Přehled aktivit – září 2020
1. září – 30. září

PUBLIC AFFAIRS
KONTROLY PŘEKOMPENZACE FVE
• 4.9. jednání zástupců Solární asociace s premiérem Babišem a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem na Úřadu vlády a
představení likvidačních dopadů snížení hranice IRR z 8,6% na 6,3% v novele zákona o podporovaných zdrojích
energie, diskuze nad budoucností fotovoltaiky
• Komunikace s poslanci ohledně návrhu novely zákona o POZE a našeho požadavku na jednotnou výši IRR, která
nebude diskrimanční pro sektor fotovoltaiky
• Průběžný monitoring legislativního procesu
• Průběžné konzultace při přípravě tabulek pro výpočet IRR v rámci sektorového šetření pro FVE z roku 2010
NOVELA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE
• Vláda dne 27.4.2020 schválila změnu zákona o podporovaných zdrojích, kterou chce mimo jiné snížit podporu
solárních elektráren skrze nově nastavenou hranici vnitřního výnosového procenta pro posuzování přiměřenosti
podpory, a to z původně navržených 8,4 % na 6,3 % (snížení výnosového procenta pro solární elektrárny neprošlo ani
meziresortním připomínkovým řízením, ani posouzením v Legislativní radě vlády)
• Solární asociace zpracovala argumentaci pro sjednocení IRR pro všechny OZE na stejnou hodnotu a analýzu dopadů
snížení IRR na 6,3%
• Sněmovní prázdniny odsunuly první čtení klíčové změny zákona č. 165/2012 o podporovaných zdrojích energie až na
září. Vzhledem k dopadům, jaké tato novela může mít na solární sektor, celý proces projednávání intenzivně
monitorujeme, a to včetně jednání klíčových výborů Sněmovny.

NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA
• Pravidelná účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska v pracovní skupině Ministerstva průmyslu a obchodu
„Elektroenergetika“ k přípravě zcela nového energetického zákona – pravidelná setkání každý týden, která byla
plánována až do konce května 2020, byla v polovině března z důvodu koronavirové krize ukončena
• Komunikace Jana Fouska s MPO ohledně připomínek k pozměňovacímu návrhu upravujícímu energetický zákon o
oblast akumulace

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)
• Jednání se zástupci MPO k nastavení efektivnější podpory fotovoltaických elektráren z operačních programů (OP PIK,
OP TAK)
• Komunikace předsedy dozorčí rady Jana Fouska s Ministerstvem průmyslu a obchodu při nastavování nových
dotačních titulů pro roky 2021-2027, včetně vyplnění dotazníku od společnosti Deloitte

MODERNIZAČNÍ A INOVAČNÍ FOND
• Přizvání ke spolupráci na přípravě fondu Ministerstva životního prostředí – Modernizační fond a Inovační fond.
• Účast v pracovní skupině Svazu Průmyslu a dopravy k Modernizačnímu a Inovačnímu fondu
• Pozvání Jana Fouska, předsedy dozorčí rady na druhé jednání pracovní skupiny k nově vznikajícímu operačnímu
programu Konkurenceschopnost (OPK)
REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ FOND
• Spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu na zpracování Národního plánu obnovy a přípravě seznamu
potenciálních projektů pro financování z Regionálního rozvojového fondu s realizací do roku 2025 v oblasti
fotovoltaiky a akumulace

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
• Schůzka Jana Fouska se všemi radními Energetického regulačního úřadu a prezentace o situaci v oblasti akumulace
• Iniciování dopisu Evropského regulačního úřadu ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi upozorňujícího na
nedostatečnou legislativu v oblasti akumulace. Samostatná licence je důležitá zejména pro provozovatele FVE, jelikož
konvenčním zdrojům již stávající právní úprava využití akumulace nebrání
• Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na webináři „Electricity Storage Valuation Framework“ pořádaném
mezinárodní agenturou IRENA
• Komunikace předsedy dozorčí rady Jana Fouska k finální úpravám pozměňovacího návrhu k návrhu novely
energetického zákona obsahujícího akumulaci
• Pomoc Ministerstvu životního prostředí s definicí akumulace do Modernizačního fondu
• Jan Fousek: Jmenování expertem v rámci nové platformy Česko-slovenské energetické fórum

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)
• Prezentace na videokonferenci v rámci evropské bateriové asociace EASE (The European Association of Storage of
Energy) s ostatními evropskými bateriovými asociacemi o novinkách v těchto státech i na půdě EU
• Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na bruselských strategických telekonferencích a pracovních skupinách se
zástupci SolarPower Europe
• Podílení se na dokumentu se SolarPower Europe o politikách akumulace v jednotlivých evropských zemích pro
Evropský parlament
• Komunikace předsedy dozorčí rady Jana Fouska s Bruselem i Ministerstvem životního prostředí při nastavování čerpání
peněz z Modernizačního fondu
• Účast Jana Fouska předsedy dozorčí rady na průzkumu ohledně tzv. PPAs pořádaném asociací SolarPower Europe

STANOVISKA A ODBORNÉ ANALÝZY
x

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
8.9.2020
Modernizační a inovační fond: Seminář s dotazy
Jan Fousek organizoval a řídil diskuzní seminář o nastavení Modernizačního fondu, Inovačního fondu a dalších dotačních
nástrojů, pořádaného AKU-BATem, s podporou Solární asociace.
http://www.akubat-asociace.cz/upcoming_events/modernizacni-a-inovacni-fond-seminar-s-dotazy/

8.9.2020
Diskusní seminář Hnutí Duha
Účast Jan Krčmáře na diskusním semináři Hnutí Duha k novely zákona POZE

9.9.2020
Setkání pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci
Hlavním tématem setkání bude podoba nového programu na podporu fotovoltaiky v rámci Nové zelené úsporám, který
by měl být spuštěn v příštím roce. Věnovat se budeme i prezentaci reálných dopadů měření po fázích.
Pozvánka:
https://mcusercontent.com/4a4a8a84347bfb19d07b312e8/files/179c7aaf-7852-48e6-928d54344b46bba7/Pozvanka_male_zdroje_semin%C3%A1%C5%99_9_9_2020.02.pdf

9.9. – 10.9.2020
International Energy Clubu: Energetika vs. Covid-19
Blok č. 1: Jak změní covid-19 evropskou a českou energetiku?
Blok č. 2: Co přinese nový energetický zákon?
Blok č. 3: Jaké investice v energetice mají budoucnost?
Aktivní účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na prestižním International Energy Clubu v Ostravě po boku
nejvýznamnějších zástupců české energetiky a politiky
https://www.ieclub.cz/

14.9.2020
Webinář: Energy Markets Hub Series
Vystoupení předsedy představenstva Jana Krčmáře v rámci webináře Energy Markets Hub Series: Season 2 Episode 1 Market update for Corporate Power Purchase Agreements
https://www.enlit.world/europe/on-demand-europe/energy-markets-hub-series-season-2-episode-1-market-update-forcorporate-power-purchase-agreements

15.9.2020
Diskuzní setkání: Evropský plán zelené obnovy
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na události pořádané Euroactive na téma „Evropský plán zelené obnovy: Je
Česká republika připravena?“
http://www.akubat-asociace.cz/upcoming_events/evropsky-plan-zelene-obnovy-je-ceska-republika-pripravena/

16.9.2020
Jednání rady členů Svazu průmyslu a dopravy
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na jednání členů Svazu průmyslu a dopravy

16.9.2020
Jednání Energetického expertního týmu Svazu průmyslu a dopravy
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na jednání energetického týmu Svazu průmyslu a dopravy

17.9.2020
Slavnostní otevření továrny Magna Energy Storage
Účast Jana Fouska, předsedy dozorčí rady na slavnostním otevření továrny MAGNA ENERGY STORAGE na baterie HE3DA
v Horní Suché.
http://www.akubat-asociace.cz/upcoming_events/slavnostni-otevreni-vyrobniho-zavodu-magna-energy-storage-nabaterie-he3da/

20.9. – 26.9.2020
Dny otevřených dveří slunečních elektráren
Do dalšího ročníku Dnů otevřených dveří slunečních elektráren se zapojila více než dvacítka různorodých projektů: od
malých elektráren na střechách rodinných domů po obrovské solární parky, k vidění budou i neobvyklé technologie, ať už

přímo v některých elektrárnách nebo třeba v Univerzitním centru energeticky efektivních budov v Buštěhradu, kde se
výzkumem fotovoltaiky zabývají špičkoví vědci z ČVUT.
Seznam všech zapojených projektů je uveden v naší interaktivní mapě:
https://www.solarniasociace.cz/cs/pro-verejnost/den-otevrenych-dveri-slunecnich-elektraren

22.9.2020
Exkurze: FVE Southpoint + jízdy Teslou a Škodou Citigo
Logistický park SOUTHPOINT D1 hostí na svých střechách 62 tisíc solárních panelů. Elektrárna disponuje patentovanými
nosnými konstrukcemi a má vlastní řešení aktivního a pasivního zabezpečení. V rámci akce si také budete moci vyzkoušet
elektromobily Tesla Model 3 a Škoda Citygo iV.
Pozvánka:
https://mcusercontent.com/4a4a8a84347bfb19d07b312e8/files/6376a97e-079d-4571-8887845182dd95de/Pozv%C3%A1nka_exkurze_elektr%C3%A1rna_FVE_Southpoint_2.pdf
Fotogalerie:
https://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/19438-exkurze-na-nejvetsi-stresni-fve-southpoint

23.9.2020
FVE Autokomplex Menčík
Prohlídku fotovoltaické elektrárny s panely typu half-cut o celkovém výkonu 19,8 kWp s třicetikilowattovým bateriovým
úložištěm o kapacitě 50 kWh povedou přímo její tvůrci: Martin Panáč ze Siemensu a Zdeněk Kalandřík z S.W.H.
Group. Vyrobená energie slouží potřebám obchodního areálu.
Pozvánka:
https://mcusercontent.com/4a4a8a84347bfb19d07b312e8/files/ec8b88ae-f84f-448e-a95b254a1f840a3e/Pozv%C3%A1nka_exkurze_FVE_baterie_Autokomplex_Men%C4%8Dik.pdf
Fotogalerie:
https://www.solarniasociace.cz/cs/nase-aktivity/akce/19439-exkurze-fve-autokomplex-mencik

23.9.2020
EGÚ Brno Energetika 2020: Dovářet nebo vyvážet
Blok 1: Dovážet nebo vyvážet
Blok 2: Budou v regionu zdroje?
Blok 3: Budeme plyn dovážet neb vyrábět?
Aktivní účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska v panelu konference EGÚ Brno na téma „Dovážet nebo vyrábět?“ s celou
řadou prestižních řečníků
https://www.egubrno.cz/konference/program2020/

28.9.2020
SolarPower Summit
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na SolarPower Summit, který letos pořádala evropská solární asociace
SolarPower Europe poprvé online
https://www.solarpowersummit.org/

září 2020
Energetický podcast
Jan Fousek, předseda dozorčí rady jako host podcastu Sev.en Energy o elektromobilitě a energetickém mixu v rámci
festivalu Praha září
Energetický podcast je jediný český podcast o energetických tématech. Energetika je komplexní a ožehavé téma, proto je
energetický podcast prostorem, kde laici i odborníci získají faktické informace na množství témat související s energetikou.
https://www.7energy.com/cz/podcast/

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
13.10.2020
Webinář: Současná a budoucí podpora FVE

3.11.2020
Jednání členů představenstva Solární asociace
• Zahájení
• Stav klientské základny (hlasování)
• Schválení termínu a programu valné hromady (hlasování)
• Plnění rozpočtu na rok 2020
• Projednání plánu aktivit a rozpočtu 2021 (hlasování)
• Projednání návrhu na změnu příspěvkového řádu 2021
• Zpráva o činnosti Solární asociace
• Ukončení jednání

3.11.2020
Jednání členů dozorčí rady Solární asociace
• Zahájení
• Stav klientské základny (hlasování)
• Schválení termínu a programu valné hromady (hlasování)
• Plnění rozpočtu na rok 2020
• Projednání plánu aktivit a rozpočtu 2021 (hlasování)
• Projednání návrhu na změnu příspěvkového řádu 2021
• Zpráva o činnosti Solární asociace
• Ukončení jednání

Listopad 2020
Valná hromada členů Solární asociace
Online formou

25.5.2021
ODLOŽENO 2021: Konference Solární energie a akumulace v ČR
Predikce šíření nemoci covid-19 v ČR naznačuje, že stále ještě není vyhráno, a všeobecně se očekává zpřísnění ochranných
opatření.
V této situaci si nejsme jisti, zda by v polovině října mohla proběhnout plnohodnotná konference bez zatěžujících
omezení, a hlavně bez rizika nákazy jak pro přednášející, tak pro účastníky. Pravděpodobně bychom se museli uchýlit
k více či méně okleštěné podobě celé akce, a to vzhledem k dlouhodobě vysoké kvalitě konference nechceme.
Prioritou pro nás je, abyste byli v bezpečí, dostali všechny slíbené informace, vyslechli si přednášející tváří v tvář a
konferenční den využili pro setkání s kolegy a networking.
Po pečlivém uvážení jsme se proto rozhodli přesunout naši konferenci Solární energie a akumulace do roku 2021
(25.5.2021).

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
1.9.2020
Tomu dala, tomu míň
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/tomu-dala-tomu-min

5.9.2020
Ekologičtí aktivisté pronikli do lomu Vršany u Mostu. Policie zadržela 115 lidí
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3177012-ekologicti-aktiviste-pronikli-do-lomu-vrsany-u-mostu-protestuji-protitezbe-uhli
10.9.2020
Německá solární platforma Zolar meziročně zdvojnásobila tržby, ČEZ v ní prostřednictvím Inven Capital navyšuje svůj
podíl
https://pro-energy.cz/news/detail/420899?title=nemecka-solarni-platforma-zolar-mezirocne-zdvojnasobila-trzby-cez-vni-prostrednictvim-inven-capital-navysuje-svuj-podil
10.9.2020
Nový energetický zákon do parlamentních voleb nebude, shodli se účastníci International Energy Clubu
https://www.casopisczechindustry.cz/products/novy-energeticky-zakon-do-parlamentnich-voleb-nebude-shodli-seucastnici-international-energy-clubu/
13.9.2020
Solární elektrárny opět v kursu. V pololetí přibyl výkon jako loni za celý rok
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/solarni-elektrarny-opet-v-kursu-v-pololeti-pribyl-vykon-jako-loni-zacely-rok-1373211
20.9.2020
Podniky zelenají a šetří, chtějí solární střechy. Pomůže jim v tom ČEZ
http://www.24zpravy.com/ekonomika/podniky-zelenaji-a-setri-chteji-solarni-strechy-pomuze-jim-v-tom-cez/458263zpravy
21.9.2020
Státní dotace podporované energii má i příští rok být 27 mld. Kč
https://pro-energy.cz/news/detail/425130?title=statni-dotace-podporovane-energii-ma-i-pristi-rok-byt-27-mld-kc
28.9.2020
Přechod k obnovitelným zdrojům je pomalý. Zájem o něj ale v Česku je
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prechod-k-obnovitelnym-zdrojum-je-pomaly-zajem-o-nej-ale-v-cesku-je-120149
29.9.2020
Komora OZE kritizuje rozdílnou povolenou ziskovost OZE ve vládním návrhu. Nabízí řešení
https://oenergetice.cz/elektrarny-cr/komora-oze-kritizuje-rozdilnou-povolenou-ziskovost-oze-ve-vladnim-navrhu-nabizireseni

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
3.9.2020
Studie: do roku 2032 uhlí nahradí obnovitelné zdroje a plyn
https://www.alies.cz/studie-do-roku-2032-uhli-nahradi-obnovitelne-zdroje-a-plyn/
3.9.2020
Akumulace nejsou jen baterky a přečerpávačky: vznikající způsoby ukládání energie, které si zaslouží vaši pozornost
https://www.alies.cz/akumulace-nejsou-jen-baterky-a-precerpavacky-vznikajici-zpusoby-ukladani-energie-ktere-sizaslouzi-vasi-pozornost/
4.9.2020
Akumulace dostane zelenou možná už tento měsíc
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/19261-akumulace-dostane-zelenou-mozna-uz-tento-mesic
9.9.2020
Dokáže vládní novela probořit bariéry rozvoje obecní energetiky?
https://www.alies.cz/dokaze-vladni-novela-proborit-bariery-rozvoje-obecni-energetiky/

11.9.2020
MŽP podpoří komunitní výrobny elektřiny. Potřebná legislativa ale chybí
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/19348-mzp-podpori-komunitni-vyrobny-elektriny-potrebna-legislativa-alechybi
14.9.2020
Dny otevřených dveří slunečních elektráren
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/19308-dny-otevrenych-dveri-slunecnich-elektraren
16.9.2020
Tisková zpráva: Komise navrhuje zvýšit cíle ve snižování emisí na 55 % do roku 2030
https://www.alies.cz/tiskova-zprava-komise-navrhuje-zvysit-cile-ve-snizovani-emisi-na-55-do-roku-2030/
16.9.2020
Evropská komise navrhuje zvýšit cíle ve snižování emisí skleníkových plynů na 55 % do roku 2030
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/evropska-komise-navrhuje-zvysit-cile-ve-snizovani-emisi-sklenikovychplynu-na-55-do-roku-2030/
18.9.2020
Kancelář slovenské prezidentky bude uhlíkově neutrální
https://www.alies.cz/kancelar-slovenske-prezidentky-bude-uhlikove-neutralni/
21.9.2020
Jablonecká firma vyvinula mobilní zdroj energie z vodíku
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/jablonecka-firma-vyvinula-mobilni-zdroj-energie-z-vodiku/
24.9.2020
Solární elektrárny jsou otevřeny veřejnosti. Zbývají poslední dva dny
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/19466-solarni-elektrarny-jsou-otevreny-verejnosti-zbyvaji-posledni-dva-dny
24.9.2020
Evropští poslanci doporučují, jak maximalizovat potenciál energetické účinnosti v budovách
https://www.alies.cz/evropsti-poslanci-doporucuji-jak-maximalizovat-potencial-energeticke-ucinnosti-v-budovach/
24.9.2020
Pracovní snídaně s Luďkem Niedermayerem – evropská energetická politika
https://www.alies.cz/pracovni-snidane-s-ludkem-niedermayerem-evropska-energeticka-politika/
29.9.2020
Sluneční elektrárny po celé České republice navštívily stovky návštěvníků z řad studentů i veřejnost
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/slunecni-elektrarny-po-cele-ceske-republice-navstivily-stovky-navstevnikuz-rad-studentu-i-verejnost/

