mechanismus, Pavel Doucha, Dušan Horčička
Public affairs, Tomáš Buzrla, Veronika Hamáčková
Situace na ERÚ a MPO, Martin Sedlák
Kauza Elektroměry, Jiří Fast, Veronika Hamáčková
Mediální práce a mediální plán 2017, Martin Sedlák
Rozpočet 2017, Veronika Hamáčková
20.3.2017
Jednání představenstva Solární asociace
Místo: Solární asociace, Drtinova 557/10, Praha 5
27.3. – 28.3.2017
Jarní setkání členů Solární asociace
Místo: Davidův mlýn, Staré Těchanovice 46
Prohlídka areálu Davidova mlýna, energeticky soběstačného komplexu, který využívá více obnovitelných zdrojů a
energeticky šetrných technologií najednou. Základem jsou dvě elektrárny, jedna vodní o instalovaném výkonu 22
kilowattů a druhá fotovoltaická s výkonem 70 kilowattů. Obě pracují v režimu "zelený bonus" se systémem optimalizace
spotřeby vyrobené energie pro potřeby areálu.
Fotogalerie: http://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/8664-jarni-setkani-clenu-solarni-asociace-2017---sobestacny-daviduv-mlyn
Připravujeme:
Konference: Solární energetika a akumulace v ČR 2017
• Aktuální program a ostatní informace: http://www.semkon.cz/akce/solar2017#
• Příprava konference, která proběhne 25. dubna 2017 v Praze v hotelu Occidental (dříve Barceló Praha)
• Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Ing. Roman Portužák, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
• Hlavní témata:
Trendy v evropské energetice:
- revize směrnice o OZE (zimní balíček Evropské komise)
- dopady notifikačního rozhodnutí Evropské komise
- kontrola překompenzace u OZE
- novela energetického zákona a zákona POZE
- hodnocení české energetiky a doporučení IEA do budoucnosti
- podpora OZE ze státního rozpočtu v období 2016–2020 a výhled po 2021
- legislativní rámec pro akumulaci a elektromobilitu
Elektromobilita v kontextu Smart City:
- novinky a inovace zejména v oblasti akumulace energie
- nové dotační možnosti pro solární elektrárny, akumulátory a elektromobily
- možnosti financování nových zdrojů
- kauza elektroměry
- technologická vlastní spotřeba
- přednostní připojení OZE do distribuční sítě
- pohled distributorů na decentrální zdroje
- smartgrid a modernizace DS
- návratnosti FVE a akumulace bez dotací, aktuální trendy v FVE a bateriích

Obnovitelne.cz
• Obnovitelně.cz je nově vznikajícím projektem Aliance pro energetickou soběstačnost ve formě informačního portálu
o možnostech využití obnovitelných zdrojů, akumulace energie, elektromobility, ale také další součástí moderní či
cirkulární ekonomiky: recyklace materiálů, cyklodoprava, inovativní produkty zavedených společností nebo startu up
firem.

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
Nový ministr průmyslu
23.3.2017
Havlíček se nebude muset v úřadu rozkoukávat, shodují se svazy a asociace
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/havlicek-se-nebude-muset-v-uradu-rozkoukavat-shoduji-se-svazy-a-asociace-1330352

24.3.2017
Vyjádření Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost ke jmenování nového ministra MPO
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/vyjadreni-solarni-asociace-a-aliance-pro-energetickou-sobestacnost-ke-jmenovani-noveho-ministra-mpo

Boj proti smogu
13.3.2017
Města mohou vyhrát i nad smogem
http://www.denik.cz/ekonomika/mesta-mohou-vyhrat-i-nad-smogem-20170313.html

25.3.2017
Češi chtějí investice do lepšího ovzduší
https://www.energieinfo.cz/2017/03/cesi-chteji-investice-do-lepsiho-ovzdusi/

26.3.2017
Podle 80% Čechů by se v energie v ČR měla získávat hlavně z obnovitelných zdrojů
http://www.enviweb.cz/clanek/energie/108010/podle-80-cechu-by-se-energie-v-cr-mela-ziskavat-hlavne-z-obnovitelnych-zdroju

Ožívání solární energetiky v ČR
7.3.2017
EK schválila kogenerace spuštěné v ČR mezi roky 2016 a 2020
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ek-schvalila-kogenerace-spustene-v-cr-mezi-roky-2016-a-2020/1458254

Konference Chytré technologie pro energetickou soběstačnost domácností a firem
5.3.2017
POZVÁNKA: konference Chytré technologie pro energetickou soběstačnost
http://www.hybrid.cz/pozvanka-konference-chytre-technologie-pro-energetickou-sobestacnost

27.3.2017
Na veletrhu AMPER se mluvilo o energetické soběstačnosti domácností i firem
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/102002/na-veletrhu-amper-se-mluvilo-o-energeticke-sobestacnosti-domacnosti-i-firem.aspx

23.3.2017
Chytré technologie pro energetickou soběstačnost domácností i firem
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=333779&TypeID=2

8.3.2017
Chytré technologie pro energetickou soběstačnost domácností i firem
http://oze.tzb-info.cz/15464-chytre-technologie-pro-energetickou-sobestacnost-domacnosti-i-firem

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY
16.3.2017 Tisková zpráva
Podle 80 % Čechů by se energie v ČR měla získávat hlavně z obnovitelných zdrojů

http://www.solarniasociace.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/8571-podle-80-%2525-cechu-by-se-energie-v-cr-mela-ziskavat-hlavne-z-obnovitelnychzdroju

23.3.2017 Tisková zpráva
Na veletrhu AMPER se mluvilo o energetické soběstačnosti domácností i firem
http://www.solarniasociace.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/8656-na-veletrhu-amper-se-mluvilo-o-energeticke-sobestacnosti-domacnosti-i-firem

2.3.2017 Aktualita
MPO připravuje revizní mechanismus
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8464-mpo-pripravuje-revizni-mechanismus

3.3.2017 Aktualita
Saúdové rozjíždějí fotovoltaiku ve velkém stylu
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8465-saudove-rozjizdeji-fotovoltaiku-ve-velkem-stylu

10.3.2017 Aktualita
Bariéry volného obchodu s panely postupně odstraňovány
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8537-bariery-volneho-obchodu-s-panely-postupne-odstranovany

15.3.2017 Aktualita
Slunce a vítr v Něměcku prolomily rekordy
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8554-slunce-a-vitr-v-nemecku-prolomily-rekordy

23.3.2017 Aktualita
Oblíbenost obnovitelných zdrojů energií v českých domácnostech roste
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8563-oblibenost-obnovitelnych-zdroju-energii-v-ceskych-domacnostech-roste

31.3.2017 Aktualita
Oborové asociace vítají jmenování ministra Havlíčka
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/8588-oborove-asociace-vitaji-jmenovani-ministra-havlicka

24.3.2017 Aktualita
IEA a IRENA: klíčem pro energetickou nezávislost na fosilní energetice jsou obnovitelné zdroje a energetická účinnost
http://alies.cz/iea-irena-klicem-pro-energetickou-nezavislost-na-fosilni-energetice-jsou-obnovitelne-zdroje

27.3.2017 Aktualita
Na veletrhu AMPER se mluvilo o energetické soběstačnosti domácností i firem
http://alies.cz/na-veletrhu-amper-se-mluvilo-o-energeticke-sobestacnosti-domacnosti-i-firem

