Přehled aktivit – duben 2020
1. duben – 30. duben

PUBLIC AFFAIRS
KONTROLY PŘEKOMPENZACE FVE
• Intenzivní řešení náhlého snížení IRR ze 8,4 % na 6,3 % v návrhu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů – komunikace
s úřady, Svazem průmyslu a dopravy, oborovými asociacemi, novináři a dalšími
NOVELA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE
• Vláda dne 27.4.2020 schválila změnu zákona o podporovaných zdrojích, kterou chce mimo jiné snížit podporu
solárních elektráren skrze nově nastavenou hranici vnitřního výnosového procenta pro posuzování přiměřenosti
podpory, a to z původně navržených 8,4 % na 6,3 %..
• Snížení výnosového procenta pro solární elektrárny neprošlo ani meziresortním připomínkovým řízením, ani
posouzením v Legislativní radě vlády.
• Solární asociace zpracovala argumentaci pro sjednocení IRR pro všechny OZE na stejnou hodnotu a analýzu dopadů
snížení IRR na 6,3%.

NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA
• Pravidelná účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska v pracovní skupině Ministerstva průmyslu a obchodu
„Elektroenergetika“ k přípravě zcela nového energetického zákona – pravidelná setkání každý týden, která byla
plánována až do konce května 2020, byla v polovině března z důvodu koronavirové krize ukončena

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)
• Jednání se zástupci MPO k nastavení efektivnější podpory fotovoltaických elektráren z operačních programů (OP PIK,
OP TAK)
• Komunikace předsedy dozorčí rady Jana Fouska s Ministerstvem průmyslu a obchodu při nastavování nových
dotačních titulů pro roky 2021-2027, včetně vyplnění dotazníku od společnosti Deloitte
MODERNIZAČNÍ A INOVAČNÍ FOND
• Přizvání ke spolupráci na přípravě fondu Ministerstva životního prostředí – Modernizační fond a Inovační fond.
• Účast ve pracovní skupině Svazu Průmyslu a dopravy k modernizačnímu a inovačnímu fondu
• Pozvání Jana Fouska, předsedy dozorčí rady na druhé jednání pracovní skupiny k nově vznikajícímu operačnímu
programu Konkurenceschopnost (OPK)
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
• Pozvání od Ministerstva průmyslu a obchodu k aktivní účasti na přípravách nových dotačních titulů – OP PIK (páté
výzvy programů Úspory energie a Nízkouhlíkové technologie), nové výzvy OP ŽP a zcela nový program OPK (Operační
program Konkurenceschopnost) pro období 2021-2027
• Zahájení spolupráce s bateriovými asociacemi z Koreje (K-BIA) a Polska (PIME) a s evropskou bateriovou asociací EASE
• Účast Jana Fouska, předsedy dozorčí rady na setkání Pracovní skupiny MPO k přípravě budoucí kohezní politiky,
týkající se specifického cíle 2.3. Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni
• Schůzka Jana Fouska se všemi radními Energetického regulačního úřadu a prezentace o situaci v oblasti akumulace

• Iniciování dopisu Evropského regulačního úřadu ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi upozorňujícího na
nedostatečnou legislativu v oblasti akumulace. Samostatná licence je důležitá zejména pro provozovatele FVE, jelikož
konvenčním zdrojům již stávající právní úprava využití akumulace nebrání
• Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na webináři „Electricity Storage Valuation Framework“ pořádaném
mezinárodní agenturou IRENA
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)
• Prezentace na videokonferenci v rámci evropské bateriové asociace EASE (The European Association of Storage of
Energy) s ostatními evropskými bateriovými asociacemi o novinkách v těchto státech i na půdě EU
• Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na bruselských strategických telekonferencích a pracovních skupinách se
zástupci SolarPower Europe
• Podílení se na dokumentu se SolarPower Europe o politikách akumulace v jednotlivých evropských zemích pro
Evropský parlament
• Komunikace předsedy dozorčí rady Jana Fouska s Bruselem i Ministerstvem životního prostředí při nastavování čerpání
peněz z Modernizačního fondu
• Účast Jana Fouska předsedy dozorčí rady na průzkumu ohledně tzv. PPAs pořádaném asociací SolarPower Europe
• Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na webináři SolarPower Europe „Shining beyond subsidies: Launch of
SolarPower Europe’s new Finance Workstream“
POMOC V DOBĚ KORONAVIRU
• Solární asociace se zapojila do pomoci pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatel koronavirem. Ve spolupráci s
provozovateli solárních elektráren v Česku pomohla nakoupit roušky a respirátory, které věnoval zejména nemocnicím
a pečovatelským domům pro seniory. Další dobročinnou aktivitou Solární asociace byl příspěvek na obědy pro
zdravotníky a hasiče. Do boje proti pandemii se formou finančního příspěvku zapojili největší investoři z oboru
fotovoltaiky, mezi které patří investiční skupina Jufa, Decci, Energy21, Photon Energy, Easywatt a Divalia.
• Členové Solární asociace uspořádali sbírku v rámci Nadačního fondu pomoci a prostřednictvím zástupců Solární
asociace předali šek na 500 000 korun určených na sbírku Domovy seniorů volají SOS. Nadační fond zajistil z vybraných
prostředků nákup potřebného vybavení a ochranných pomůcek, jako jsou štíty, respirátory, zástěny, dezinfekční
prostředky a rychlotesty. Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jejíž prezident Jiří Horecký se předání taktéž
zúčastnil, se postaral o rozdělení materiálu do jednotlivých domovů pro seniory po celé České republice.

STANOVISKA A ODBORNÉ ANALÝZY
x

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
24.4.2020
E-Mobility - Powered by IT
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na online konferenci společnosti Unicorn na téma „E-Mobility - Powered by IT“

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
11.6.2020
Informační seminář na téma překompenzace
Místo: Praha

13.10.2020
Konference Solární energie a akumulace v ČR
Místo: hotel Occidental, Na Strži 32, Praha 4
Čas: 9:00 – 17:00
Solární asociace vás zve na pátý ročník prestižní konference je největší událostí roku zasvěcený solární energetice a
akumulaci.
Hlavní témata konference:
• dopady novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie na sektor moderní energetiky
• jak probíhají kontroly přiměřenosti podpory u solárních elektráren
• s jakým podílem solární energetiky počítá nově připravovaný klimaticko-energetický plán
• počítá Ministerstvo průmyslu v novém aukčním mechanismu po roce 2021se solární energií
• zkušenosti s aukcemi obnovitelných zdrojů ze zahraničí
• jak úspěšné jsou dotační programy pro fotovoltaické elektrárny a akumulaci a chystané novinky
• co přinese Modernizační fond a Inovační fond
• zkušenosti s rozvojem solární energetiky v okolních státech
• hlavní dopady nové evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie na ČR
• světové a evropské trendy v oblasti vývoje solárních technologií a akumulace
• jaké jsou aktuální podmínky možnosti financování obnovitelných zdrojů energie
• legislativní a technická řešení pro akumulaci energie a bateriová úložiště
2020
E-Rallye 2020
Organizování projektu E-Rallye 2020, kde základem bude mediální a reputační zviditelnění Solární asociace a dalších
spřátelených asociací. Ve hře je potenciální vytvoření vlastní posádky za Solární asociaci.

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
1.4.2020
Pomoc v boji s koronavirem: ČEZ koupil sanitku, solárníci respirátory pro seniory
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/1140/pomoc-v-boji-s-koronavirem-cez-koupil-sanitku-solarnici-respiratory-proseniory/
7.4.2020
Jak na vlastní solární elektrárnu?
https://archiv.ihned.cz/c1-66746940-jak-na-vlastni-solarni-elektrarnu
8.4.2020
Němci oslavili 20 let zákona na podporu moderních obnovitelných zdrojů
http://www.hybrid.cz/nemci-oslavili-20-let-zakona-na-podporu-modernich-obnovitelnych-zdroju
10.4.2020
Jak urychlit výplatu dotace na instalaci
https://www.energie21.cz/jak-urychlit-vyplatu-dotace-na-instalaci/
16.4.2020
Nová zelená úsporám pomůže oživit ekonomiku po koronavirové krizi

https://www.mzp.cz/cz/news_20200416_NZ%C3%9A-k-oziveni-ekonomiky-po-koronavirove-krizi
18.4.2020
Babiš a zelená šance Evropy: proč nejsou obnovitelné zdroje hrozba pro ekonomiku
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/1161/babis-a-zelena-sance-evropy-proc-nejsou-obnovitelne-zdroje-hrozba-proekonomiku/
19.4.2020
Asociace: Svět řeší soláry na vodní hladině, potenciál je i v ČR
https://oenergetice.cz/elektrarny-cr/asociace-svet-resi-solary-na-vodni-hladine-potencial-je-i-v-cr
20.4.2020
Šance i pro Česko: místo uhelných dolů plovoucí solární elektrárny
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/1163/sance-i-pro-cesko-misto-uhelnych-dolu-plovouci-solarni-elektrarny/
Tisková konference po jednání vlády, 20. dubna 2020
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--20--dubna-2020181091
21.4.2020
Prezentace závěrů studie Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu
https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/zpravy_ote/prezentace-zaveru-studie-ocekavana-dlouhodoba-rovnovaha-mezinabidkou-a-poptavkou-elektriny-a-plynu
27.4.2020
MPO upravilo novelu, která řeší možnou nepřiměřenou podporu solárů
https://oenergetice.cz/elektrarny-cr/mpo-upravilo-novelu-ktera-resi-moznou-neprimerenou-podporu-solaru
Česko sníží podporu soláru, kterou kritizoval i Zeman. Ušetříme státu i rodinám, říká Havlíček
https://www.lidovky.cz/byznys/energetika/cesko-snizi-podporu-solaru-kterou-kritizoval-i-zeman-usetrime-statu-irodinam-rika-havlicek.A200427_163301_energetika_pave
Kurzarbeitový program rozšířila vláda do konce května a snížila podporu solárních elektráren
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3085523-vlada-prodlouzila-kurzarbeitovy-program-do-konce-kvetna-a-snizilapodporu
Podpora solárů má klesnout, asociace mluví o politické objednávce
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-snizeni-podpory-pro-solarni-elektrarny/1884646
U podporovaných zdrojů energie dojde ke změnám. Rozhodla o tom vláda
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/u-podporovanych-zdroju-energie-dojde-ke-zmenam-rozhodla-o-tom-vlada--254264
Stát si chce pohlídat rizikové investory
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/stat-si-chce-pohlidat-rizikove-investory-40321988
Česko sníží podporu soláru, kterou kritizoval i Zeman. Ušetříme státu i rodinám, říká Havlíček
https://www.lidovky.cz/byznys/energetika/cesko-snizi-podporu-solaru-kterou-kritizoval-i-zeman-usetrime-statu-irodinam-rika-havlicek.A200427_163301_energetika_pave
28.4.2020
Havlíček k solárům: Není neobvyklé, že se něco změní až na vládě

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-k-solarum-neni-neobvykle-ze-se-neco-zmeni-az-na-vlade/1884924
Jádro ano, slunce ne. Vláda narychlo zařízla podporu pro solární zdroje
https://www.respekt.cz/agenda/jadro-ano-slunce-ne-vlada-narychlo-zarizla-podporu-pro-solarnizdroje?utm_campaign=Feed%3A%2Brespektclanky%2B%28T%C3%BDden%C3%ADk%2BRespekt%2B%E2%80%A2%2BV%C5%A1echny%2B%C4%8Dl%C3%A1nky%29&
utm_medium=feed&utm_source=feedburner
Solárním elektrárnám bere vláda miliardy. Majitelé v tom vidí politickou objednávku
https://archiv.ihned.cz/c1-66756600-solarnim-elektrarnam-bere-vlada-miliardy-majitele-v-tom-vidi-politickouobjednavku
29.4.2020
Babišova vláda chce zlikvidovat podnikatele v solární energetice. Ohrožuje tím i bankovní sektor
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/babisova-vlada-chce-zlikvidovat-podnikatele-v-solarni-energetice-ohrozuje-timi-bankovni-sektor

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
9.4.2020
Pomoc v době koronaviru
https://www.solarniasociace.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/17972-pomoc-v-dobe-koronaviru
28.4.2020
Babišova vláda chce zlikvidovat podnikatele v solární energetice. Ohrožuje tím i bankovní sektor
https://www.solarniasociace.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/18037-babisova-vlada-chce-zlikvidovat-podnikatele-vsolarni-energetice-ohrozuje-tim-i-bankovni-sektor

