Přehled aktivit – březen 2019
1. březen – 31. březen

PUBLIC AFFAIRS
KONTROLY PŘEKOMPENZACE FVE
• Jednání o zásadních připomínkách Solární asociace se všemi klíčovými připomínkovými místy, úřady a ministerstvy
(zejména sjednocení sazeb IRR pro palivové a nepalivové zdroje) k návrhu novely zákona č. 165 o POZE, kde aktuálně
probíhá mezirezortního připomínkového řízení a intenzivní projednání zástupců Solární asociace
• 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
• Zahájení oslovení provozovatelů FVE s provozními uvedenými do provozu v roce 2010 ohledně přípravy na kontroly
překompenzace, které proběhnou v roce 2020
• Zpracování argumentačních podkladů pro sjednocení sazeb IRR na hodnotu 10,6%
NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA POZE
• Jednání o připomínkách 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
AKUMULACE
• Koordinace legislativních prací s asociací AKU-BAT
• Pomoc Ministerstvu průmyslu a obchodu s nastavováním dotačních titulů k programu podpory rozvoje zavádění
akumulace elektrické energie společně s fotovoltaikou
• Zahájení spolupráce s bateriovými asociacemi z Koreje (K-BIA) a Polska (PIME) a s evropskou bateriovou asociací EASE
NÁRODNÍ KLIMATICKO-ENERGETICKÝ PLÁN
• Připomínkování návrhu Národního klimaticko-energetického plánu prostřednictvím hlavních připomínkových míst
(Hospodářská komora, Svaz průmyslu), který Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo Evropské komisi
• Mediální komunikace výstupů oponentního posudku k vybraným tématům z návrhu Národního KlimatickoEnergetického Plánu (NKEP) pro oblast FVE ve spolupráci se společností EGÚ Brno
• Komunikace zásadních připomínek Solární asociace se zástupci Evropské komise, které Česká republika (Ministerstvo
průmyslu a obchodu plán v lednu 2019 předložilo)
• Jednání se zástupci Hospodářského výboru PSP ČR o aktuálních legislativních tématech (Národní klimatickoenergetický plán s cílem pro OZE do 2030, novela POZE a EZ)
• Konferenční hovor předsedy představenstva Jana Krčmáře s Evropskou Komisí ohledně Národního
Klimaplánu (28.3.2019)
SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY
• Koordinační schůzky se zástupci Solární asociace
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)

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
5.3.2019
Solar Power Europe: National Associactions Task Force Meeting, Brusel
Solar Power Europe Strategy Committee Meeting, Brusel
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře a předsedy dozorčí Jana Fouska na strategickém setkání Solar Power Europe
v Bruselu zaměřeném na Zimní energetický balíček
6.3. - 7.3.2019
Solar Power Summit, Brusel
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře a předsedy dozorčí rady Jana Fouska na významné každoroční konferenci
SolarPower Summit, které se účastní přední zástupci evropské energetiky včetně nejvyšších představitelů Evropské
komise, Mezinárodní energetické agentury aj.
http://www.solarpowereurope.org/events2/solarpower-summit/
7.3.2019
Informační seminář Solární asociace, Praha
Čas: 13:00 hod.
Místo: hotel Occidental Praha, Na Strži 1660/32, 140 00 Praha
Program:
Výměny panelů na FVE a výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., Ak Petržílek
Modernizace výroben, kontroly přiměřenosti podpory, sektorové šetření MPO
Ing. Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh kontrol přiměřenosti podpory dle novely POZE z právního pohledu
Mgr. Jan Kořán, KF Legal s.r.o.
Termografické kontroly FV systémů za pomoci dronů
Jiří Kadala, Aleego s.r.o.
13.3.2019
Informační seminář Solární asociace, Brno
Čas: 13:00 hod.
Místo: hotel Avanti, Střední 61, Brno
Program:
Výměny panelů na FVE a výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., Ak Petržílek
Modernizace výroben, kontroly přiměřenosti podpory, sektorové šetření MPO
Ing. Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh kontrol přiměřenosti podpory dle novely POZE z právního pohledu
Mgr. Jan Kořán, KF Legal s.r.o.
Termografické kontroly FV systémů za pomoci dronů
Sára Töröková, Aleego s.r.o.

19.3.2019
Kulatý stůl Asociace energetickým manažerů na téma: „Potenciál rozvoje elektromobility v ČR“
Účast Jana Fouska, předsedy dozorčí rady u kulatého stolu Asociace energetických manažerů
20.3.2019
PV Kongress, PV Austria, Vídeň
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na kongresu PV Austria
https://www.pvaustria.at/meinsonnenstrom/
21.3.2019
Veletr Amper 2019
Konference asociací jako odborný doprovodný program veletrhu Amper 2019
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře a předsedy dozorčí rady Jana Fouska na veletrhu Amper a prezentace
v rámci konference a moderování bloku konference na téma „Moderní energetika pro domácnosti a firmy: soběstačnost,
akumulace a další chytrá řešení“
https://www.modernienergetika.cz/akce/mezinarodni-veletrh-amper-na-tema-jak-byt-maximalne-energetickysobestacny/
1. Konference provozovatelů lokálních distribučních soustav
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na konferenci provozovatelů lokálních distribučních soustav
http://www.caplds.cz/home/1-konference-provozovatel-lokalnich-distribunich-soustav-2019

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
5.4.2019
Mezinárodní kulatý stůl: Nová energie Česka – příležitosti v proměně energetiky
Svaz Moderní energetiky připravuje kulatý stůl na téma: Nová energie Česka – příležitosti v proměně energetiky.
Hlavním hostem akce bude prof. Hans Joachim Schellnhuber, jeden z nejvýznamnějších světových vědců na změnu
klimatu, v jednání účast zástupce agentury Bloomberg New Energy Finance.
Podrobný program: https://www.modernienergetika.cz/akce/mezinarodni-kulaty-stul-nova-energie-ceska/
16.4.2019
Konference Solární energie a akumulace 2019
Místo: hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4
Čtvrtý ročník prestižní konference, kterou pořádá Solární asociace „Solární energie a akumulace v ČR 2019“, která bude
zasvěcena zejména dopadům nové české a evropské legislativy na solární energetiku a trendovým oblastem jako jsou
aukce, akumulace energie, digitalizace či elektromobilita.
Aktuální program: http://www.semkon.cz/akce/solar2019
24.5.2019
Exkurze: Kněžice – energeticky soběstačná obec a FVE Myštěves – trackery se zrcadly
Čas: 11:00 – 14:00
Program:
10:00 – 10:45 Uvítání a představení obce, občerstvení (společenská místnost restaurace mlýn)
Milan Kazda, starosta Kněžic
10:45 – 11:30 Komentovaná prohlídka energeticky soběstačné obce (centrální výtopna, bioplynová stanice
s kogenerační jednotkou, kotelna na biomasu)

11:30 – 12:00 Přesun Myštěves (vlastní přeprava)
12:00 – 13:00 Komentovaná prohlídka FVE Myštěves
Libor Lacina, Apros Solar s.r.o.
Registrace:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNFXjg4Wyy_B6GxeIrodKJAJlcJW2qyDtbfQq9Mlx_OZdTRw/view
form?vc=0&c=0&w=1
Ostatní informace: https://www.solarniasociace.cz/cs/akce/16347-exkurze-pro-cleny-solarni-asociace

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
OBNOVITELNE.CZ
1.3.2019
Češi dávají zabrat životnímu prostředí spotřebou energie a masa. Jak lze Zemi ulehčit?
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/728/cesi-davaji-zabrat-zivotnimu-prostredi-spotrebou-energie-a-masa-jak-lzezemi-ulehcit/
2.3.2019
New York státem snů? New York státem čisté energie!
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/733/new-york-statem-snu-new-york-statem-ciste-energie/
4.3.2019
V českých městech se prosazují elektrobusy. Nově je najdete v Trutnově
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/731/v-ceskych-mestech-se-prosazuji-elektrobusy-nove-je-najdete-v-trutnove/
5.3.2019
Reforma zákona o klimatu rozděluje francouzské aktivisty
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/735/reforma-zakona-o-klimatu-rozdeluje-francouzske-aktivisty/
6.3.2019
Volvo chce předejít nehodám ve svých vozech, omezí maximální rychlost
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/736/volvo-chce-predejit-nehodam-ve-svych-vozech-omezi-maximalni-rychlost/
7.3.2019
Francie podpoří rozvoj 17 200 megawattů slunečních elektráren. Uchopí příležitost i Česká republika?
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/738/francie-podpori-rozvoj-17-200-megawattu-slunecnich-elektraren-uchopiprilezitost-i-ceska-republika/
9.3.2019
Jak dostat Evropu na špici? Klíč je v ekonomice nezávislé na uhlí a ropě
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/741/jak-dostat-evropu-na-spici-klic-je-v-ekonomice-nezavisle-na-uhli-a-rope/
11.3.2019
Jak být maximálně energeticky soběstačný? Dozvíte se v březnu v Brně
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/743/jak-byt-maximalne-energeticky-sobestacny-dozvite-se-v-breznu-v-brne/
13.3.2019
Vědecká celebrita míří do Česka. V Praze vystoupí klimatolog, který radil papeži i Merkelové
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/745/vedecka-celebrita-miri-do-ceska-v-praze-vystoupi-klimatolog-ktery-radilpapezi-i-merkelove/

18.3.2019
Jako cestování časem: vědci přeměnili oxid uhličitý zpět na pevnou hmotu. Za pokojové teploty
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/750/jako-cestovani-casem-vedci-premenili-oxid-uhlicity-zpet-na-pevnou-hmotu-zapokojove-teploty/
19.3.2019
Čeští vědci chtějí zbavit průmysl závislosti na fosilních palivech. Uhlí nahradí vodík
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/751/cesti-vedci-chteji-zbavit-prumysl-zavislosti-na-fosilnich-palivech-uhli-nahradivodik/
20.3.2019
James Bond si poprvé osedlá elektromobil. Je to signál, že přichází vítr změn
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/752/james-bond-si-poprve-osedla-elektromobil-je-to-signal-ze-prichazi-vitr-zmen/
21.3.2019
Zahraniční dobrá praxe: dokážeme snížit účty za energie i nejohroženějším českým domácnostem
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/753/zahranicni-dobra-praxe-dokazeme-snizit-ucty-za-energie-i-nejohrozenejsimceskym-domacnostem/
23.3.2019
Včely v ohrožení. Zachrání je ekologické zemědělství
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/755/vcely-v-ohrozeni-zachrani-je-ekologicke-zemedelstvi/
24.3.2019
ČEZ se daří v moderní energetice. Věří, že trh s chytrými řešeními bude nadále posilovat
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/756/cez-se-dari-v-moderni-energetice-veri-ze-trh-s-chytrymi-resenimi-budenadale-posilovat/
25.3.2019
Čas jsou peníze. Stavební experti našli řešení, které zrychlí rekonstrukce domů
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/759/cas-jsou-penize-stavebni-experti-nasli-reseni-ktere-zrychli-rekonstrukcedomu/
27.3.2019
Digitální oblečení pro generaci Z: neexistuje, sluší – a šetří zdroje planety
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/761/digitalni-obleceni-pro-generaci-z-neexistuje-slusia-setri-zdroje-planety/
29.3.2019
Chceme bydlet u větrných elektráren – říká většina Američanů
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/760/chceme-bydlet-u-vetrnych-elektrarenrika-vetsina-americanu/
30.3.2019
Na trh míří chytrá baterie pro domácnosti. Spotřebu umí řídit podle počasí
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/763/na-trh-miri-chytra-baterie-pro-domacnosti-spotrebu-umi-ridit-podle-pocasi/
31.3.2019
Nabere solární energetika nový dech? Příležitosti představí dubnová konference
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/764/nabere-solarni-energetika-novy-dech-prilezitosti-predstavi-dubnovakonference/
OSTATNÍ
6.3.2019

Nové aukce bez levné solární energie? Česko bude stát elektřina víc, varuje Solární asociace
https://www.euro.cz/byznys/nove-aukce-bez-levne-solarni-energie-1442190
10.3.2019
Česko neplní své cíle v úsporách energie. Existují však i inspirativní projekty
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2755505-cesko-neplni-sve-cile-v-usporach-energie-existuji-vsak-i-inspirativniprojekty
18.3.2019
Fotovoltaika poráží biopaliva na všech frontách, ukazuje srovnání
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/fotovoltaika-porazi-biopaliva-na-vsech-frontach-ukazuje-srovnani-119552.html
18.3.2019
SOBĚSTAČNOST: Ceny baterií možná klesat nebudou
https://www.dumabyt.cz/rubriky/stavba/rozvody-vody-kanalizace-plynu-elektro/sobestacnost-ceny-baterii-moznaklesat-nebudou_27228.html
22.3.2019
Mezinárodní kulatý stůl představí myšlenku Nové energie Česka
https://sdeleni.idnes.cz/zpravy/mezinarodni-kulaty-stul-predstavi-myslenku-nove-energieceska.A190320_132409_zpr_sdeleni_lmali
23.3.2019
Stát i velké kolosy ztrácí v energetice klíčovou roli. Nové technologie mění pravidla hry, říká Luděk Niedermayer
https://byznys.ihned.cz/c1-66536360-stat-i-velke-kolosy-ztraci-v-energetice-klicovou-roli-nove-technologie-menipravidla-hry-rika-ludek-niedermayer
26.3.2019
Energetici k chybějícímu členu rady ERÚ: Není to ideální
https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/energetici-k-chybejicimu-clenu-rady-eru-neni-to-idealni/
27.3.2019
V Praze vystoupí klimatolog, který radil papeži i Merkelové
https://sdeleni.idnes.cz/zpravy/v-praze-vystoupi-klimatolog-ktery-radil-papezi-imerkelove.A190321_112226_zpr_sdeleni_lmali

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
5.3.2019
Pozvánka – konference Moderní energetika pro domácnosti a firmy
https://www.alies.cz/pozvanka-konference-moderni-energetika-pro-domacnosti-a-firmy/
5.3.2019
Diskuze u kulatého stolu nastínila trendy chytrých budov
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/diskuze-u-kulateho-stolu-nastinila-trendy-chytrych-budov/
7.3.2019
Odpovědi na nejčastější otázky týkající se kontrol překompenzace
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/15864-odpovedi-na-nejcastejsi-otazky-tykajici-se-kontrol-prekompenzace
11.3.2019

ERÚ zahajuje cenové kontroly podporovaných zdrojů energie
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/15883-eru-zahajuje-cenove-kontroly-podporovanych-zdroju-energie
11.3.2019
Jak být maximálně energeticky soběstačný? Dozvíte se v březnu v Brně
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/jak-byt-maximalne-energeticky-sobestacny-dozvite-se-v-breznu-v-brne/
14.3.2019
Vědecká celebrita míří do Česka. V Praze vystoupí klimatolog, který radil papeži i Merkelové
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/vedecka-celebrita-miri-do-ceska-v-praze-vystoupi-klimatolog-ktery-radilpapezi-i-merkelove/
18.3.2019
Veletrh STŘECHY PRAHA s absolutním rekordem v návštěvnosti
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/15998-veletrh-strechy-praha-s-absolutnim-rekordem-v-navstevnosti
22.3.2019
Zvučná jména na dubnové solární konferenci
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16052-zvucna-jmena-na-dubnove-solarni-konferenci
26.3.2019
Moderní energetika pro domácnosti a firmy nejdostupnější v historii
https://www.alies.cz/moderni-energetika-pro-domacnosti-a-firmy-nejdostupnejsi-v-historii/
28.3.2019
Pozvánka – Solární energie a akumulace v ČR 2019
https://www.alies.cz/pozvanka-solarni-energie-a-akumulace-v-cr-2019/
28.3.2019
Aktuálně z moderní energetiky – březen 2019
https://www.alies.cz/aktualne-z-moderni-energetiky-brezen-2019/

