Přehled aktivit – srpen2017
1. srpen – 31. srpen

PUBLIC AFFAIRS:
Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu na POZE:
•
Analýza a připomínky k návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu na stanovení rozsahu finančních prostředků
na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů tak, aby byly pokryty všechny nároky
uvedené v ustanovení zákona č. 165/2012 Sb.
•
K pokrytí požadavků uvedených v zákoně nařízení vlády stanovila pro rok 2018 finanční prostředky na dotaci ze
státního rozpočtu ve výši 26,185 mld. Kč.
Dopis ministrům: Pro zvýšení solárního odvodu není prostor
•
Dopisy ministru Pilnému a Zaorálkovi – reakce Solární asociace na medializované prohlášení ministra Zaorálka, který
měl údajně vyzvat ministra financí Pilného k hledání prostoru zvýšení solární daně.
•
Komentáře a prezentace fakt k nastavení podpory obnovitelných zdrojů a údajné překompenzaci.
Kontroly překompenzace u FVE a dopady notifikace podpory Evropskou komisí:
•
Vypořádání námi v rámci meziresortního připomínkového řízení podaných připomínek k materiálu s názvem „Závazky
na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“.
•
Zaslání našeho stanoviska Ministerstvu průmyslu a obchodu na obdržený návrh vypořádání.
•
Jednání o příslušnými úřady, podnikatelskými svazy a asociacemi OZE o podobě kontrolního mechanismu pro
ověřování překompenzace příjemců OZE.
Program OP PIK
•
Jednání o podmínkách a harmonogram výzev programu Úspory energie.

SETKÁNÍ a PARTNERSKÉ AKCE:
4.8.2017
TESTOVACÍ JÍZDY VOZY TESLA
Solární asociace ve spolupráci se společností Tesla Austria uspořádali na zámku Loučeň testovací jízdy elektromobilů Tesla
Model S a Model X. Účastníci si mohli vyzkoušet ohromující zážitek z jízdy, přítomen byl specialista pro Česko a Slovensko
Dominik Hasala. V rámci doprovodného programu byl v zámeckých zahradách uspořádán piknik se zástupci Solární asociace
a Tesla Austria.
Fotografie: http://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/9983-testovaci-jizdy-vozy-tesla
12.7. – 20.9.2017
FOTOSOUTĚŽ: ZACHYŤTE ENERGII SLUNCE
Solární asociace ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost a portálem Obnovitelně.cz spustila v letních
měsících velkou fotosoutěž Zachyťte energii Slunce o jedinečné ceny. Nejlepší autoři fotografií solárních panelů mohou
vyhrát víkendový pobyt v energeticky soběstačném penzionu nebo zapůjčení elektromobilu Tesla S na jeden den.
V současné chvíli je již přihlášeno 34 soutěžních fotografií.
Více na: http://www.obnovitelne.cz/cz/soutez.html

PŘIPRAVUJEME:
4.9.2017
JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO MALÉ ZDROJE A AKUMULACI
Čas: 11:00
Místo: Solární asociace, Drtinova 557/10, Praha 5, 4. patro
Registrační formulář
Program:
1. Zahájení
2. Představení asociace AKU-BAT
Mgr. Jan Fousek, výkonný ředitel AKU-BAT
3. Přetoky do sítě, net-metering, PPDS z pohledu distribuční společnosti
Zástupce ČEZ Distribuce
4. Bezpečnost FVE a ES systémů, zásady protipožární ochrany
Ing. Pavel Hrzina Ph.D., vedoucí pracovní skupiny
5. Aktuální stav priorit pracovní skupiny
Ing. Pavel Hrzina Ph.D., vedoucí pracovní skupiny
6. Náměty členů pro novelu Energetického zákona a zákona o POZE
Ing. Pavel Hrzina Ph.D., vedoucí pracovní skupiny
7. Ukončení jednání
14.9.2017
EXKURZE: BIOPLYNKA KUNČINA
Pro členy Solární asociace je možné navštívit bioplynku Kunčina v Moravské Třebové (Pardubický kraj). Místo zahrnuje jak
fotovoltaické elektrárny, tak bioplynové stanice, které využívají přebytečné plodiny ze zemědělského družstva.
Registrační formulář
Ostatní informace
Program:
12.00 – 12.15
12.15 - 12.20
12.20 - 12.40
12.45 - 13.05
13.05 - 13.15
13.15 - 13.45
13.50 - 14.10
14.10 - 14.30
14.30 - 15.00

Uvítání včetně občerstvení, seznámení s celkovým projektem Bioplynky Kunčina
René Málek, jednatel společnosti SUNFIN Praha s.r.o.
Přesun do areálu BPS II.
Prohlídka Bioplynka Kunčina II (výkon 750 kW)
Marek Šejnoha
Prohlídka sušičky dřeva, tenisové haly a připojených domků na teplo a elektřinu
René Málek
Přesun vlastními auty do dalšího areálu
Prohlídka FVE Kunčina I. (264 kW), II. (154 kW), IV. (482 kW)
René Málek
AGRO Kunčina, teletník, líheň kuřat
Marek Šejnoha
Představení skleníku na hydroponii NWT
Vladimír Kotek
Občerstvení

15.9.2017
KULATÝ STŮL STAV PRODUCENTŮ JADERNÝCH REAKTORŮ VE SVĚTĚ
Předvolební diskuze o problematických bodech a rizicích s prof. Thomasem z Univerzity ve Greenwich a vládním
zmocněncem pro jadernou energetiku Jánem Štullerem
21.9.2017, Brno
MOŽNOSTI ELEKTROMOBILITY A SDÍLENÍ AUT
Panelová debata AliES ve spolupráci s Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR.
Panelisté: europoslanec Luděk Niedermayer, náměstek brněnského primátora Martin Ander, Tomáš Kazda, VUT a další
4.10. – 5.10.2017
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ SOLÁRNÍ ASOCIACE
Srdečně zveme všechny členy a příznivce Solární asociace na každoroční neformální setkání, které proběhne 4. až 5. října.
Tentokrát bude naší základnou Spa & Wellness hotel Alexandria v moravských lázních Luhačovice, odkud navštívíme
ekologické centrum Veronica v Hostětíně a vinný sklípek v Blatnici pod Svatým Antonínkem
Registrační formulář
Ostatní informace
Program:
4. října 2017 (středa):
13:00 - 16:00 Exkurze Centrum Veronica v Hostětíně – Ekologický institut
Exkurze ve vzdělávacím a informačním středisku Veronica, které se nachází v unikátním prostředí obce Hostětín. Obec je
známá svými ekologickými projekty, které budete moci vidět na praktických případech (fotovoltaika, bioplynka, moštárna,
pasivní dům)
Uvítání včetně občerstvení, seznámení se s projektem ekologického centra
Prohlídka: Výtopna na biomasu, bio-moštárna, pasivní dům, kořenová čistírna odpadních vod, energie slunce, modelové
projekty udržitelného rozvoje
Adresa: Centrum Veronica č.p. 86, 687 71 Hostětín
16:00 – 17:00 Přejezd do Luhačovic
Přejezd vlastním vozem do hotelu Alexandria
Cesta trvá 30min, cca 20km
Adresa: Masarykova 567, 763 26 Luhačovice
17:00 – 17:30 – Ubytování v hotelu ALEXANDRIA **** Spa & Wellness hotel
Uvítání předními představiteli Solární asociace v Luhačovicích
Ubytování v hotelu zahrnuje volný vstup do wellness a fitness a snídani druhý den
Adresa: Masarykova 567, 763 26 Luhačovice
http://www.hotelalexandria.cz/
17:30– 18:00 Přejezd do vinařství
Společný přejezd do vinařství soukromým autobusem
Cesta trvá 40 min, cca 35km
18.00 - 00:00 Degustace vína spojená s tradiční večeří ve vinařství Jan Cícha
K degustaci bude připraveno 13 vzorků lahvového vína, tradiční večeře s posezením a harmonikou
Adresa: Blatnice pod Svatým Antonínkem 360, 696 71
https://www.viniblat.cz/
00:00 – 00:30 Přejezd od hotelu
Hromadný přejezd autobusem do hotelu

5. října 2017 (čtvrtek):
8:00 – 9:30 Snídaně a odjezd domů

21.11.2017, Brno hotel Avanti
VALNÁ HROMADA ČLENŮ SOLÁRNÍ ASOCIACE
21.11.2017, Brno hotel Avanti
INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SOLÁRNÍ ASOCIACE
30.11. - 1.12.2017, Křtiny u Brna
KONFERENCE A KULATÝ STŮL: INOVACE V ENERGETICE – START UP FIRMY Z OBLASTÍ NÍZKOUHLÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
Řešení podpory pro OZE na vládě – reakce na ministra Zaorálka:
21.8.2017
Ministr Pilný by se měl podle vlády zabývat zvýšením solární daně
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/488947/ministr-pilny-by-se-mel-podle-vlady-zabyvat-zvysenimsolarni-dane.html
Vláda chce řešit zvýšení solární daně. Populismus, zní od Solární asociace
http://www.euro.cz/byznys/vlada-chce-resit-zvyseni-solarni-dane-populismus-zni-od-solarni-asociace-1367355
22.8.201
Vláda zvažuje zvýšení solární daně pro provozovatele fotovoltaických elektráren
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2017082202/vlada-zvazuje-zvyseni-solarni-dane-pro-provozovatelefotovoltaickych-elektraren
23.8.2017
Aliance pro energetickou soběstačnost: Překompenzace solární energetiky je politická chiméra
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Aliance-pro-energetickou-sobestacnost-Prekompenzace-solarnienergetiky-je-politicka-chimera-501109
Nesouhlas se zvyšováním „solární daně“
http://energie21.cz/nesouhlas-se-zvysovanim-solarni-dane/
Překompenzace solární energetiky je politická chiméra
http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/16158-prekompenzace-solarni-energetiky-je-politicka-chimera
Nová Rada ERÚ:
1.8.2017
Alena Vitásková končí na Energetickém regulačním úřadě. Nahradí ji pětičlenná rada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/alena-vitaskova-konci-na-energetickem-regulacnim-urade-nahradi-jipeticlenna_1708010800_rez
Vitáskovou střídá ve vedení ERÚ pětičlenná rada. Zamíchá to s cenami energie?
http://echo24.cz/a/iz785/vitaskovou-strida-ve-vedeni-eru-peticlenna-rada-zamicha-to-s-cenami-energie
Alena Vitásková končí na Energetickém regulačním úřadě. Nahradí ji pětičlenná rada
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/alena-vitaskova-konci-na-energetickem-regulacnim-urade-nahradi-jipeticlenna_1708010800_rez
ERÚ ode dneška řídí pětičlenná Rada. Je v ní i bývalý náměstek propuštěn pro ztrátu důvěry
http://ekonomicky-denik.cz/eru-ode-dneska-ridi-peticlenna-rada-ni-i-byvaly-namestek-propusten-ztratu-duvery/

Možnosti obnovitelných zdrojů energie – 100% zásobování z OZE:
28.8.2017
Celá Země může být poháněná jen elektřinou z obnovitelných zdrojů, tvrdí studie. Bude to drahé
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2223394-cela-zeme-muze-byt-pohanena-jen-elektrinou-z-obnovitelnych-zdrojutvrdi-studie-bude
Může se země zbavit závislosti na spalování uhlí a ropy? Pokud ano, kdy?
https://www.zet.cz/tema/muze-se-zeme-zbavit-zavislosti-na-spalovani-uhli-a-ropy-pokud-ano-kdy-14289
Země se může zbavit závislosti na spalování uhlí a ropy. 100% obnovitelnou energetiku může mít i Česko
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/102698/zeme-se-muze-zbavit-zavislosti-na-spalovani-uhli-a-ropy-100obnovitelnou-energetiku-muze-mit-i-cesko.aspx
31.8.2017
Tschechien hat die Förderung von Windkraft eingestellt. Trotzdem entstehen neue Anlagen: Kommt ein Umdenken?
http://www.radio.cz/de/rubrik/kaleidoskop/wenig-wind-in-den-rotoren
Solární energetika a akumulace jako pozitivní řešení:
16.8.2017
Baterie se do pěti let rozšíří stejně jako sluneční elektrárny, tvrdí majitel Solar Global
http://nazory.e15.cz/rozhovory/baterie-se-do-peti-let-rozsiri-stejne-jako-slunecni-elektrarny-tvrdi-majitel-solar-global1336262
22.8.2017
Stát si posvítí na dotace pro stovky obnovitelných zdrojů
https://krize15.cz/zpravy/clanek/stat-si-posviti-na-dotace-pro-stovky-obnovitelnych-zdroju
25.8.2017
V Česku může do roku 2019 vzniknout až 20 velkých bateriových úložišť, říká ředitel asociace
https://byznys.ihned.cz/c1-65857840-v-cesku-muze-do-roku-2019-vzniknout-az-20-velkych-bateriovych-ulozist-rikareditel-asociace
28.8.2017
Jan Fousek: Těžba lithia je šance. ČR ale zatím neukázala, že by takové příležitosti uměla využít
http://euractiv.cz/rozhovory/energetika/jan-fousek-tezba-lithia-je-sance-cr-ale-zatim-neukazala-ze-by-takove-prilezitostiumela-vyuzit/
29.8.2017
V Kněžmostě chystají revoluční změnu. Tamní základní škola bude energeticky soběstačná
http://www.enviweb.cz/109113

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
7.8.2017
Data o aktuální výrobě z fotovoltaiky v Evropě
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/9988-data-o-aktualni-vyrobe-z-fotovoltaiky-v-evrope
16.8.2017
Pozitivní výhledy na vývoj OZE ve světě
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/10017-pozitivni-vyhledy-na-vyvoj-oze-ve-svete
22. 8. 2017
Není prostor na zvýšení solárního odvodu, překompenzace solární energetiky je politická chiméra
http://alies.cz/neni-prostor-na-zvyseni-solarniho-odvodu-prekompenzace-solarni-energetiky-je-politicka-chimera
23.8.2017
Zatmění Slunce v USA: Blackout se nekonal
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/10043-zatmeni-slunce-v-usa--blackout-se-nekonal
25.8.2017
V Jižních Čechách vzniká největší tuzemský bateriový systém

http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/10044-v-jiznich-cechach-vznika-nejvetsi-tuzemsky-bateriovy-system
28. 8. 2017
Země se může zbavit závislosti na spalování uhlí a ropy. 100% obnovitelnou energetiku může mít i Česko
http://alies.cz/zeme-se-muze-zbavit-zavislosti-na-spalovani-uhli-ropy-100-obnovitelnou-energetiku-muze-mit-i-cesko
29.8.2017
Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/10053-smernice-o-podpore-vyuzivani-energie-z-obnovitelnych-zdroju

