Přehled aktivit – srpen 2018
1. srpen – 31. srpen

PUBLIC AFFAIRS:
NOTIFIKACE PODPORY A KONTROLY PŘEKOMPENZACE
• 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
• Jednání Martina Sedláka, programového ředitele Svazu moderní energetiky s náměstkyní ministryně průmyslu a
obchodu na téma:
Novela zákona o podporovaných zdrojích
Připravovaný Integrovaný klimaticko-energetický plán
Možnosti spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu na připravovaných akcích v rámci aktivit Svazu
moderní energetiky
NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA POZE
• Analýza a příprava připomínek k oběma novelám
PRÁCE V BRUSELU
• Monitoring a reporting stavu chystané směrnice o OZE a dalších směrnic z tzv. Zimního balíčku
VÝMĚNY PANELŮ A RIZIKO ZTRÁTY PODPORY
• Analýza návrhu MPO k řešení problematiky výměn panelů v rámci novely zákona o POZE
AKUMULACE
• Koordinace legislativních prací s asociací AKU-BAT, zejména k chystané novele energetického zákona a zákona POZE
• Spolupráce s vládním Výborem pro udržitelnou energetiku ohledně přednášky na téma potenciál FVE a akumulace
• Spolupráce Solární asociace a AKU-BATu na přípravě stanoviska pro Svaz průmyslu a obchodu zaměřené na nástup
nových technologií v elektroenergetice
SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY
• Jednání Martina Sedláka, programového ředitele Svazu moderní energetiky s předsedou vlády Ing. Andrejem Babišem
na téma možnosti spolupráce s Vládou České republiky a Svazem moderní energetiky v oblasti energetiky
NÁRODNÍ KLIMATICKO-ENERGETICKÝ PLÁN
• Aktivní práce na připomínkování návrhu Národního klimaticko-energetického plánu

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
22.8.2018
EXKURZE PROJEKTU OTEVŘENÁ ZAHRADA
Místo: Údolní 33, 602 00 Brno
Čas: 13:30
Program:
Uvítání, seznámení s projektem Otevřená zahrada
Prohlídka fotovoltaických systémů, vzduchotechniky, tepelných čerpadel
Vlastimil Rieger, facility manager
Fotogalerie: http://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/13959-exkurze-do-otevrene-zahrady-v-brne

22. – 26.8.2018
LETNÍ ŠKOLA SOBĚSTAČNOSTI, UDRŽITELNOSTI A KLIMATU
Místo: Hostětín
Ekologické centrum Veronica pořádá Letní školu soběstačnosti, udržitelnosti a klimatu. Zveme Vás do Hostětína v termínu
od 22. do 26.8., kde se budete moci účastnit zajímavých přednášek, diskusí, budete moci sdílet své zkušenosti, nové zážitky,
exkurze, inspirace a informace pro posun v životě.
Fotogalerie: http://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/13982-letni-skola-sobestacnosti--udrzitelnosti-aklimatu-2018
29.8. – 30.9.2018
PRESSTRIP VÍDEŇ
Solární asociace ve spolupráci kontaktní kanceláří města Vídně Eurocomm PR zorganizovala presstrip pro novináře do
Vídně.
Program:
Odbor energetického plánování vídeňského magistrátu
Smart City Aspern Research Center
Čističku odpadových vod - budoucí elektrárnu na bioplyn

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:
6.9.2018
EXKURZE ČVUT
Program:
Aktuální trendy v akumulaci
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
Laboratoř diagnostiky bateriových systémů Katedry elektrotechnologie ČVUT v Praze, FEL,
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedry elektrotechnologie ČVUT v Praze, FEL,
Ing. Ladislava Černá, Ph.D.
Laboratoř vysokého napětí Katedry elektroenergetiky ČVUT v Praze, FEL
doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D.
11.9.2018
JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY NA OCHRANU INVESTIC
Program:
Kontroly překompenzace a práce expertní pracovní skupiny
Ing. Dušan Horčička, vedoucí pracovní skupiny pro ochranu investic a člen představenstva Solární asociace
Analýza chystané novely zákona č. 165/2018 Sb. o POZE a Energetického zákona, Kontroly překompenzace, řešení
problematiky výměn panelů a aukce pro nové OZE
Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti
Informace z jednání pracovní skupiny MPO k novele zákona č. 165/2012 o POZE
Ing. Marek Lang, člen představenstva Svazu moderní energetiky
Situace na MPO, ERÚ, mediální práce 2018 a Public affairs
Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace
Ing. Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace a výkonný ředitel Svazu moderní energetiky
2.10.2018
INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SOLÁRNÍ ASOCIACE VE SPOLUPRÁCI CZECH INFO ENERGY NA TÉMA: KONTROLY
PŘEKOMPENZACE
Místo: hotel Occidental, Na Strži 32, Praha 4
Čas: 9:00

Program:
Kontroly překompenzace dle návrhu novely zákona o POZE
Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Aktuální změny v energetice z pohledu českého regulátora v souvislosti s překompenzací
Jan Pokorný, Energetický regulační úřad
Výpočet IRR a sektorové šetření FVE
Dušan Horčička, Solární asociace
Analýza návrhu novely z POZE a dopady na provozovatele FVE
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Registrace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAyEEFXYmbeOGuOEiWy87FVs8teCUs4XaTwFJONIE1FDLLDQ/viewform?c=0
&w=1

ODBORNÉ STUDIE:
Studie o rekonstrukci podporovaných a nepodporovaných zdrojů energie
Zpracovatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET – Energetické jednotky pro využití
netradičních zdrojů energie

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
OBNOVITELNE.CZ
1.8.2018
Jádro je nesmyslně drahé oproti solární energetice, říká bývalý šéf Mezinárodní energetické agentury
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/509/jadro-je-nesmyslne-drahe-oproti-solarni-energetice-rika-byvaly-sefmezinarodni-energeticke-agentury/
3.8.2018
100 milionů pro chytré projekty nabízí nová výzva na ekoinovace
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/510/100-milionu-pro-chytre-projekty-nabizi-nova-vyzva-na-ekoinovace/
4.8.2018
Irsko je první zemí světa, která dala sbohem fosilním palivům
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/513/irsko-je-prvni-zemi-sveta-ktera-dala-sbohem-fosilnim-palivum/
5.8.2018
Odpovědné firmy myslí na planetu: Danone bude vyrábět s pomocí obnovitelné energie
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/514/odpovedne-firmy-mysli-na-planetu-danone-bude-vyrabet-s-pomociobnovitelne-energie/

6.8.2018
Globální výkon solárních a větrných elektráren dosáhl 1000 gigawattů. Česko stojí dál stranou
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/516/globalni-vykon-solarnich-a-vetrnych-elektraren-dosahl-1-000-gigawattu-ceskostoji-dal-stranou/
8.8.2018
Bude Musk vyrábět smartphony? Uniklé snímky ukazují rámečky s logem Tesla
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/515/bude-musk-vyrabet-smartphony-unikle-snimky-ukazuji-ramecky-s-logemtesla/

12.8.2018
Levi bude mít 100% obnovitelné rifle
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/521/levi-bude-mit-100-obnovitelne-rifle/
14.8.2018
Nizozemský bezplastový supermarket se může inspirovat v Česku
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/523/nizozemsky-pezplastovy-supermarket-se-muze-inspirovat-v-cesku/
16.8.2018
1,3 miliardy korun z OPŽP pomůžou k lepší recyklaci odpadů
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/525/13-miliardy-korun-z-opzp-pomuzou-k-lepsi-recyklaci-odpadu/
16.8.2018
Energetici nakoupili pět nových elektromobilů, sloužit budou i ČEZ ESCO
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/526/energetici-nakoupili-pet-novych-elektromobilu-slouzit-budou-i-cez-esco/
19.8.2018
V Česku přibývá malých bateriových úložišť. Velkým zatím chybí legislativa
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/529/v-cesku-pribyva-malych-bateriovych-ulozist-velkym-zatim-chybi-legislativa/
20.8.2018
Adidas chce do roku 2020 používat na své boty pouze plastový odpad
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/530/adidas-chce-do-roku-2020-pouzivat-na-sve-boty-pouze-plastovy-odpad/
21.8.2018
Svaz moderní energetiky se dohodla na spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů ČR
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/531/svaz-moderni-energetiky-se-dohodl-na-spolupraci-s-unii-zamestnavatelskychsvazu-cr/
22.8.2018
Česká firma připravila unikátní bateriové úložiště
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/531/svaz-moderni-energetiky-se-dohodl-na-spolupraci-s-unii-zamestnavatelskychsvazu-cr/
23.8.2018
Proti vedru bez klimatizace. Dánové ukazují, že to jde
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/534/proti-vedru-bez-klimatizace-danove-ukazuji-ze-to-jde/
25.8.2018
Hybridní elektrárny? GE průkopníkem v kombinaci zelených řešení
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/536/hybridni-elektrarny-ge-prukopnikem-v-kombinaci-zelenych-reseni/
28.8.2018
Karibský ostrov Dominika zakazuje jednorázové plasty a stane se prvním klimaticky odolným územím
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/532/karibsky-ostrov-dominika-zakazuje-jednorazove-plasty-a-stane-se-prvnimklimaticky-odolnym-uzemim/
30.8.2018
Starbucks, LEGO či IKEA ve velkém nakupují energii z čistých zdrojů. Kdy se přidají ty české?
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/540/starbucks-lego-ci-ikea-ve-velkem-nakupuji-energii-z-cistych-zdroju-kdy-sepridaji-ty-ceske/

OSTATNÍ
1.8.2018
Odborníci: Vedra paradoxně snižují účinnost solárních panelů
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornici-vedra-paradoxne-snizuji-ucinnost-solarnich-panelu/1647979
4.8.2018
Světový výkon solárních a větrných elektráren dosáhl 1000 gigawattů
https://www.novinky.cz/ekonomika/479687-svetovy-vykon-solarnich-a-vetrnych-elektraren-dosahl-1000-gigawattu.html
12.8.2018
Asociace: Do 5 let mohou být v ČR desítky MW bateriových úložišť
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/558883/asociace-do-5-let-mohou-byt-v-cr-desitky-mw-bateriovychulozist.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
12.8.2018
Asociace: Do 5 let mohou být v ČR desítky MW bateriových úložišť
https://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/asociace-do-5-let-mohou-byt-v-cr-desitky-mw-bateriovych-ulozist
14.8.2018
Malá bateriová úložiště budou brzy ve většině nových rodinných domů. Velkým systémům zatím chybí legislativa
http://www.allforpower.cz/clanek/mala-bateriova-uloziste-budou-brzy-ve-vetsine-novych-rodinnych-domu-velkymsystemum-zatim-chybi-legislativa/
22.8.2018
Německým větrným aukcím dochází dech
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nemeckym-vetrnym-aukcim-dochazi-dech-1350285
24.8.2018
Starbucks, Lego či IKEA ve velkém nakupují energii z čistých zdrojů. Chopí se příležitosti i české podniky
http://ekonomicky-denik.cz/starbucks-lego-ci-ikea-ve-velkem-nakupuji-energii-cistych-zdroju-chopi-se-prilezitosti-i-ceskepodniky/
29.8.2018
Zrušení cel otevírá příležitost pro ještě levnější solární instalace
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/104445/zruseni-cel-otevira-prilezitost-pro-jeste-levnejsi-solarniinstalace.aspx
29.8.2018
Ukládání energie do baterií: dotaci od EU dostala i Škoda
https://www.euro.cz/byznys/ukladej-energii-na-horsi-casy-1418634

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
6.8.2018
Vratislav Košťál novým předsedou rady ERÚ
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/13832-vratislav-kostal-novym-predsedou-rady-eru
8.8.2018
Nizozemí skončí s net meteringem
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/13835-nizozemi-skonci-s-net-meteringem

13.8.2018
Francouzská aukce solárních projektů: nový rekord
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/13880-franzouska-aukce-solarnich-projektu--novy-rekord
21.8.2018
Svaz průmyslu a dopravy vyzývá k podpoře akumulace
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/13939-svaz-prumyslu-a-dopravy-vyzyva-k-podpore-akumulace
24.8.2018
Starbucks, Lego či IKEA ve velkém nakupují energii z čistých zdrojů. Chopí se příležitosti i české podniky?
http://www.alies.cz/starbucks-lego-ci-ikea-ve-velkem-nakupuji-energii-z-cistych-zdroju-chopi-se-prilezitosti-i-ceske
29.8.2018
Zrušení dovozních cel zlevní fotovoltaiku
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/13994-zruseni-dovoznich-cel-zlevni-fotovoltaiku
31.8.2018
Aktuálně z moderní energetiky – srpen 2018
http://www.alies.cz/aktualne-z-moderni-energetiky-srpen-2018

