Přehled aktivit – listopad 2018
1. listopad – 30. listopad

PUBLIC AFFAIRS
NOTIFIKACE PODPORY A KONTROLY PŘEKOMPENZACE
• Koordinace expertní pracovní skupiny Solární asociace pro kontroly překompenzace podpory
• Komunikace s provozovateli FVE s provozovnami uvedenými do provozu v roce 2009 a individuální konzultace
• Analýza návrhu novely zákona č. 165 o POZE, který byl vložen ministerstvem průmyslu a obchodu do mezirezortního
připomínkového řízení
• Zpracování zásadních připomínek Solární asociace (zejména sjednocení sazeb IRR pro palivové a nepalivové zdroje) a
projednání zástupců Solární asociace se všemi klíčovými připomínkovými místy
NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA POZE
• Analýza a příprava připomínek k oběma novelám v rámci mezirezortního připomínkového řízení (zejména sjednocení
sazeb IRR pro palivové a nepalivové zdroje, vyloučení fotovoltaiky z aukcí a nemožnost provozovat volně stojící
bateriové úložiště)
• Schůzky zástupců Solární asociace se zástupci státní správy ohledně přípravy novely Zákona o POZE a Energetického
zákona
PRÁCE V BRUSELU
• Monitoring a reporting stavu chystané směrnice o OZE a dalších směrnic z tzv. Zimního balíčku
• Pravidelné konferenční hovory se SolarPower Europe v rámci několika pracovních skupin (Solar & Storage, National
assocations meeting, Strategy committee)
AKUMULACE
• Koordinace legislativních prací s asociací AKU-BAT
• Spolupráce Solární asociace a AKU-BATu na přípravě stanoviska pro Svaz průmyslu a obchodu zaměřené na nástup
nových technologií v elektroenergetice
Vystoupení předsedy dozorčí rady Mgr. Jana Fouska na semináři se zaměřením na akumulaci pro obce
VÝMĚNY PANELŮ
• Technické konzultace k chystanému výkladovému stanovisku ERÚ k zachování nároku na podporu při opravě nebo
údržbě výrobny elektřiny
• Analýza definice nové úpravy definice modernizace výrobny v chystaném zákoně o podporovaných zdrojích energie

NÁRODNÍ KLIMATICKO-ENERGETICKÝ PLÁN
• Aktivní práce na připomínkování návrhu Národního klimaticko-energetického plánu
• Mediální komunikace k vyloučení solárních elektráren z připravovaného systému aukcí
SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY
• Koordinační schůzky se zástupci Solární asociace

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR
• Koordinace zpracování požární příručky v rámci pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci pod vedením Ing.
Pavla Hrziny
NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR
• Schůzka s předsedou představenstva Mgr. Janem Krčmářem ohledně možné spolupráce Solární asociace a
Národního centra energetických úspor
AUSTRALSKÁ OBCHODNÍ KOMORA AUSTRADE
• Setkání předsedy představenstva Mgr. Jana Krčmáře s australskou obchodní komorou ohledně možností investic pro
české společnosti.

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
1.11.2018
EXKURZE: UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV UCEEB
Místo: Třinecká 1024, Buštěhrad
Exkurze jedinečných prostor Univerzitního centra energeticky efektivních budov UCEEB, kde kromě prohlídky prostor
laboratoře FireLAB, Solární laboratoře a ukázky projektu More-Connect se budete moci exkluzivně účastnit i následované
požární zkoušky FV modulu a panelová diskuse na téma požární bezpečnosti FV systémů a bateriových úložišť.
1.11.2018
JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO MALÉ ZDROJE A AKUMULACI
Místo: Třinecká 1024, Buštěhrad
• Shrnutí posunu v zájmových oblastech skupiny
Ing. Pavel Hrzina Ph.D., vedoucí pracovní skupiny
• Zhodnocení proběhlých akcí, informace ze spolupráce Solární asociace a AKU-BAT
Ing. Pavel Hrzina Ph.D., vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Jan Fousek, výkonný ředitel AKU-BAT
• Prezentace návrhu a diskuze „Brožury pro instalaci bateriových systémů z hlediska požární bezpečnosti“
Ing. Pavel Hrzina Ph.D., vedoucí pracovní skupiny
• Připomínky a volná diskuse
Ing. Pavel Hrzina Ph.D., vedoucí pracovní skupiny
• Pozvánka na akce Solární asociace
Mgr. Petra Písková
6.11 – 7.11.2018
SMART ENERGY FORUM 2018
Účast předsedy představenstva na konferenci Smart energy forum 2018.
8.11.2018
DEN TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR (TA ČR)
Účast předsedy představenstva Mgr. Jana Krčmáře na galavečeru Dne technologické agentury.
14.11.2018
KONFERENCE MODERNÍ ENERGETIKA FIREM
Místo: MPO, Na Františku 32, Praha 1
Čas: 9:00 - 15:30
Aktivní účast předsedy dozorčí rady Solární asociace Mgr. Jana Fouska na konferenci Moderní energetika firem.
Cíle konference:
•
Inspirovat zahraničními trendy i příklady dobré praxe českých podniků,

•
identifikovat nejperspektivnější oblasti investic,
•
informovat o aktuálních příležitostech financování moderních investic,
•
nabídnout příležitost pro networking s obchodními partnery.
Program: https://www.mpo.cz/udalost267.html
Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUg3aB-bjWU2PLgIepjx1XIFv3uhjuCtmtqAufGeAfKUS6g/closedform
14.11.2018
SHARE YOUR ENERGY
Účast předsedy představenstva Mgr. Jana Krčmáře na konferenci Share your energy.
15.11. – 16.11.2018
PRO ENERGY CON 2018
Účast předsedy představenstva Mgr. Jana Krčmáře a moderování III.bloku předsedou dozorčí rady Solární asociace Mgr.
Janem Krčmářem.
16.11.2018
KONEC DOBY PLASTOVÉ? DEBATA A KOMPONOVANÝ VEČER V BRNĚ
Místo: Tržnice Brno, Zelný trh 14
Čas: 18:00
Svaz moderní energetiky produkuje pro Kancelář Evropského parlamentu celodenní program na aktuální téma
problematiky plastů. Dopoledne bude věnováno debatě s českými europoslanci nad návrhem Plastové strategie EU a
zazní také pohled akademiků nebo producentů plastových odpadů. Podvečerní program pak osloví veřejnost v rámci
komponovaného večera.
Program a registrace: https://www.modernienergetika.cz/akce/konec-doby-plastove/
20.11.2018
ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT
Účast předsedy dozorčí rady Solární asociace Mgr. Jana Fouska na celostátní soutěži Český energetický a ekologický
projekt.
20.11.2018
SMART CITY 2018
Na konference věnovaná trendům evropské energetiky vystoupila celá řada významných osobností nejen z energetiky.
Aktivní účast předsedy představenstva Mgr. Jana Krčmáře. Hlavním témata konference byla: Jádro v ČR a EU, Zimní
balíček, Smart technologie a nové trendy v energetice.
Solární asociace se stala partnerem s podporou výkonné ředitelky Veroniky Hamáčkové, která na konferenci vystoupila s
příspěvkem „Solární energie - důležitý obnovitelný zdroj“.
21.11.2018
AKUMULÁTORY V ENERETICKÉ KONCEPCI OBCE: JAK JE VYUŽÍT A KDY SE OBCI VYPLATÍ?
Přednáška předsedy dozorčí rady Solární asociace Mgr. Jana Fouska na téma Perspektivy rozvoje akumulace v ČR
Témata:
•
pravidla pro provoz akumulátorů dnes a jejich změna v důsledku novely energetického zákona
•
za jakých okolností má využití akumulátorů přínos a jak spočítat, zda se vaší obci finančně vyplatí
•
jakou funkci akumulátory plní v energetické koncepce města a co od nich lze očekávat
•
způsoby financování z veřejných zdrojů - současné i očekávané dotační výzvy
•
příklady dobré praxe

27.11.2018
SETKÁNÍ ČLENŮ AKU-BAT
Účast předsedy představenstva na setkání členů asociace AKU-BAT.
27.11.2018
KULATÝ STŮL MODERNÍ ENERGETIKY
Účast předsedy představenstva Mgr. Jana Krčmáře na networking večeři ke konferenci Kulatý stůl moderní energetiky.
Akce s prestižním mezinárodním obsazením: Luis Janiero, programový ředitel, Mezinárodní agentura pro obnovitelné
zdroje IRENA / Matthias Buck, vedoucí oddělení Evropské energetické politiky, Agora Energiewende / Edvilas Raudonikis,
velvyslanec, Velvyslanectví Litevské republiky / Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky / Kamil Čermák, generální ředitel,
ČEZ ESCO / Fady Al-Kheir, ředitel strategického rozvoje a marketingu, Energon holding / Alios Míka, ČSOB Advisory
Shrnutí: http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/641/obnovitelne-zdroje-jsou-klic-k-promene-energetiky-shodli-se-experti/
28.11.208
MODERNÍ ENERGETIKA: ČESKÁ PŘÍLEŽITOST V GLOBÁLNÍM KONTEXTU
Místo: Vnitroblock, Tusarova 32, Praha
Energetický balíček EU otevírá prostor k novému rozvoji moderní energetiky také v České republice. Energeticky aktivní
spotřebitelé, agregátoři, energetické komunity nebo podmínky pro rozvoj akumulace energie nabídnou konkrétní obrysy
pro využití vyšších cílů obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí. Debatní setkání u kulatého stolu nabídne globální
kontext aktuálního vývoje v energetice, pohled našich nejbližších sousedů i zkušenosti Litvy s úsilím o zajištění energetické
bezpečnosti. Cílem debaty je dosažení vzájemné inspirace a využití osvědčených postupů, které nám pomohou přiblížit se
nízkouhlíkové ekonomice s vhodně investovanými prostředky i lidskými silami.
Program: https://www.modernienergetika.cz/akce/moderni-energetika-ceska-prilezitost-v-globalnim-kontextu/
Výstupy: https://www.alies.cz/moderni-energeticka-reseni-jsou-na-stole-ceske-firmy-se-nesmi-bat-technologickehopokroku/
TALK SHOW: NÁZORY PLNÉ NOVÉ ENERGIE
Místo: Vnitroblock, Tusarova 31, Praha
Svaz moderní energetiky si Vás ve spolupráci s Hospodářskými novinami dovoluje pozvat na talk show o aktuálních
tématech v moderní energetice.
Program a registrace: https://www.modernienergetika.cz/akce/talk-show-nazory-plne-energie/
29.11. – 30.11.2018
ALL FOR POWER CONFERENCE 2018
Účast předsedy dozorčí rady Mgr. Jana Fouska v diskuzním panelu na téma Vývoj česko-slovenské energetiky v evropském
kontextu

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
6.12.2018
VALNÁ HROMADA ČLENŮ SOLÁRNÍ ASOCIACE
Hlavními body programu bude projednání činnosti asociace, volba členů představenstva či schválení rozpočtu a
příspěvkového řádu na rok 2019.
Program: http://www.solarniasociace.cz/cs/akce/14682-valna-hromada-clenu
Registrace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7P_COoNMhhpzyJNv_TfqbBcCFjqCuGt5poEhjuBBVxDNOyw/viewform?vc=
0&c=0&w=1
6.12.2018
INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SOLÁRNÍ ASOCIACE NA TÉMA PŘEKOMPENZACE

Odborný informační seminář Solární asociace, který se uskuteční ve spolupráci se společností Czech Info Energy. Připravili
jsme pro Vás přednášky zaměřené na chystané legislativní změny, a to za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a
obchodu a Státní energetické inspekce.
Program: http://www.solarniasociace.cz/cs/akce/14828-informacni-seminar-solarni-asociace-brno
Registrace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7P_COoNMhhpzyJNv_TfqbBcCFjqCuGt5poEhjuBBVxDNOyw/viewform?vc=
0&c=0&w=1

11.12.2018
PŘEDVÁNOČNÍ PUNČ SE SNÍDANÍ S HOSTY SOLÁRNÍ ASOCIACE
Místo: Kayak beach bar, Náplavka, Praha 2
• Zájem o malou fotovoltaiku v Česku narůstá: představíme vám výsledky letošního roku.
• Víme, kolik může mít Česká republika solárních panelů na střechách budov a firem, a také jak můžeme využít
průmyslově znečištěné lokality: nabídneme vám aktuální data z nové studie potenciálu solární energetiky v ČR
včetně ekonomických kalkulací
• Jak by mělo Česko využít připravované aukce pro podporované zdroje, aby získalo výhodný systém pro spotřebitele
• Okomentujeme vám aktuální stav novely zákona o podporovaných zdrojích
Prezentující:
• Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace
• Jan Fousek, výkonný ředitel AKU BAT
• Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky
• Jiří Procházka, ředitel sekce, EGÚ Brno
• Leo Steiner, ředitel sekce řízení Národních programů, Státního fondu životního prostředí a zástupci českých
instalačních firem
12.12.2018
JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY NA OCHRANU INVESTIC
Místo: ROOM tapas & mezze, V Jámě 1263/6, 110 00 Praha (www.tapasroom.cz)
• Analýza novely zákona o POZE, kontroly překompenzace OZE
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
• Práce expertní skupiny pro překompenzace, stav připomínkového řízení k novele POZE
Dušan Horčička, vedoucí pracovní skupiny pro ochranu investic a člen představenstva Solární asociace
• Výměny panelů na FVE
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
• Klimatický plán a aukce pro nové OZE
Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace
• Novela energetického zákona a akumulace
Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace a ředitel AKU-BAT
• Politická situace a mediální práce 2018 a plán 2019
Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost
Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace
• Rozpočet na rok 2019
Dušan Horčička, vedoucí pracovní skupiny pro ochranu investic a člen představenstva Solární asociace
13.12.2018
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘ EU ENERGETICKÝ BALÍČEK (PROGRAM ZDE:
Seminář pod záštitou Pavla Pustějovského, předsedy Podvýboru pro energetiku, PSP ČR.
V programu: MŽP, MPO, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Enviros, Teplárenské sdružení, Svaz moderní
energetiky.

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
OBNOVITELNE.CZ
1.11.2018
Zjistěte jak na podnikání s čistou energií na konferenci Moderní energetika
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/608/zjistete-jak-na-podnikani-s-cistou-energii-na-konferenci-moderni-energetika/
2.11.2018
Babiš není spokojený se současnou energetickou koncepcí: získá Česko moderní zdroje energie?
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/609/babis-neni-spokojeny-se-soucasnou-energetickou-koncepci-ziska-ceskomoderni-zdroje-energie/
3.11.2018
Geniální objev: zázračná látka zvyšuje účinnost solárních panelů o třetinu
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/610/genialni-objev-zazracna-latka-zvysuje-ucinnost-solarnich-panelu-o-tretinu/
4.11.2018
Moderní energetika je velká výzva pro český průmysl a ČSOB se k ní hlásí
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/611/moderni-energetika-je-velka-vyzva-pro-cesky-prumysl-a-csob-se-k-ni-hlasi/
5.11.2018
Nastane Konec doby plastové? Dozvíte se 16. listopadu v Brně
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/612/nastane-konec-doby-plastove-dozvite-se-16-listopadu-vbrne/
7.11.2018
Bill Gates hodil do záchodu 4,5 miliardy. A přišel s revoluční obnovitelnou toaletou
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/615/bill-gates-hodil-do-zachodu-45-miliardy-a-prisel-s-revolucni-obnovitelnoutoaletou/
10.11.2018
První britská firma přešla komplet na obnovitelné zdroje
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/617/prvni-britska-firma-presla-komplet-na-obnovitelne-zdroje/
15.11.2018
Mikroplasty v kosmetice? Čeští vědci vymysleli, jak se jich zbavit
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/622/mikroplasty-v-kosmetice-cesti-vedci-vymysleli-jak-se-jich-zbavit/
16.11.2018
Mattoni podporuje recyklaci: představila ekologickou lahev i automat na vracení PET
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/623/mattoni-podporuje-recyklaci-predstavila-ekologickou-lahev-i-automat-navraceni-pet/
18.11.2018
Pára se vrací na železnici: vodíkové vlaky jako budoucnost čisté dopravy
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/625/para-se-vraci-na-zeleznici-vodikove-vlaky-jako-budoucnost-ciste-dopravy/
19.11.2018
70. výročí kanceláře OSN v Česku. Aktuální výzvy patří udržitelnému rozvoji
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/626/70-vyroci-kancelare-osn-v-cesku-aktualni-vyzvy-patri-udrzitelnemu-rozvoji/
20.11.2018
Další český obchod chce už jen veselé slepice: Košík do roku 2020 skončí s vejci z klecí

http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/627/dalsi-cesky-obchod-chce-uz-jen-vesele-slepice-kosik-do-roku-2020-skonci-svejci-z-kleci/
23.11.2018
Moderní energetická řešení jsou na stole. České firmy se nesmí bát technologického pokroku
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/630/moderni-energeticka-reseni-jsou-na-stole-ceske-firmy-se-nesmi-battechnologickeho-pokroku/
24.11.2018
Obří vysavač na emise: podaří se nové technologii zachránit planetu?
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/631/obri-vysavac-na-emise-podari-se-nove-technologii-zachranit-planetu/
25.11.2018
Lehký, tichý, bezemisní. Dánové představili ideální elektromobil do města
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/632/lehky-tichy-bezemisni-danove-predstavili-idealni-elektromobil-do-mesta/
26.11.2018
Vědci přišli na to, jak z CO2 vyrábět plast. Spasí zázračný objev planetu?
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/633/vedci-prisli-na-to-jak-z-co2-vyrabet-plast-spasi-zazracny-objev-planetu/
28.11.2018
SodaStream přispěl k plastové očistě karibského ostrova Roatan a hlásí: je čas skončit s plasty na jedno použití
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/635/sodastream-prispel-kplastove-ociste-karibskeho-ostrova-roatana-hlasi-je-casskoncit-splasty-na-jedno-pouziti/

OSTATNÍ
Aukce – podpora pro nové projekty:
• Velké solární elektrárny nebudou zařazeny do aukcí, MPO nepočítá s jejich podporou
http://oenergetice.cz/elektrarny-cr/velke-solarni-elektrarny-nebudou-zarazeny-do-aukci-mpo-nepocita-s-jejichpodporou/
• Nové aukce bez fotovoltaiky? V ČR bude stát elektřina víc, varuje Solární asociace
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/18314-nove-aukce-bez-fotovoltaiky-v-cr-bude-stat-elektrina-vic-varuje-solarniasociace
• Energii ze Slunce lze vyrábět na střechách i ve znečištěných lokalitách, říká nový předseda Solární asociace
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/628/energii-ze-slunce-lze-vyrabet-na-strechach-i-ve-znecistenych-lokalitachrika-novy-predseda-solarni-asociace/
• Svaz moderní energetiky: ČR chybí legislativa pro rozvoj baterií a solární a větrné energie
http://oenergetice.cz/elektrarny-cr/svaz-moderni-energetiky-cr-chybi-legislativa-pro-rozvoj-baterii-a-solarni-avetrne-energie/
• Baterie, levná solární a větrná energie budou pohánět světové ekonomiky
https://roklen24.cz/a/S5Gbw/baterie-levna-solarni-a-vetrna-energie-budou-pohanet-svetove-ekonomiky
• Solární parky budou vyjmuty z energetických aukcí. Ministerstvo chce podpořit jen menší projekty
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/solarni-parky-budou-vyjmuty-z-energetickych-aukci-ministerstvochce-podporit-jen-mensi-projekty-1353493
• Svaz: ČR chybí legislativa pro rozvoj baterií a solární energie
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/svaz-cr-chybi-legislativa-pro-rozvoj-baterii-a-solarni-energie/1689562
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/578508/svaz-cr-chybi-legislativa-pro-rozvoj-baterii-a-solarnienergie.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/578508/svaz-cr-chybi-legislativa-pro-rozvoj-baterii-a-solarnienergie.html

•

Akumulace elektřiny v ČR čeká na legislativu
https://m.tzb-info.cz/akumulace-elektriny/18161-akumulace-elektriny-v-cr-ceka-nalegislativu?fbclid=IwAR0OK75tO0e-uQc5RirkVg97oRaEBMhTDvdkjfo-lE8M5dYekFwueFcWKkk

Rozvoj moderní energetiky:
• Obnovitelné zdroje a kvalitní energetické služby jsou klíč k proměně energetiky
https://oze.tzb-info.cz/18318-obnovitelne-zdroje-a-kvalitni-energeticke-sluzby-jsou-klic-k-promene-energetiky
• Lídry mezi progresivními firmami ČR sdružuje Klub moderních firem
https://oze.tzb-info.cz/18232-lidry-mezi-progresivnimi-firmami-cr-sdruzuje-klub-modernich-firem

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
2.11.2018
Obnovitelné zdroje jsou ekonomická příležitost – oborové asociace vítají zájem premiéra aktualizovat energetickou
koncepci
http://www.solarniasociace.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/14689-obnovitelne-zdroje-jsou-ekonomicka-prilezitost--oborove-asociace-vitaji-zajem-premiera-aktualizovat-energetickou-koncepci
2.11.2018
Španělská solární daň bude zrušena
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/14669-spanelska-solarni-dan-bude-zrusena
7.11.2018
Vnořené výrobny: změna podpory na zelený bonus jen do 30.11. 2018
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/14694-vnorene-vyrobny--zmena-podpory-na-zeleny-bonus-jen-do-30-112018
14.11.2018
Lídry mezi progresivními firmami ČR sdružuje klub moderních firem
https://www.alies.cz/press-release/lidry-mezi-progresivnimi-firmami-cr-sdruzuje-klub-modernich-firem/
15.11.2018
Novela zákona o POZE: Nové aukce bez fotovoltaiky?
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/14813-novela-zakona-o-poze--nove-aukce-bez-fotovoltaiky
22.11.2018
Moderní energetická řešení jsou na stole. České firmy se nesmí bát technologického pokroku.
https://www.alies.cz/moderni-energeticka-reseni-jsou-na-stole-ceske-firmy-se-nesmi-bat-technologickeho-pokroku/
23.11.2018
Na změnu druhu podpory zbývá už jen týden
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/14853-na-zmenu-druhu-podpory-zbyva-uz-jen-tyden
28.11.2018
Vyplatí se provozovatelům fotovoltaických elektráren jejich čištění?
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/14862-vyplati-se-provozovatelum-fotovoltaickych-elektraren-jejich-cisteni
30.11.2018
Tisková zpráva k připravovaným aukcím bez fotovoltaiky
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/14897-tiskova-zprava-k-pripravovanym-aukcim-bez-fotovoltaiky

30.11.2018
Aktuálně z moderní energetiky – listopad 2018
https://www.alies.cz/publications/aktualne-z-moderni-energetiky-listopad-2018/

