Přehled aktivit – září 2019
1. září – 30. září

PUBLIC AFFAIRS
KONTROLY PŘEKOMPENZACE FVE
• 5.9.2019 jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Reném Nedělou ve věci sjednocení sazeb pro palivové a
nepalivové zdroje na 10,6% a vypořádání připomínek k návrhu novely zákona o POZE
• Jednání se všemi klíčovými připomínkovými místy, úřady a ministerstvy, které ministerstvo průmyslu k vypořádání a
ukončení mezirezortního připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 165 o POZE
• 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
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
• 6.9. 2019 účast zástupce Solární asociace v pracovní skupině Ministerstva průmyslu a obchodu k finalizaci
Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu
• 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%20Las%20Pal
mas%20de%20Gran%20Canaria%2C%20Spain&toddlers=0&adults=2&children=1&check_in=2019-11-09&check_out=2019-1116&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/zivotni-prostredi/stanoviskosvazu-mest-a-obci-cr-k-energetickemu-mixu.aspx

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)
• Jednání se zástupci MPO k nastavení efektivnější podpory fotovoltaických elektráren z operačních programů
MODERNIZAČNÍ A INOVAČNÍ FOND
• Přizvání ke spolupráci na přípravě fondu Ministerstva životního prostředí – Modernizační fond a Inovační fond.
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
• Účast Jana Fouska, předsedy dozorčí rady na setkání Pracovní skupiny MPO k přípravě budoucí kohezní politiky,
týkající se specifického cíle 2.3. Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
• Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na radě členů Svazu Průmyslu (18.9.)
Solární asociace součástí delegace Svazu průmyslu a dopravy do Číny
Předseda dozorčí rady Solární asociace Jan Fousek se po dvou letech opět zúčastnil zahraniční obchodní mise Svazu
průmyslu (SP ČR), jejímž členem je i Solární asociace, tentokrát do dvou čínských měst – Weihai a Jieyang. Delegaci vedl
viceprezident SP ČR František Chaloupecký a mezi jejími účastníky byli významní čeští byznysmeni, průmyslníci a investoři.
Svaz průmyslu byl reprezentován ještě jedním viceprezidentem, Pavlem Sobotkou, pročež byla naše účast důležitá
zejména vzhledem k ještě užší vazbě na tak důležitou instituci, jakou SP ČR je.
V obou městech proběhly konference o spolupráci malých a středních podniků z Evropy a Číny, B2B jednání s místními
partnery a setkání s nejvyššími představiteli obou navštívených provincií. Delegaci svou přítomností podpořili také
zástupci české ambasády v Pekingu či představitelé čínské pobočky Czech Trade, včetně jejího ředitele Aleše Červinky.
Máme přislíbenu plnou podporu z jejich strany pro kohokoliv z členů Solární asociace při snaze o vstup na čínský trh,
proto kdokoliv bude mít zájem, kontaktujte prosím pana Fouska (jan.fousek@solarniasociace.cz) a on Vám zprostředkuje
správný kontakt s čínskou stranou. Nejbližší příležitostí představit se čínskému trhu je už na podzimním průmyslovém
veletrhu v Shenzhenu, kde je možnost vystavovat v českém pavilonu.
Dále jsme jednali se dvěma dodavateli čínských panelů, z nichž zejména jeden vypadá opravdu nadějně – dodal již stovky
megawattů instalací v Asii, má vlastní obří fabriku ve městě s relativně nízkými náklady a ještě k tomu je u moře, což
výrazně zlevňuje ceny panelů. V případě zájmu o zprostředkování kontaktu na ně se rovněž obraťte na Solární asociaci či
přímo pana Fouska.
Z konference je i několik mediálních výstupů včetně rozhovoru do hlavní televize provincie Guangdong (110 mil.
obyvatel). Mediální výstupy a rozhovor v TV budeme mít k dispozici během několika týdnů, vzhledem k probíhající
celonárodní čínské dovolené.
SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY
• Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na koordinačních schůzkách Svazu moderní energetiky
• Spuštění spotu Může tohle video změnit naši budoucnost? v rámci kampaně Nová energie Česka (25.9.)
Link na spot: https://youtu.be/El2NpocKq6A
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
Představení závěrů studie Deloitte o potenciálu OZE (5.9.)

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
11.9.2019
ČSOB/Vodafone - Zelená energie - obnovitelné zdroje energie v ČR a ve světě: politika, právní rámec a praxe (Svaz
moderní energetiky)
17.9.2019
Konference 1) Ministerstvo životního prostředí a 2) PSP - Výbor pro životní prostředí (Svaz moderní energetiky)
17.9.2019
Slavnostní zahájení provozu Adler
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na slavnostním zahájení provozu FVE Adler v Ostravě:
https://www.greenadler.cz/
18.9. – 19.2019
Konference: Energetika 2019
Účast Jana Fouska, předsedy dozorčí rady v panelu v rámci konference „Energetika 2019: Revoluce nebo evoluce?“
organizované EGÚ Brno
19.9.2019
Veletr For Arch
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na veletrhu For Arch
http://forarch.cz/
20.9.2019
Otevření bateriového systému Planá nad Lužnicí
Účast Jana Fousek, předsedy dozorčí rady na slavnostním otevření největšího bateriového systému v ČR v Plané nad
Lužnicí, včetně živého výstupu v reportáži na ČT24 vedle ministra MPO Karla Havlíčka a dalších
20.9.2019
Festival pro budoucnost
Cílem festivalu bylo představit téma klimatické změny široké veřejnosti a ocenit aktivitu studentů. V rámci hudební části
vystoupil například Tomáš Klus nebo Lenka Dusilová. Festival mimo jiné nabídnul vystoupení z řad odborníků a talkshow,
které se zaměřilo na téma klimatických změn. Mezi dalšími hosty byl zemědělec Daniel Pitek, klimatolog Alexander Ač
nebo náměstek primátora Petr Hlubuček. Akce navazovala na stávku studentského hnutí Fridays for Future.
24.9.2019
Exkurze: Smart city Aspern Vídeň

Exkurze do města budoucnosti Seestadt Aspern, byla další zajímavá akce pořádaná Solární asociace.
Město Vídeň společně s Wien Energie a společností Siemens zkoumají různé formy moderní energetiky ve třech
budouvách (škola/školka, bytový dům a kolej). Celý koncept čtvrti Aspern představil Generální manačer ASCR v
interaktivním demo centru, kde představil efektivní využití výroby, skladování, distribuce a spotřeby energie v městském
prostředí.
Fotogalerie:
https://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/16784-smart-city-aspern-viden

24.9.2019
Exkurze: Sonnentor Čejkovice
Jedinečný bylinkářský ráj, zároveň místo, kde se snaží snižovat uhlíkovou stopu, chránit životní prostředí např.
bezodpadovou výrobou a v neposlední řadě má nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu o příkonu 29 KWh.
Sonnentor odebírá pně zelenou energii z obnovitelných zdrojů pocházející z fotovoltaické elektárny. V rámci exkurze nám
byl představen výrobní prostor, skladování a odborný výklad k střešní FVE.
Fotogalerie:
https://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/16785-exkurze-sonnentor-cejkovice

26.9.2019
Kulatý stůl: Potenciál solárních projektů na bytových domech
Aliance pro energetickou soběstačnost pořádala 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 pořádala Národní konvent k nízkouhlíkové mobilitě ve spolupráci s Vládou České
republiky
září
Workshop ČSZE
Aktivní účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na Workshopu ČSZE k tématu zapojení zákazníků do energetické
transformace
14.5.2020
Konference Solární energie a akumulace 2020
Rezervujte si již nyní termín ve svém kalendáři.
2020
Expo 2020 Dubaj
Příprava programu konference v rámci výstavy EXPO 2020 v Dubaji na téma sustainable energy.

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
21.10.2019
Seminář „Kontroly překompenzace – sektorové šetření pro FVE 2009“
Odborný seminář Solární asociace „Kontroly překompenzace – sektorové šetření pro FVE 2009“ je přednostně určen
provozovatelům solárních elektráren uvedených do provozu v roce 2009, které Ministerstvo průmyslu a obchodu oslovilo
v říjnu 2019 k účasti v sektorovém šetření.
Registrace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS3qkSKROFrukrIX4OOcq0lsUn316JJDBv9zRNILdCoPQt4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

Program:
https://www.solarniasociace.cz/cs/akce/16862-seminar---kontroly-prekompenzace---sektorove-setreni-pro-fve-2009

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
OBNOVITELNE.CZ
1.9.2019
Rychlé jako blesk: v Česku máme nabíječky, které dobijí baterie za 10 minut
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/921/rychle-jako-blesk-v-cesku-mame-nabijecky-ktere-dobiji-baterie-za-10-minut/
2.9.2019
Trump zaútočil na větrné turbíny. Ukázalo se, že nejspíš neví, jak fungují
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/922/trump-zautocil-na-vetrne-turbiny-ukazalo-se-ze-nejspis-nevi-jak-funguji/
3.9.2019
Další důkaz, že jsou elektromobily čistší než auta na ropu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/923/dalsi-dukaz-ze-jsou-elektromobily-cistsi-nez-auta-na-ropu/
4.9.2019
Víc obnovitelných zdrojů energie, než je v národním plánu, rozpočet nezatíží a pomůže ekonomice
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/924/vic-obnovitelnych-zdroju-energie-nez-je-v-narodnim-planu-rozpocet-nezatizia-pomuze-ekonomice/
5.9.2019
Elektrická koloběžka poslední míle má změnit dopravu v přecpaných městech
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/925/elektricka-kolobezka-posledni-mile-ma-zmenit-dopravu-v-precpanychmestech/
6.9.2019
Pět tipů pro rodiče, kteří hledají udržitelná řešení pro školáky
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/926/pet-tipu-pro-rodice-kteri-hledaji-udrzitelna-reseni-pro-skolaky/
7.9.2019
Solární panely na polích zvyšují úrodu, prokázal futuristický experiment
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/927/solarni-panely-na-polich-zvysuji-urodu-prokazal-futuristicky-experiment/
8.9.2019
Designové kousky z odpadků. Brněnské studio ukazuje cestu proti plýtvání
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/928/designove-kousky-z-odpadku-brnenske-studio-ukazuje-cestu-proti-plytvani/
9.9.2019
V Česku může přibýt 15 tisíc solárních střech. K lepší ceně jim pomohl společný nákup
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/929/v-cesku-muze-pribyt-15-tisici-solarnich-strech-k-lepsi-cene-jim-pomohlspolecny-nakup/
10.9.2019
Snadnému nákupu střešních solárních elektráren přes internet pomůže investice z Česka
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/930/snadnemu-nakupu-stresnich-solarnich-elektraren-pres-internet-pomuzeinvestice-z-ceska/
11.9.2019
Září je měsícem oblečení z druhé ruky, nebojte se nenakupovat a šetřit planetu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/931/zari-je-mesicem-obleceni-z-druhe-ruky-nebojte-se-nenakupovat-a-setritplanetu/

13.9.2019
Stud za létání mění svět k lepšímu. První výsledky přišlý ze Švédska
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/933/stud-za-letani-meni-svet-k-lepsimu-prvni-vysledky-prisly-ze-svedska/
14.9.2019
Chtějí lepší budoucnost pro naši zemi. Řešení změn klimatu podpoří Tomáš Klus, studenti i experti
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/934/chteji-lepsi-budoucnost-pro-nasi-zemi-reseni-zmen-klimatu-podpori-tomasklus-studenti-i-experti/
15.9.2019
Zboží s certifikací Fairtrade se prodává v ČR stále více, dominují kakao a káva
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/935/zbozi-s-certifikaci-fairtrade-se-prodava-v-cr-stale-vice-dominuji-kakao-akava/
16.9.2019
Lepší prodat se slevou než vyhodit: výprodejem proti plýtvání potravinami
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/936/lepsi-prodat-se-slevou-nez-vyhodit-vyprodejem-proti-plytvani-potravinami/
18.9.2019
Projekt slámových brček z Česka chce změnit Evropu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/938/projekt-slamovych-brcek-z-ceska-chce-zmenit-evropu/
19.9.2019
Tesla je zřejmě nejrychlejší elektromobil světa. V Německu měla ponížit Porsche
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/939/tesla-je-zrejme-nejrychlejsi-elektomobil-sveta-v-nemecku-mela-ponizitporsche/
21.9.2019
Největší baterie v Česku byla připojena k síti. Domácnosti by energie z ní stačila na rok
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/940/nejvetsi-baterie-v-cesku-byla-pripojena-k-siti-domacnosti-by-energie-z-nistacila-na-rok/
23.9.2019
Zkušenosti z Izraele pomohou k chytré elektromobilitě v Česku
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/942/zkusenosti-z-izraele-pomohou-k-chytre-elektromobilite-v-cesku/
24.9.2019
Začal klimatický summit OSN. Česká vláda tam nemá co nabídnout
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/943/zacal-klimaticky-summit-osn-ceska-vlada-tam-nema-co-nabidnout/
25.9.2019
Víme, kdo otravuje vzduch, který v Česku dýcháme. Nová studie našla viníky
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/944/vime-kdo-otravuje-vzduch-ktery-v-cesku-dychame-nova-studie-nasla-viniky/
26.9.2019
Sucho a nic pro příští generaci. Zemědělec z Hané účtuje vládě neřešení změn klimatu
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/945/sucho-a-nic-pro-pristi-generaci-zemedelec-z-hane-uctuje-vlade-neresenizmen-klimatu/

OSTATNÍ

1.9.2019
Solar Global uvedl do provozu svoji první rychlonabíjecí stanici pro elektromobily
https://roklen24.cz/a/Sn3pB/solar-global-uvedl-do-provozu-svoji-prvni-rychlonabijeci-stanici-pro-elektromobily
4.9.2019
Česko může zvýšit podíl obnovitelných zdrojů bez růstu výdajů. Pomoct mají investoři, uvádí studie
https://roklen24.cz/a/Sn3pB/solar-global-uvedl-do-provozu-svoji-prvni-rychlonabijeci-stanici-pro-elektromobily
Chcete ušetřit, dostanete pokutu. Stížností na aukce energií přibývá
https://www.penize.cz/vlastnictvi-nemovitosti/409340-chcete-usetrit-dostanete-pokutu-stiznosti-na-aukce-energiipribyva
8.9.2019
Bateriová úložiště nacházejí uplatnění v průmyslu, další brzdí ministerstvo
https://roklen24.cz/a/StZJK/bateriova-uloziste-nachazeji-uplatneni-vprumyslu-dalsi-brzdi-ministerstvo
9.9.2019
ČEZ se chce stáhnout z Rumunska, většinu tamních firem nabízí k prodeji
https://www.euro.cz/byznys/cez-se-chce-stahnout-z-rumunska-vetsinu-tamnich-firem-nabizi-k-prodeji-1465482
12.9.2019
Zelená revoluce přijde zespoda, říká šéf E.ON Záklasník
https://www.euro.cz/byznys/zelena-revoluce-prijde-zespoda-rika-martin-zaklasnik-1465936
17.9.2019
Veronika Šilhová: Česká solární energetika je připravená na restart, vydělat na tom mohou všichni
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/veronika-silhova-ceska-solarni-energetika-je-pripravena-na-restartvydelat-na-tom-mohou-vsichni
Vláda schválila vyšší dotace podporované energii
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4222821/vlada-schvalila-vyssi-dotace-podporovane-energii.html
20.9.2019
V Plané nad Lužnicí spustili největší bateriové úložiště v Česku
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2929886-v-plane-nad-luznici-spustili-nejvetsi-bateriove-uloziste-v-ceskuprumerna
25.9.2019
Nové vedení ERÚ přitvrdilo. Chce snížit dotace teplárnám
https://www.euro.cz/byznys/nove-vedeni-eru-pritvrdilo-chce-snizit-dotace-teplarnam-1467550
26.9.2019
Lidl nainstaloval na střechy osmi prodejen fotovoltaické systémy
https://mam.cz/marketing/2019-09/lidl-nainstaloval-na-strechy-osmi-prodejen-fotovoltaicke-systemy/

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
6.9.2019
Na podporované zdroje poputuje příští rok 27 miliard
10.9.2019
Svaz měst a obcí: Klimaplán nás diskriminuje
18.9.2019

Česká solární energetika je připravená na restart, vydělat na tom můžou domácnosti, firmy, ale i stát
27.9.2019
Vláda schválila rozpočet na obnovitelné zdroje, plánuje však další škrty v podpoře

