Přehled aktivit – květen 2019
1. květen – 31. květen

PUBLIC AFFAIRS
KONTROLY PŘEKOMPENZACE FVE
• Pokračující 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
• Jednání zástupců Solární asociace s Evropskou komisí (DG Comp) ohledně sjednocení sazeb IRR pro palivové a
nepalivové zdroje
• 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
• Oslovení provozovatelů FVE s provozními uvedenými do provozu v roce 2010 ohledně přípravy na kontroly
překompenzace, které proběhnou v roce 2020
NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA POZE
• Pokračující 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)
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
• Setkání předsedy dozorčí rady Jana Krčmáře s eurokomisařem Miguelem Ariasem Canetem v Bruselu (29.5.2019),
kterého se účastnili další Zástupci evropských solárních asociací. Cílem setkání bylo seznámit komisaře s pohledem
asociací na jednotlivé plány členských zemí v oblastí klimatu a energetiky, konkrétně takzvaným "klimaplánům". Jan
Krčmář za českou Solární Asociaci ostře kritizoval způsob, jakým Česká republika stanovila svůj cíl podílu OZE v
energetice a vyjádřil i nesouhlas s postupem vlády při jednání ohledně klimaplánu
• Více informací: https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16424-vzkaz-eurokomisare-evropskym-asociacim--potrebujeme-vicsolarni-energie%2521

• 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)
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
• Několik setkání se zástupci australské vládní agentury Austrade o budoucích možnostech spolupráce v oblasti
fotovoltaiky i akumulace – další setkání, již s konkrétními nápady na spolupráci, se uskuteční v létě
• Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na informační schůzce o nově budovaném výrobním závodu Magna Energy
Storage a prohlídka stavby v Horní Suché – společnost HE3DA pozvala kromě pana Fouska na prohlídku také mnoho
významných představitelů Moravskoslezského kraje a představila rychle rostoucí gigatovárnu na baterie

ODPADOVÁ LEGISLATIVA
• Ministerstvo životního prostředí vložilo do mezirezortního připomínkového řízení tři návrhy zákonů, a to zákon o
odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o obalech
• Zpracování připomínek k novému návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností z pohledu recyklace
solárních panelů a dopadů na provozovatele FVE a kolektivní systémy pro recyklaci panelů
• Projednání zásadních připomínek k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností s připomínkovými místy (Svaz
průmyslu, Hospodářská komora, ...)
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 předsedy dozorčí rady Jana Fouska na webináři SolarPower Europe o situaci na trzích FVE a akumulace
v jednotlivých zemích. Webináře se účastnilo 60 posluchačů z celého světa.
• Příprava podkladů a aktivní účast Jana Fouska na třídenní sérii strategických schůzek EREFu v Berlíně
• Vystoupení předsedy dozorčí rady Jana Fouska na bruselském workshopu partnera AKU-BATu, asociace EASE (The
European Association for Storage of Energy), kterého se zúčastnilo 120 významných energetických osobností, vč.
zástupců DG Energy Evropské komise. Prezentace vývoje v oblasti akumulace na českém trhu a veřejná diskuze nad
českou situací, kdy vedoucí sekce DG ENERGY slíbil, že se na situaci v ČR zaměří

STANOVISKA A ODBORNÉ ANALÝZY
x

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
23.5.2019
Enviro meetup v Paralelní Polis
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na diskuzi k ochraně klimatu
https://www.meetup.com/de-DE/Paralelni-Polis/events/261222351/

24.5.2019
Exkurze: Kněžice – energeticky soběstačná obec a FVE Myštěves – trackery se zrcadly
• Komentovaná prohlídka energeticky soběstačné obce (centrální výtopna, bioplynová stanice
s kogenerační jednotkou, kotelna na biomasu)
• Komentovaná prohlídka FVE Myštěves,,Apros Solar s.r.o.
• Fotografie: https://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/16404-exkurze-energeticky-sobestacna-obec-knezice--fverehoty-a-fve-mysteves

30.5.2019 – 5.6.2019
Dny otevřených dveří slunečních elektráren
• Napříč celou Evropou se každoročně od 30. května do 5. června konají tisíce různých akcí v rámci Evropského týdne
udržitelného rozvoje. Solární asociace se již tradičně připojuje a organizuje Dny otevřených dveří slunečních
elektráren, které přitáhly obrovský zájem médií (regionální deníky i celostátní televize).
• Setkání předsedy dozorčí rady Jana Krčmáře s eurokomisařem Miguelem Ariasem Canetem v Bruselu (29.5.2019),
kterého se účastnili další Zástupci evropských solárních asociací. Cílem setkání bylo seznámit komisaře s pohledem
asociací na jednotlivé plány členských zemí v oblastí klimatu a energetiky, konkrétně takzvaným "klimaplánům". Jan
Krčmář za českou Solární Asociaci ostře kritizoval způsob, jakým Česká republika stanovila svůj cíl podílu OZE v
energetice a vyjádřil i nesouhlas s postupem vlády při jednání ohledně klimaplánu
• Více informací: https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16424-vzkaz-eurokomisare-evropskym-asociacim-potrebujeme-vic-solarni-energie%2521

• Veřejnost a školní exkurze si mohly navštívit malou domácí výrobnu, středně velké fotovoltaiky, ale i největší český
projekt ve středočeském Vepřeku.
4.6.2019
Valná hromada členů Solární asociace
Místo: hotel Avanti, Střední 61, Brno
• Uvítání a úvodní slovo předsedy představenstva
• Zdravice
• Volba orgánů a schválení programu valné hromady (hlasování)
• Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
• Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018 (hlasování)
• Zpráva o činnosti asociace a pracovních skupin
• Mediální aktivity
• Závěrečné slovo předsedy
4.6.2019
Informační seminář Solární asociace
• Milan Kyselák, MPO - Podpora FVE a akumulace pro firmy z programu OPPIK
• Vojtěch Jahoda, OTE - Aktuální otázky kolem výkaznictví OTE
• Pavel Doucha, DS advokáti s.r.o. - Aktuální stav novely zákona o POZE a energetického zákona,
• Pavel Doucha, DS advokáti s.r.o. - Kontroly překompenzace a sektorové šetření FVE
• Fotografie: https://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/16464-informacni-seminar-a-valna-hromada-solarni-asociace
17.6. – 19.6.2019
Intersolar Europe 2019
• Účast předsedy dozorčí rady na každoročním mezinárodním prestižním veletrhu Intersolar Europe 2019 v Mnichově
• Vystoupení předsedy dozorčí rady Jana Fouska na workshopu solárních asociací z celého světa, pořádaném
SolarPower Europe v rámci veletrhu Intersolar. Workshopu se zúčastnilo 50 vedoucích osobností asociací z celého
světa, se kterými proběhla diskuze nad českou situací na trhu FVE a celkově nedostatečně ambiciózní klimatickou
politikou
17.6.2019
Obnovitelné zdroje a jejich potenciál v podmínkách ČR
• Konference na téma Obnovitelné zdroje a jejich potenciál v podmínkách ČR byla pořádána senátorským klubem KDUČSL a nezávislí pod záštitou senátorky Parlamentu ČR paní Jitky Seitlové a poslance Parlamentu ČR pana Mariana
Jurečky s podporou Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú., a Konrad-Adenauer-Stiftung. Akce se
uskutečnila v Jednacím sále Senátu PČR na Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1. Na akci přislíbil svou účast ministr
průmyslu Karel Havlíček.
• Více o akci: https://www.modernienergetika.cz/akce/pozvanka-na-konferenci-obnovitelne-zdroje-a-jejich-potencial-vpodminkach-cr/

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
14.5.2020
Konference Solární energie a akumulace 2020
Rezervujte si již nyní termín ve svém kalendáři.

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
OBNOVITELNE.CZ
1.5.2019
Rozkoš bez rizika pro přírodu: 4 tipy, jak si zpestřit měsíc lásky
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/397/rozkos-bez-rizika-pro-prirodu-4-tipy-jak-si-zpestrit-mesic-lasky/
2.5.2019
Nachytej dešťovku a dej Zeleň střechám. Brno originálně bojuje s vedrem
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/798/nachytej-destovku-a-dej-zelen-strecham-brno-originalne-bojuje-s-vedrem/
3.5.2019
Zálohy na plastové lahve pomohou recyklaci. Ministerstvo je nechce
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/799/zalohy-na-plastove-lahve-pomohou-recyklaci-ministerstvo-je-nechce/
4.5.2019
Holandsko bude mít nové souostroví – celé ze solárních panelů
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/793/holandsko-bude-mit-nove-souostrovicele-ze-solarnich-panelu/
5.5.2019
Kolik stromů stojí vaše dovolená? Klidně i celý les
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/794/kolik-stromu-stoji-vase-dovolena-klidne-i-cely-les/
6.5.2019
Elektrické hydroplány přilétají – a nesou spoustu naděje
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/795/elektricke-hydroplany-priletajia-nesou-spoustu-nadeje/
7.5.2019
Farmáři vzkazují vládě: monopol na včelařské dotace musí skončit
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/800/farmari-vzkazuji-vlade-monopol-na-vcelarske-dotace-musi-skoncit/
8.5.2019
Doutnající problém skládek: proč se Česko urputně brání recyklaci?
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/801/doutnajici-problem-skladek-proc-se-cesko-urputne-brani-recyklaci/
10.5.2019
Zachrání internet věcí planetu? 5G sítě přinesou udržitelné podnikání
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/803/zachrani-internet-veci-planetu-5g-site-prinesou-udrzitelne-podnikani/
12.5.2019
Co s vyřazenými bateriemi z elektromobilů? Česko-izraelský tým vymyslel řešení
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/805/co-s-vyrazenymi-bateriemi-z-elektromobilu-cesko-izraelsky-tym-vymyslelreseni/
13.5.2019
Sluneční energie vyhrává na plné čáře v evropských aukcích. Česká vláda však její rozvoj stále blokuje
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/806/slunecni-energie-vyhrava-na-plne-care-v-evropskych-aukcich-ceska-vladavsak-jeji-rozvoj-stale-blokuje/
14.5.2019
Evropa projedla planetu. Babiš se zdráhá přidat mezi státy, které hledají řešení
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/807/evropane-projedli-planetu-babis-se-zdraha-pridat-mezi-staty-ktere-hledajireseni/

15.5.2019
Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů v Česku klesl. V moderní energetice nám ujíždí vlak
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/808/podil-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju-v-cesku-klesl-v-moderni-energeticenam-ujizdi-vlak/
17.5.2019
Elektromobilita v Česku jede. Už je tu 150 nabíjecích stanic v oranžových barvách
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/810/elektromobilita-v-cesku-jede-uz-je-tu-150-nabijecich-stanic-v-oranzovychbarvach/
18.5.2019
Elektromobily: zkáza pro automobilový průmysl, nebo stamiliardová příležitost?
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/811/elektromobily-zkaza-pro-automobilovy-prumysl-nebo-stamiliardovaprilezitost/
19.5.2019
Vše v jednom – řešení pro energetickou soběstačnost domácnosti, firmy i chalupy
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/813/vse-v-jednomreseni-pro-energetickou-sobestacnost-domacnosti-firmy-ichalupy/
20.5.2019
Raketový růst solární energie: do pěti let zdvojnásobí celosvětový výkon
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/814/raketovy-rust-solarni-energie-do-peti-let-zdvojnasobi-celosvetovy-vykon/
22.5.2019
Boj o lithiové baterie: Volvo si zajistilo dodávky od předních výrobců
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/816/boj-o-lithiove-baterie-volvo-si-zajistilo-dodavky-od-prednich-vyrobcu/
23.5.2019
V Británii skončila doba fosilní. Ostrovy už uhlí nepotřebují
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/817/v-britanii-skoncila-doba-fosilni-ostrovy-uz-uhli-nepotrebuji/
24.5.2019
Organické solární panely trhají rekordy – a konečně jsou odolné proti poškození
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/818/organicke-solarni-panely-trhaji-rekordya-konecne-jsou-odolne-protiposkozeni/
25.5.2019
Přelomové rozhodnutí: za pouhý rok bude čtyři sta závodů klimaticky neutrálních
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/819/prelomove-rozhodnuti-za-pouhy-rok-bude-ctyri-sta-zavodu-klimatickyneutralnich/
27.5.2019
Jak bojovat s energetickou chudobou? České projekty míří do evropského finále
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/821/jak-bojovat-s-energetickou-chudobou-ceske-projekty-miri-do-evropskehofinale/
28.5.2019
Tohle je krize. Slavný deník už nechce psát o klimatické změně
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/822/tohle-je-krize-slavny-denik-uz-nechce-psat-o-klimaticke-zmene/
29.5.2019

Sluneční elektrárny se po roce otevřou veřejnosti
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/823/slunecni-elektrarny-se-po-roce-otevrou-verejnosti/
30.5.2019
Změna klimatu hrozí i českým městům. Praha 7 si to přiznala jako první
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/824/zmena-klimatu-hrozi-i-ceskym-mestum-praha-7-si-to-priznala-jako-prvni/
31.5.2019
Tohle jsou nejlepší začínající energetické firmy ve střední a východní Evropě
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/825/tohle-jsou-nejlepsi-zacinajici-energeticke-firmy-ve-stredni-a-vychodnievrope/

OSTATNÍ
Svaz moderní energetiky: Nechceme ihned odstavit uhelné zdroje
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/svaz-moderni-energetiky-nechceme-ihned-odstavit-uhelne-zdroje/1762090
Baterie i obnovitelné zdroje se musí ještě dál vyvíjet, obhajuje německou Energiewende expert
https://plus.rozhlas.cz/baterie-i-obnovitelne-zdroje-se-musi-jeste-dal-vyvijet-obhajuje-nemeckou-7946041
https://www.youtube.com/watch?v=b0nuAM2CN98
Století páry skončilo: Udržitelný růst nemusí stát miliardy. Problémem pro rozvoj zelené energetiky je nestabilní
legislativa
https://byznys.ihned.cz/c1-66566090-stoleti-pary-skoncilo-udrzitelny-rust-nemusi-stat-miliardy-problemem-pro-rozvojzelene-energetiky-je-nestabilni-legislativa
Kauza: Elektromobilita má ještě řadu problematických bodů
https://svetprumyslu.cz/2019/05/22/kauza-elektromobilita-ma-jeste-radu-problematickych-bodu/
České domácnosti jen se sluncem a bateriemi nevystačí, ve světě se ale situace obrací
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ceske-domacnosti-jen-se-sluncem-a-bateriemi-nevystaci-ve-svete-seale-situace-obraci-1358962
Vzkaz eurokomisaře evropským asociacím: potřebujeme víc solární energie!
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/106196/vzkaz-eurokomisare-evropskym-asociacim-potrebujeme-vicsolarni-energie.aspx
Sluneční energie vyhrává na plné čáře. Vláda však rozvoj stále blokuje
https://roklen24.cz/a/Sh9gR/slunecni-energie-vyhrava-na-plne-care-vlada-vsak-rozvoj-stale-blokuje
Rozvoj podnikání s elektrickými akumulátory v ČR brzdí legislativa
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elektriny/18987-rozvoj-podnikani-s-elektrickymi-akumulatory-v-cr-brzdi-legislativa

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
5.5.2019
Rada ERÚ má nového předsedu a pátého člena
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16364-rada-eru-ma-noveho-predsedu-a-pateho-clena
15.5.2019

Navštivte gigantickou elektrárnu či velkokapacitní baterii
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16374-navstivte-gigantickou-elektrarnu-ci-velkokapacitni-baterii
19.5.2019
Solární energie do pěti let zdvojnásobí globální instalovanou kapacitu
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16381-solarni-energie-do-peti-let-zdvojnasobi-globalni-instalovanoukapacitu
22.5.2019
Stát vyhrál další solární arbitráže
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16388-stat-vyhral-dalsi-solarni-arbitraze
22.5.2019
Sluneční elektrárny se po roce otevřou veřejnosti
https://www.alies.cz/slunecni-elektrarny-se-po-roce-otevrou-verejnosti/
29.5.2019
Solární asociace na mezinárodních akcích
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16422-solarni-asociace-na-mezinarodnich-akcich
30.5.2019
Aktuálně z moderní energetiky – květen 2019
https://www.alies.cz/aktualne-z-moderni-energetiky-kveten-2019/
31.5.2019
Vzkaz eurokomisaře evropským asociacím: potřebujeme víc solární energie!
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16424-vzkaz-eurokomisare-evropskym-asociacim--potrebujeme-vic-solarnienergie%2521

