Přehled aktivit – červenec 2019
1. července – 31. července

PUBLIC AFFAIRS
KONTROLY PŘEKOMPENZACE FVE
• Jednání o zásadních připomínkách Solární asociace se všemi klíčovými připomínkovými místy, úřady a ministerstvy,
které ministerstvo průmyslu oslovilo s návrhem vypořádání připomínek (zejména sjednocení sazeb IRR pro palivové a
nepalivové zdroje) v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 165 o POZE
• Jednání zástupců Solární asociace s ministrem průmyslu Havlíčkem
• 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
• Dopis Svazu moderní energetiky doplněný o právní memorandum od White&Case k překompenzacím adresovaný
Ministerstvu financí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu životního
prostředí a navazující schůzky
NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA POZE
• Ministerstvo průmyslu a obchodu průběžně komunikovalo se všemi připomínkovými místy návrh vypořádání
připomínek k novele zákona o POZE, které jsme podávali v prosinci 2018
• Intenzivní 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, Svazem průmyslu, Hospodářskou
komorou a dalšími o návrhu vypořádání připomínek z pohledu solárního sektoru, s nímž zástupci Solární asociace
zásadně nesouhlasí
NÁRODNÍ KLIMATICKO-ENERGETICKÝ PLÁN
• Komunikace našich připomínek k návrhu Národního klimaticko-energetického plánu prostřednictvím hlavních
připomínkových míst (Hospodářská komora, Svaz průmyslu), který Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo
Evropské komisi
• 18.6. potvrdila Evropské komise, že Národní klimaticko-energetický plán je nedostatečně ambiciózní
• Více informací: https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16424-vzkaz-eurokomisare-evropskym-asociacim--potrebujeme-vicsolarni-energie%2521

• Vyjednání podpory Svazu průmyslu k rozvoji fotovoltaiky a zařazení do budoucích aukcí:
https://www.airbnb.cz/rooms/36926199?location=Maspalomas%20Las%20Palmas%20De%20Gran%20Canaria%2C%2
0Las%20Palmas%20de%20Gran%20Canaria%2C%20Spain&toddlers=0&adults=2&children=1&check_in=2019-1109&check_out=2019-11-16&source_impression_id=p3_1565875148_6SkJVyLcD65zI5hM&s=bNrKjZoA
• Vyjednání podpory u Svazu měst a obcí pro rozvoj OZE: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotniprostredi/stanovisko-svazu-mest-a-obci-cr-k-energetickemu-mixu.aspx
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)
• Dopis Solární asociace ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi – výzva k vypsání samostatné výzvy pro
projekty FVE na firemních budovách a úpravu podmínek čerpání
• Jednání se zástupci MPO k nastavení efektivnější podpory fotovoltaických elektráren z operačních programů
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
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
• Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na jednání Expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu (10.7.)
• Účast zástupců Solární asociace na jednání 4.7. k návrhu vypořádání všech připomínek k návrhu zákona o POZE
SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY
• Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na koordinačních schůzkách Svazu moderní energetiky
ODPADOVÁ LEGISLATIVA
• Ministerstvo životního prostředí ukončilo 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
• Komunikace 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)
• Příprava podkladů pro DG Energy a koordinační konferenční hovor s EASE (The European Association for Storage of
Energy), která s DG Energy spolupracuje na studii o akumulaci energie v Evropě

STANOVISKA A ODBORNÉ ANALÝZY
•

Studie White & Case: Riziko mezinárodních arbitrážních sporů při zavedení kontroly překompenzace u příjemců
veřejné podpory OZE

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
17.7.2019
Pracovní skupina Trestní řízení FVE
Uzavřené setkání provozovatelů fotovoltaických elektráren ve věci trestních řízení a problematiky revizních zpráv
k dosavadnímu vývoji trestní a správní judikatury j FVE a znaleckých posudků.
World Day of Storage of Energy and Electromobility
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na prvním polském „World Day of Storage of Energy and Electromobility“
organizovaném polskou asociací pro ukládání energie do baterií PIME ve Varšavě, kde byl představen projekt asociace pro
střední a východní Evropu s názvem „The European Federation of New Energy“.
EXPO 2020, Dubaj

Setkání Jana Fouska, předsedy dozorčí rady s generálním komisařem české účasti na EXPO 2020 v Dubaji J. F. Potužníkem
a dohodnutí účasti na tvorbě programu konference v rámci výstavy EXPO na téma sustainable energy.
Kulatý stůl: The Future of Hydrogen in Australia
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na kulatém stolu australské vládní agentury Austrade na téma „The Future of
Hydrogen in Australia“
Setkání přátel a obchodních partnerů ČEPS
Networkingové jednání v rámci společenské akce ČEPS v Českém Krumlově (za Solární asociaci se účastnil předseda
dozorčí rady Jan Fousek, za Svaz moderní energetiky programový ředitel Martin Sedlák) s možností neformální debaty
s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a náměstkem pro energetiku Reném Nedělou.
3.7.2019
Edukační workshop, dětský tábor Chřibská
Edukativně zábavný workshop pro děti od 6 do 15 let proběhl 3. července v Chřibské na severu Čech ve spolupráci Solární
asociace, kolektivního systému REsolar a ČVUT.
„Poznej energii Slunce“ – tak se jmenoval již několikátý workshop pro děti, který organizovala Solární asociace spolu se
společností REsolar. Představili jsme dětem na letním táboře v Chřibské - Krásném Poli, jak funguje sluneční energie a jak
ji můžeme pomocí fotovoltaiky prakticky využít. Nechyběly ani praktické ukázky k recyklaci solárních panelů a soutěže.
Fotogalerie: https://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/16611-edukacni-workshop---detsky-tabor-chribska
12.7.2019
Testovací jízdy vozů Jaguar I-PACE
Pro členy Solární asociace jsme již tradičně uspořádali testovací jízdy elektromobilů. Tentokrát jsme ve spolupráci se
společnosti Albion cars představili vozy Jaguar I-PACE.
Model Jaguar I-PACE je vítězem WORLD CAR OF THE YEAR 2019 a WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR 2019. Jeho provedení
s výkonem 294 kW v nejvyšší výbavě HSE s mnoha doplňky si vyzkoušeli členové z celé republiky na Zámku Loučeň.
Fotogalerie: https://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/16647-testovaci-jizdy-vozy-jaguar-i-pace

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
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
26.9.2019
Kulatý stůl: Potenciál solárních projektů na bytových domech
Aliance pro energetickou soběstačnost pořádá kulatý stůl ve spolupráci s europoslancem Luďkem Niedermayerem
k potenciálu solárních projektů na bytových domech
27.9.2019
Národní konvent k nízkouhlíkové mobilitě
Aliance pro energetickou soběstačnost pořádá Národní konvent k nízkouhlíkové mobilitě ve spolupráci s Vládou České
republiky
14.5.2020
Konference Solární energie a akumulace 2020
Rezervujte si již nyní termín ve svém kalendáři.

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
OBNOVITELNE.CZ
1.7.2019
Prada myslí na ekologii – přichází s módou z recyklovaného plastu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/857/prada-mysli-na-ekologiiprichazi-s-modou-z-recyklovaneho-plastu/
2.7.2019
Šest desítek sokolů vyrostlo na sokolích farmách na komínech českých elektráren
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/858/sest-desitek-sokolu-vyrostlo-na-sokolich-farmach-na-kominech-ceskychelektrarnen/
3.7.2019
Obnovitelné zdroje poprvé porazily v USA uhlí. Trumpovi navzdory
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/859/obnovitelne-zdroje-poprve-porazily-v-usa-uhli-trumpovi-navzdory/
4.7.2019
Do poloviny století bude každá druhá kilowatthodina v síti z větru a slunce
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/860/do-poloviny-stoleti-bude-kazda-druha-kilowatthodina-v-siti-z-vetru-a-slunce/
5.7.2019
Česko a Slovensko opět spolu – pomocí unikátní chytré sítě pro přenos elektřiny
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/862/cesko-a-slovensko-opet-spolupomoci-unikatni-chytre-site-pro-prenoselektriny/
6.7.2019
Švédský symfonický orchestr zakázal dirigentům i umělcům cesty letadlem
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/863/svedsky-symfonicky-orchestr-zakazal-dirigentum-i-umelcum-cesty-letadlem/
7.7.2019
Chraňte planetu, neplýtvejte jídlem. Pomůžou vám k tomu online aplikace
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/864/chrante-planetu-neplytvejte-jidlem-pomuzou-vam-k-tomu-online-aplikace/
9.7.2019
Neohrnujte nos nad sockou. Je klíčem k čisté dopravě
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/866/neohrnujte-nos-nad-sockou-je-klicem-k-ciste-doprave/
10.7.2019
Vodu vyrobí ze vzduchu díky solární energii. Unikátní českou technologii otestují v poušti
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/867/vodu-vyrobi-ze-vzduchu-diky-solarni-energii-unikatni-ceskou-technologiiotestuji-v-pousti/
11.7.2019
Mileniálové objevili nové domácí mazlíčky. Pokojovkám dávají dokonce jména
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/868/milenialove-objevili-nove-domaci-mazlicky-pokojovkam-davaji-dokoncejmena/
12.7.2019
Tesla 3 porazila v bezpečnosti konvenční vozy – včetně škodovky
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/869/tesla-3-porazila-v-bezpecnosti-konvencni-vozyvcetne-skodovky/

13.7.2019
Solární elektrárny jsou nejvýhodnější. Podporuje je i Svaz průmyslu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/870/solarni-elektrarny-jsou-nejvyhodnejsi-podporuje-je-i-svaz-prumyslu/
14.7.2019
Město andělů vsadí na energii ze slunce
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/871/mesto-andelu-vsadi-na-energii-ze-slunce/
15.7.2019
Ministerstvo průmyslu nechce podpořit moderní energetiku
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/872/ministerstvo-prumyslu-nechce-podporit-moderni-energetiku/
16.7.2019
Klimatická krize je výzva pro průmysl. Zodpovědné firmy podporují růst obnovitelných zdrojů
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/873/klimaticka-krize-je-vyzva-pro-prumysl-zodpovedne-firmy-podporuji-rustobnovitelnych-zdroju/
17.7.2019
Energetické úspory a obnovitelné zdroje v Česku stagnují – pro boj s energetickou chudobou jsou klíčové
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/874/energeticke-uspory-a-obnovitelne-zdroje-v-cesku-stagnujipro-boj-senergetickou-chudobou-jsou-klicove/
17.7.2019
Další rekord pro Muska: tahle Tesla už 3x dojela na Měsíc
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/875/dalsi-rekord-pro-muska-tahle-tesla-uz-3x-dojela-na-mesic/
19.7.2019
Jak zachránit svět? Vysaďte biliony stromů, říká švýcarská studie
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/877/jak-zachranit-svet-vysadte-biliony-stromu-rika-svycarska-studie/
20.7.2019
Toyota testuje elektromobil se solární střechou. Může to být přelom
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/878/toyota-testuje-elektromobil-se-solarni-strechou-muze-to-byt-prelom/
22.7.2019
Zapomeňte na problémy s vybitým mobilem. Léto přeje solárním nabíječkám
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/880/zapomente-na-problemy-s-vybitym-mobilem-leto-preje-solarnimnabijeckam/
23.7.2019
Nabíjecích stanic v oranžových barvách je již sto. Za rok narostly na dvojnásobek
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/881/nabijecich-stanic-v-oranzovych-barvach-je-jiz-sto-za-rok-narostly-nadvojnasobek/
24.7.2019
Zachránkyně astronautů dostala nevšední dárek: obraz vytvořený svitem Měsíce
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/881/nabijecich-stanic-v-oranzovych-barvach-je-jiz-sto-za-rok-narostly-nadvojnasobek/
25.7.2019
Praha bez kouřících aut a hluku. Vedení města naplánovalo kroky pro zlepšení životního prostředí
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/884/praha-bez-kouricich-aut-a-hluku-vedeni-mesta-naplanovalo-kroky-prozlepseni-zivotniho-prostredi/

26.7.2019
Olympiáda ve znamení elektromobilů: Toyota představila oficiální vůz her v Tokiu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/885/olympiada-ve-znameni-elektromobilu-toyota-predstavila-oficialni-vuz-her-vtokiu/
27.7.2019
Pět tipů, jak se v létě ochladit a přitom nezavařit planetu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/886/pet-tipu-jak-se-v-lete-ochladit-a-pritom-nezavarit-planetu/
28.7.2019
Secese se chytré energie bát nemusí. Dva pražské příklady jako důkaz
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/887/secese-se-chytre-energie-bat-nemusi-dva-prazske-priklady-jako-dukaz/
29.7.2019
Inovativní obaly pro potraviny zachovají čerstvost a lze je snadno recyklovat
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/888/inovativni-obaly-pro-potraviny-zachovaji-cerstvost-a-lze-je-snadnorecyklovat/
30.7.2019
Parné léto vídeňské domy nerozhází. Město je začalo chladit na dálku
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/889/parne-leto-videnske-domy-nerozhazi-mesto-je-zacalo-chladit-na-dalku/
31.7.2019
Největší větrná turbína na světě míří až do oblak. Vyrobí dost elektřiny pro celé město
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/890/nejvetsi-vetrna-turbina-na-svete-miri-az-do-oblak-vyrobi-dost-elektriny-procele-mesto/

OSTATNÍ
3.7.2019
V obnovitelných zdrojích máme na víc, míní odborníci. Šance vidí ve slunci i větru
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-obnovitelnych-zdrojich-mame-na-vic-miniodbornici/r~0835c5b69cdc11e993a6ac1f6b220ee8/
11.7.2019
Svaz průmyslu považuje za nešťastné nezařazení solárů do plánovaných aukcí
https://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-cr/svaz-prumyslu-povazuje-za-nestastne-nezarazeni-solaru-doplanovanych-aukci/
Svaz průmyslu: Solární elektrárny měly být zařazeny do aukcí
https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/svaz-prumyslu-solarni-elektrarny-mely-byt-zarazeny-do-aukci
22.7.2019
Dotace na solární panely leží ladem. Stát nestíhá vyřizovat žádosti
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/dotace-solarni-energie-fotovoltaikaeurodotace.A190721_205311_ekonomika_knn
26.7.2019
MPO vyhlásilo V. výzvu programu podpory Obnovitelné zdroje energie
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/mpo-vyhlasilo-v-vyzvu-programu-podpory-obnovitelne-zdroje-energie--248009/

29.7.2019
Novinky v solární energetice – lepší panely a baterie z aut
https://www.nazeleno.cz/novinky-v-solarni-energetice-lepsi-panely-a-baterie-z-aut/
30.7.2019
O budoucnosti uhlí rozhoduje politika, tvrdí analytici
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/o-budoucnosti-uhli-rozhoduje-politika-tvrdi-analytici_528560.html
Změna ve vedení ERÚ: Pokorného nejspíš nahradí exmanažer E.ON Pavel Moučka
https://www.euro.cz/politika/moucka-misto-pokorneho-vlada-ma-zitra-rozhodnout-o-zmene-ve-vedeni-eru-1460609
31.7.2019
Solární asociace: Unijní peníze na soláry zůstávají nevyužity. Může za to složitá administrativa
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/106524/solarni-asociace-unijni-penize-na-solary-zustavaji-nevyuzitymuze-za-to-slozita-administrativa.aspx

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
1.7.2019
Aktuálně z moderní energetiky – červen 2019
https://www.alies.cz/aktualne-z-moderni-energetiky-cerven-2019/
3.7.2019
Ministerstvo zahájilo vypořádání připomínek k novele zákona o POZE
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16621-ministerstvo-zahajilo-vyporadani-pripominek-k-novele-zakona-o-poze
3.7.2019
Elektřina nebo technologický mix? Hledání optimální strategie k dosažení nízkouhlíkové energetiky v Německu
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/elektrina-nebo-technologicky-mix-hledani-optimalni-strategie-k-dosazeninizkouhlikove-energetiky-v-nemecku/
12.7.2019
Komise zkritizovala český klimaplán
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16642-komise-zkritizovala-cesky-klimaplan
16.7.2019
Svaz průmyslu a dopravy podpořil solární energetiku
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16649-svaz-prumyslu-a-dopravy-podporil-solarni-energetiku
18.7.2019
Zodpovědné firmy v Česku podporují růst obnovitelných zdrojů. Alies je součástí workshopů.
https://www.alies.cz/zodpovedne-firmy-v-cesku-podporuji-rust-obnovitelnych-zdroju-alies-je-soucasti-workshopu/
24.7.2019
Unijní peníze na soláry zůstávají nevyužity. Může za to složitá administrativa
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16655-unijni-penize-na-solary-zustavaji-nevyuzity-muze-za-to-slozitaadministrativa
30.7.2019
Největší evropská fotovoltaická elektrárna byla uvedena do provozu
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/16670-nejvetsi-evropska-fotovoltaicka-elektrarna-byla-uvedena-do-provozu

