Přehled aktivit – červen 2019
1. červen – 30. červen

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
• 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
• Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo vypořádání připomínek k novele zákona o POZE, které jsme podávali
v prosinci 2018
• Jednání o připomínkách k novele POZE v rámci mezirezortního připomínkového řízení s klíčovými připomínkovými
místy (zejména sjednocení sazeb IRR pro palivové a nepalivové zdroje, vyloučení fotovoltaiky z aukcí)
• Jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí a dalšími o návrhu vypořádání
připomínek z pohledu solárního sektoru, s nímž zástupci Solární asociace zásadně nesouhlasí

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
• 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)
• 18.6. potvrdila Evropské komise, že Národní klimaticko-energetický plán je nedostatečně ambiciózní
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
• Setkání s regionálním ředitelem australské vládní agentury Austrade Anthonym Weymouthem – debata nad
společnými zájmy v oblasti fotovoltaiky a akumulace a plánování dalšího setkání v létě, které by přineslo konkrétní
společné kroky
•
Jan Fousek: Účast v pracovních skupinách MPO v úzkém kruhu nad budoucí podobou kohezní politiky, konkrétně nad
cíli 2.1. Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti, 2.2. Podpora energie z OZE a 2.3. Rozvoj inteligentních
energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni

•

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na jednání Expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu (12.6.)

•

SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na koordinačních schůzkách Svazu moderní energetiky
ODPADOVÁ LEGISLATIVA
• Ministerstvo životního prostředí zahájilo vypořádání připomínek v rámci mezirezortního připomínkového řízení pro tři
návrhy zákonů, a to zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o obalech s cílem
předložit všechny návrhy Vládě do konce července 2019
• Obhajoba našich 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, ...)
• Vyjednání výjimky u Ministerstva životního prostředí pro provozovatele kolektivních systémů na solární panely
z povinnosti získat novou autorizaci
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)

STANOVISKA A ODBORNÉ ANALÝZY
x

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
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

5.6.2019
Národní technické muzeum – Dny otevřených dveří slunečních elektráren
•
Na půdě Národního technického muzea uspořádali zástupci Solární asociace Petra Písková a vedoucí pracovní
skupiny pro malé zdroje akumulaci Pavel Hrzina workshop pro děti „Poznej energii Slunce“. Pomocí zábavných
soutěží a her přiblížili dětem, jak funguje energie ze Slunce a fotovoltaické panely v praxi včetně jejich recyklace.
•
https://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/16472-workshop-poznej-energii-slunce-v-ntm
6.6.2019
III. České exportní fórum – ENERGETIKA, INOVACE A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI
•
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska v panelu III. Českého exportního fóra, které pořádala Asociace exportérů ve
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí – setkání se účastnil ministr průmyslu a obchodu K. Havlíček, ministr
zahraničních věcí T. Petříček a další významné osobnosti
13.6.2019
Czech German Young Professionals
• Přednáška předsedy představenstva Jana Krčmáře na setkání Czech German Young Professionals
• https://www.cgypp.eu/
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
• https://ikdp.cz/events/obnovitelne-zdroje-a-jejich-potencial-konference-17-cervna-2019/
17.6.2019
Obnovitelné zdroje a jejich potenciál v podmínkách ČR
• Účast Jana Krčmáře, předsedy představenstva na konferenci 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/
18.6.2019
Valná hromada REsolar
• Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na valné hromadě kolektivního systému REsolar
27.6.2019
Workshop k problematice Vyhlášení stavu nouze Praha 7
• Účast a přednáška předsedy představenstva Jana Krčmáře a Petry Pískové na workshopu Prahy 7

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
12.7.2019
Testovací jízdy vozů Jaguar I-PACE

Exkluzivní testovací jízdy elektromobilů značky Jaguar I-PACE, zámek Loučeň
https://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/16647-testovaci-jizdy-vozy-jaguar-i-pace
8.8.2019
Exkurze: Vodní elektrárna Orlík
Čas: 11:00
Pozvánka: https://www.solarniasociace.cz/cs/akce/16648-exkurze-na-unikatni-vodni-elektrarnu-orlik
Registrační formulář
14.5.2020
Konference Solární energie a akumulace 2020
Rezervujte si již nyní termín ve svém kalendáři.

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
OBNOVITELNE.CZ
2.6.2019
Největší česká baterka vstoupí do služeb české energetiky na přelomu roku
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/827/nejvetsi-ceska-baterka-vstoupi-do-sluzeb-ceske-energetiky-na-prelomu-roku/
4.6.2019
Kávu si lze užít i bez jednorázových plastů. Projekt Cirkulární kavárny ukazuje cestu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/829/kavu-si-lze-uzit-i-bez-bez-jednorazovych-plastu-projekt-cirkularni-kavarnyukazuje-cestu/
6.6.2019
Vědci udělali obří krok k výrobě „zeleného“ vodíku
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/831/vedci-udelali-obri-krok-k-vyrobe-zeleneho-vodiku/
7.6.2019
Když na Šumavu, tak s elektromobilem. V Kašperkách najdete i rychlodobíječku
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/832/kdyz-na-sumavu-tak-s-elektromobilem-v-kasperkach-najdete-irychlodobijecku/
8.6.2019
Iron Man se rozhodl zachránit svět. Před klimatickou změnou nás zachrání technologie, tvrdí
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/833/iron-man-se-rozhodl-zachranit-svet-pred-klimatickou-zmenou-nas-zachranitechnologie-tvrdi/
9.6.2019
Do boje s kůrovcem letí drony. Včas odhalí nebezpečí nákazy
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/834/do-boje-skurovcem-leti-drony-vcas-odhali-nebezpeci-nakazy/
10.6.2019
Konvenční elektrárny v problémech: potřebují vodu, která rychle ubývá
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/835/konvencni-elektrarny-v-problemech-potrebuji-vodu-ktera-rychle-ubyva/
11.6.2019
Průmyslové pěstování řepky zabíjí včely. Solární elektrárny jim naopak nabízí ochranu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/836/prumyslove-pestovani-repky-zabiji-vcely-solarni-elektrarny-jim-naopaknabizi-ochranu/

12.6.2019
V Česku vzniká první chytrá krajina, která může odolat děsivé změně klimatu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/837/v-cesku-vznika-prvni-chytra-krajina-ktera-muze-odolat-desive-zmeneklimatu/
13.6.2019
Uhlí a ropa jsou pouhou zkratkou, budoucnost patří zelené energii
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/839/uhli-a-ropa-jsou-pouhou-zkratkou-budoucnost-patri-zelene-energii/
13.6.2019
Evropský účetní dvůr varuje: obnovitelné zdroje rostou pomalu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/838/evropsky-ucetni-dvur-varuje-obnovitelne-zdroje-rostou-pomalu/
14.6.2019
Horní Jiřetín vyhrál nad uhelným velkodolem! Rypadla se do něj nezakousnou
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/840/horni-jiretin-vyhral-nad-uhelnym-velkodolem-rypadla-se-do-nejnezakousnou/
15.6.2019
První tržná rána vodíku: v Norsku explodovala plnicí stanice
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/841/prvni-trzna-rana-vodiku-v-norsku-explodovala-plnici-stanice/
16.6.2019
Praha se může stát ekologickým městem. Její potenciál odhalil cirkulární sken
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/842/praha-se-muze-stat-ekologickym-mestem-jeji-potencial-odhalil-cirkularnisken/
18.6.2019
Chytrá budova poradí, kde zaparkovat nebo kam jít pracovat. A ušetří miliony
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/844/chytra-budova-poradi-kde-zaparkovat-nebo-kam-jit-pracovat-a-usetrimiliony/
19.6.2019
Český klimaticko-energetický plán minul cíl. Evropská komise chce po Česku víc
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/845/cesky-klimaticko-energeticky-plan-minul-cilevropska-komise-chce-po-ceskuvic/
21.6.2019
Nečekaný spojenec: papež hlasitě odsoudil fosilní paliva
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/847/necekany-spojenec-papez-hlasite-odsoudil-fosilni-paliva/
22.6.2019
Obří blackout v Argentině dokazuje, že strašení obnovitelnými zdroji je absurdní
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/848/obri-blackout-v-argentine-dokazuje-ze-straseni-obnovitelnymi-zdroji-jeabsurdni/
23.6.2019
Dost bylo rozpálených budov: vizionářská hala se ochladí bez klimatizace
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/849/dost-bylo-rozpalenych-budov-vizionarska-hala-se-ochladi-bez-klimatizace/
24.6.2019
Vedení Prahy: proměníme hlavní město v ekologicky přátelskou metropoli
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/850/vedeni-prahy-promenime-hlavni-mesto-v-ekologicky-pratelskou-metropoli/

25.6.2019
Rok 2050 je blíže, než si premiér Babiš myslí. Česko může na klimatické politice vydělat
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/851/rok-2050-je-blize-nez-si-premier-babis-mysli-cesko-muze-na-klimatickepolitice-vydelat/
26.6.2019
Ročně sníme 50 tisíc mikroplastů a jednou tolik vdechneme
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/852/rocne-snime-50-tisic-mikroplastu-a-jednou-tolik-vdechneme/
28.6.2019
Vlny veder opět sužují Evropu a Asii, tohle je reálná změna klimatu v plné síle
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/854/vlny-veder-opet-suzuji-evropu-a-asii-tohle-je-realna-zmena-klimatu-v-plnesile/
29.6.2019
Solární elektrárny se vrací do českých rukou
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/855/solarni-elektrarny-se-vraci-do-ceskych-rukou/
30.6.2019
Energeticky nezávislé léto: baterie na chatu i pod stan
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/856/energeticky-nezavisle-leto-baterie-na-chatu-i-pod-stan/

OSTATNÍ
2.6.2019
Solární elektrárny přístupné veřejnosti
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100602#t=37m21s
4.6.2019
Střechy domů nabízejí potenciál, využijme ho
https://archiv.ihned.cz/c1-66581120-strechy-domu-nabizeji-potencial-vyuzijme-ho
V podpoře obnovitelných zdrojů by Česko mělo být ambicióznější
https://archiv.ihned.cz/c1-66581260-v-podpore-obnovitelnych-zdroju-by-cesko-melo-byt-ambicioznejsi
11.6.2019
Podíl OZE v Evropě roste pomalu
https://www.energie21.cz/podil-oze-v-evrope-i-v-cesku-roste-pomalu/
Svazy: Větrná energetika v Česku dlouhodobě stagnuje
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/svazy-vetrna-energetika-v-cesku-dlouhodobestagnuje/1766262?utm_source=rss&utm_medium=feed
14.6.2019
Ústavní soud dostal šest stížností v kauze bratrů Zemkových, projedná je naráz
https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/260527-ustavni-soud-dostal-sest-stiznosti-v-kauze-bratru-zemkovych-projedna-jenaraz/
17.6.2019
Jufa koupila solární parky za miliardu, stala se dvojkou na českém trhu
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/jufa-koupila-solarni-parky-za-miliardu-stala-se-dvojkou-na-ceskemtrhu-1359877
Obnovitelné zdroje budou v Česku druhým nejvýznamnějším zdrojem. Fosilní paliva stát utlumí

https://www.euro.cz/politika/obnovitelne-zdroje-budou-v-cesku-druhym-nejvyznamnejsim-zdrojem-fosilni-paliva-statutlumi-1455379
19.6.2019
EK vyzvala státy, aby byly ambicióznější v energetických plánech
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ek-vyzvala-staty-aby-byly-ambicioznejsi-v-energetickychplanech/1768870?utm_source=rss&utm_medium=feed

26.6.2019
Zdraží aukce na zelenou elektřinu proud českým domácnostem?
https://www.e15.cz/finexpert/bydlime/zdrazi-aukce-na-zelenou-elektrinu-proud-ceskym-domacnostem-1360150

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
2.6.2019
Navštivte gigantickou elektrárnu či velkokapacitní baterii
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16374-navstivte-gigantickou-elektrarnu-ci-velkokapacitni-baterii
12.6.2019
Dny otevřených dveří slunečních elektráren zaznamenaly velký ohlas
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16530-dny-otevrenych-dveri-slunecnich-elektraren-zaznamenaly-velky-ohlas
16.6.2019
Rizika změny dodavatele při čerpání podpory
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16550-rizika-zmeny-dodavatele-pri-cerpani-podpory
21.6.2019
Česko potřebuje sebevědomý plán, který otevře prostor pro energii z obnovitelných zdrojů
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/cesko-potrebuje-sebevedomy-plan-ktery-otevre-prostor-pro-energii-zobnovitelnych-zdroju/
23.6.2019
Novinky z letošního InterSolaru
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16574-novinky-z-letosniho-intersolaru
27.6.2019
Říjnová konference na téma: Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/rijnova-konference-na-tema-moderni-energeticka-reseni-pro-mesta-obcea-jimi-zrizene-firmy/
27.6.2019
V září proběhne celostátní konference Města budoucnosti 2019
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/v-zari-probehne-celostatni-konference-mesta-budoucnosti-2019/
28.6.2019
ALIES a IKEA pomáhají firmám k udržitelnému podnikání
https://www.alies.cz/alies-a-ikea-pomahaji-firmam-k-udrzitelnemu-podnikani/

