Přehled aktivit – září 2021
1. září – 30. září

PUBLIC AFFAIRS
KONTROLY PŘEKOMPENZACE FVE
Sektorové šetření pro FVE 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ukončilo dne 31.3.2021 oficiální sektorové
šetření pro solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2010. Kontroly překompenzace se týkají pouze elektráren nad
hranicí “de minimis” (cca 100kWp a výše).
• Na základě vyplněných tabulek ministerstvo v budoucnu určí průměrnou míru výnosnosti sektoru solárních elektráren
z roku 2010 a stanoví případnou míru překompenzace v závislosti na „přiměřené“ hodnotě IRR zakotvené v novele
zákona o POZE. O této hodnotě však zatím zákonodárci nerozhodli (viz výše).
• V srpnu 2021 MPO zahájilo sektorové šetření pro ostatní obnovitelné zdroje energie uvedené do provozu v roce 2010
Sektorové šetření pro FVE 2009
• Ministerstvo průmyslu a obchodu doposud nesdělilo výsledek sektorového šetření, resp. kontrol překompenzace pro
solární elektrárny z uvedené do provozu v roce 2009, které bylo zahájeno v roce 2019.
NOVELA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE
Prezident republiky podepsal novelu zákona o podporovaných zdrojích energie
Prezdident Miloš Zeman podepsal 27. září novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (NPOZE). Novelu POZE
schválila Poslanecká sněmovna 15. září v senátním znění. Zákon vstoupí v platnost 1. ledna 2022 a zavádí interval IRR 8,4 10,6% pro obnovitelné zdroje. Zároveň se však o 10% zvýší solární daň (na 20% pro FVE z roku 2010 a 10% pro FVE z roku
2009). Mezi dalšími významnými změnami je i zařazení solárních elektráren do budoucích aukcí provozní podpory.
Solární asociace k novele zákona POZE vydala prohlášení.
Průběh projednání zákona o podporovaných zdrojích energie:
• Poslanecká sněmovna 27. ledna schválila v prvním čtení dlouho očekávanou kontroverzní novelu zákona o
podporovaných zdrojích energie. Aktuální verze novely zákona o POZE stále počítá s IRR pro solární elektrárny ve výši
6,3 %, s čímž Solární asociace zásadně nesouhlasí.
• Novela zákona o podporovaných zdrojích energie z dílny MPO vytváří nerovné prostředí pro rozvoj obnovitelných
zdrojů energie a diskriminuje také provozovatele už existujících fotovoltaických elektráren.
• Nejnižší hodnotu dostala fotovoltaika, jen 6,3 procenta. Větrná a vodní energie 7 procent, biomasa 9,5 procenta a
bioplyn 10,6 procenta.
• Novela zákona o podporovaných obnovitelných zdrojích energie („novela POZE“) čekala v Poslanecké sněmovně na
druhé čtení. Novelu POZE projednalo plénum Poslanecké sněmovny projednat ve 2. a 3. čtení v rámci 98. schůze, která
byla přerušena. K návrhu ZPOZE bylo podáno 16 pozměňovacích návrhů
• Hospodářský výbor 10. června podpořil interval IRR a navýšení solární daně
• Poslanci odhlasovali 14. července likvidační snížení podpory pro fotovoltaiku. Proti nešťastnému výsledku hlasování
vystoupila i naše asociace prostřednictvím tiskové zprávy.
• Senát 18. srpna novelu POZE vrátil s pozměňovacími návrhy zpět Poslanecké sněmovně.
• Poslanecká sněmovna 15. září schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích (NPOZE) v senátním znění. Poslanci
tedy potvrdili nastavení dolní hranice IRR na minimálně 8,4 % a odstranili z novely likvidační hranici IRR 6,3 %. Zároveň
se však o 10 % zvýší solární daň (na 20 % pro FVE z roku 2010 a 10 % pro FVE z roku 2009).
• Prezident Miloš Zeman podepsal 27. září novelu zákona o podporovaných zdrojích energie.

NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA
Prezident republiky podepsal novelu energetického zákona
Prezident Miloš Zeman podepsal 27.září novelu energetického zákona.
Průběh projednání energetického zákona:

• Čekání na ukotvení akumulace
• Pozměňovací návrh (PN) k akumulaci, který iniciovala Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT a předložil poslanec
Marian Jurečka, byl po stažení na únorovém jednání Hospodářského výboru dle připomínek dopracován, především
byly doplněny kontroverzní poplatky za obnovitelné zdroje (tzv. double-charging).
• V rámci druhého čtení ve Sněmovně bude pravděpodobně předložen i druhý PN k akumulaci Pavla Pustějovského,
který však licenci na akumulaci neobsahuje.
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež se k původnímu pozměňovacímu návrhu stavělo neutrálně, přislíbilo zpracovat
vlastní návrh, který by měl být připraven již pro druhé čtení ve Sněmovně. Ministerstvo kvůli tomu svolalo na zítřek
online jednání se všemi klíčovými subjekty. Situaci přehledně shrnuje reportáž v Hlavních událostech na ČT.
• Novela energetického zákona byla vedena na 27. místě v seznamu návrhů ve druhém čtení ke kterému došlo
26.5.2021
• Třetí čtení novely a hlasování o pozměňovacích návrzích
• 10.6.20201 se uskutečnilo jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, na kterém probíhalo hlasování o
pozměňovacích návrzích (PN) k novele energetického zákona. Zároveň se hlasovalo i o pozměňovacím návrhu k
ukotvení akumulace iniciovaném asociací AKU-BAT. Ukotvení akumulace v Hospodářském výboru podporu nezískalo
(výsledky hlasování).
• Senátoři během srpna projednávali novelu energetického zákona. Přestože je horní komora Parlamentu nakloněna
moderní energetice více než ta dolní, průlom v otázce zakotvení akumulace energie nenastal. Odpor Ministerstva
průmyslu a obchodu k akumulaci a složení Poslanecké sněmovny totiž odsoudily případné pozměňovací návrhy
předem k neúspěchu, a tak je senátoři ani nepodávali. Budoucí provozovatelé velkých bateriových úložišť se tak
potřebných
• Prezident Miloš Zeman podepsal 27. září novelu energetického zákona.
MODERNIZAČNÍ A INOVAČNÍ FOND
Příjem žádostí o podporu na stavbu FVE byl zahájen
Od 12. července je možno podávat žádosti o dotace z programů RES+ Modernizačního fondu. Obě výzvy cílí na výstavbu
větších fotovoltaických elektráren, liší se jen velikostí realizovaných projektů (hranicí je 1 MWp). Příjem žádostí bude
probíhat do poloviny podzimu.
Bližší informace o podmínkách výzev stejně jako videonávody pro podání žádosti vytvořené Státním fondem životního
prostředí najdete v článku na našem webu.
Rozjezd Modernizačního fondu však neznamená, že nelze nové FVE dotovat i z jiných programů: ve speciální sekci našich
stránek najdete vždy jejich aktuální přehled a odkazy k dalším detailnějším informacím
Modernizační fond (souhrn):
• Státní fond životního prostředí zveřejnil 1.června 2021 detaily dvou nových výzev programu RES+ Modernizačního
fondu. Podpoří výstavbu nových solárních elektráren.
• V první výzvě bude 1 miliarda korun určena na investiční podporu nových fotovoltaických elektráren do výkonu 1
MWp. Bude moci jít o samostatné i sdružené projekty či projekty virtuálních elektráren. Bližší informace k této výzvě
na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=9.
• Druhá výzva je zaměřena na větší solární elektrárny s instalovaným výkonem převyšujícím 1 MWp. Vyšší investiční
náklady na takové projekty odráží i vyšší alokace výzvy: rozděleno bude 3,5 miliardy korun. Výzva neklade zásadnější
podmínky na umístění elektráren (s výjimkou bonitních půd), jde tedy po dlouhých deseti letech o první možnost
získat podporu i na volně stojící fotovoltaické elektrárny. Odkaz na podmínky výzvy včetně výpočtu maximální
dotace: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=10.
• Pro naše členy jsme připravili prezentaci shrnující jaké projekty na podporu dosáhnou, jaké podmínky musí splňovat
a jak se na podání žádosti připravit. Prezentaci je možno stáhnout zde (odkaz funguje až po přihlášení do členské
sekce webu).
• Od 12. července je možné podávat žádosti o dotace z programů RES+ Modernizačního fondu.
Přehled všech dotačních programů:
• V souvislosti s rozjezdem Modernizačního fondu, v jehož rámci bude možno financovat i nové velké solární elektrárny,
jsme aktualizovali přehled všech aktuálně dostupných dotačních programů na našem webu.
• Kromě jednotlivých výzev ModFondu zde najdete i další, stále běžící programy jako Nová zelená úsporám či jednotlivé
operační programy Evropských fondů.
• Přehled všech dotačních programů
Informační webináře a časté dotazy (FAQ):
•
Solární asociace pořádala čtyři informační webináře věnované tématu Modernizačního fondu.

•

Všechny nejdůležitější okruhy a časté dotazy jsme shrnuli do dokumentu, kde tyto odpovědi najdete.
Je uložen v členské sekci našich stránek, v záložce 15 – Modernizační fond -> Časté dotazy. Dokument si můžete
stáhnout i přímo na tomto odkazu (odkaz bude fungovat až po přihlášení do členské sekce).

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Pro domácnosti je připraveno dalších 39 miliard korun
Nejdéle trvající dotační program pro energetické úspory rodinných a bytových domů vstoupí v říjnu do nové etapy: do roku
2030 se v něm rozdělí z evropských i národních zdrojů minimálně 39 miliard korun. Z hlediska výstavby FVE přináší některé
novinky, například zjednodušení a rozšíření podpory FVE, propojení s elektromobilitou či možnost škálování na míru dle
potřeby v místě.
Výše podpory pro základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem se stanovuje na 40.000 Kč, s hybridním
měničem na 60.000 Kč. Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu je možné dotaci navýšit o 10.000 Kč. U bytových domů
sice klesla podpora na kWp z 15.500 na 10.000 Kč, na druhou stranu ale budou podpořeny FVE i bez požadavku na vlastní
spotřebu.
Kromě toho program rozšiřuje podporu i na bytové domy mimo Prahu. Dotovat půjde i trvale obývané rekreační objekty.
Nově program přinese bonusy při současné realizaci více úsporných zařízení v rámci jedné žádosti a zjednoduší se
administrativa – vše bude probíhat výlučně online.
Více informací na oficiálním webu programu Nová zelená úsporám 2021+

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO)
Dalších pět miliard připraveno pro nové FVE:
• Modernizační fond nebude v dalších letech jediným zdrojem podpory pro nové solární projekty.
• Nově prezentovaný Národní plán obnovy (NPO) počítá s další štědrou podporou.
• Zhruba 5 miliard korun má podpořit výstavbu především větších střešních FVE. Jak na konferenci Solární energie a
akumulace potvrdil náměstek MPO René Neděla, mělo by podle odhadů vzniknout celkem cca 277 MWp (168 MWp
bez akumulace a 109 MWp s akumulací).
• Více informací na www.planobnovycr.cz.

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.
• 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
• Call předsedy dozorčí rady Jana Fouska s národními solárními asociacemi v rámci SolarPower Europe
• Vystoupení Jana Fouska, předsedy dozorčí rady o novinkách na českém trhu s akumulací na setkání EASE (The
Association for Storage of Energy), se kterou spolupracujeme v rámci asociace AKU-BAT.

RETROFIT:
Provoz elektráren: ČEPS se chystá stávajícím solárním elektrárnám nařídit retrofit
Solární asociace podala koncem srpna v rámci veřejné konzultace zásadní připomínky ke studii provozovatele přenosové
soustavy ČEPS k problematice tzv. „retrofitu“ fotovoltaických elektráren, kterou dlouhodobě v asociaci sledujeme, neboť
může mít negativní dopad na ekonomiku stávajících projektů. Retrofit má za cil upgradovat technologie elektráren,
zejména střídačů, za účelem přenastavení frekvenčních ochran. Cílem studie ČEPS je poukázat na náklady a možnosti
provedení tohoto retrofitu elektráren.
Solární asociace v rámci svých připomínek kritizovala nejen některé propočty uvedené ve studii, ale i skutečnost, že studie
neřeší témata financování případného retrofitu, hrozbu ztráty licence či otázky, zda se retrofit vůbec ekonomicky vyplatí.
Dále jsme upozornili, že jakékoli další náklady pro provozovatele FVE je nutné vnímat v kontextu navýšení solární daně o
10 % od roku 2022. Připomínky ke studii najdete v členské sekci webu Solární asociace (záložka 03-Legislativa ČR Připomínky k legislativě).

OSTATNÍ:
Solární asociace zakládá pracovní skupinu pro nové velké instalace
V souvislosti s podporou pro nové velké solární elektrárny v rámci Modernizačního fondu zakládá Solární asociace pracovní
skupinu pro nové velké zdroje.
Budeme řešit všechny otázky týkající se široké problematiky kolem výstavbu nových velkých FVE, jako jsou stavební
povolení, připojování, autorizace, územní řízení atd.
Do pracovní skupiny hledáme aktivní členy, kteří mají chuť s námi vyměňovat zkušenosti a aktivně se podílet na odstranění
bariér, které výstavbě dnes brání. Máte-li zájem účast v pracovní skupině, pošlete nám prosím email na
jan.krcmar@solarniasociace.cz.
Výročí: Nová publikace mapuje uplynulých deset let Solární asociace
Přerod malé organizace s několika zakládajícími členy v nejvýznamnější oborové sdružení v solárním sektoru zachycuje
kronika, kterou jsme vydali k výročí deseti let Solární asociace. Při tomto ohlédnutí jsme zaznamenali všechny významné
milníky uplynulé dekády a zachytili neustále se rozšiřující škálu našich aktivit.
Publikace „10 let Solární asociace“ bude distribuována v rámci propagačních aktivit, stáhnout si ji můžete v elektronickém
formátu zde.
Připomínky ke studii ČEPS týkající se „retrofitu“ FVE
Solární asociace podala koncem srpna v rámci veřejné konzultace zásadní připomínky ke studii provozovatele přenosové
soustavy ČEPS k problematice tzv. „retrofitu“ fotovoltaických elektráren, kterou dlouhodobě v asociaci sledujeme, neboť
může mít negativní dopad na ekonomiku stávajících projektů. Retrofit má za cil upgradovat technologie elektráren,
zejména střídačů, za účelem přenastavení frekvenčních ochran. Cílem studie ČEPS je poukázat na náklady a možnosti
provedení tohoto retrofitu elektráren.
Solární asociace v rámci svých připomínek kritizovala nejen některé propočty uvedené ve studii, ale i skutečnost, že studie
neřeší témata financování případného retrofitu, hrozbu ztráty licence či otázky, zda se retrofit vůbec ekonomicky vyplatí.
Dále jsme upozornili, že jakékoli další náklady pro provozovatele FVE je nutné vnímat v kontextu navýšení solární daně o
10 % od roku 2022. Připomínky ke studii najdete v členské sekci webu Solární asociace, samotná studie je ke stažení zde
https://www.ceps.cz/cs/verejne-konzultace/novinka/verejna-konzultace-podle-cl-10-narizeni-komise-eu-2016-631.

STANOVISKA A ODBORNÉ ANALÝZY
x

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
2.9.2021
Jednání skupiny k trestním kauzám
Uzavřené jednání dotčených provozovatelů solárních elektráren a jejich právních zástupců zaměřené na probíhající trestní
kauzy týkající se solárních elektráren a související judikatury proběhne 2. září od 11:00.
V případě zájmu o účast na jednání kontaktujte přímo výkonnou ředitelku Solární asociace Veroniku Šilhovou.
Zasedání Energetické Sekce Hospodářské komory
6.9.2021
Zasedání Svazu průmyslu k balíčku FitFor55
8.9. – 9.9.2021
XII. Výroční zasedání International Energy Club: Zelená energetika a budoucnost v ČR
Aktivní účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na prestižní události International Energy Club v Ostravě, které se
účastnily nejvýznamnější osobnosti české energetiky.
Programové bloky:
Energetika jako politická výzva
Udržitelnost a řízení zdrojové základny v ČR
Decentralizace a agregace v energetice
13.9.2021
Setkání pracovní skupiny pro ochranu investic
Další setkání pracovní skupiny zabývající se novelou zákona o POZE, kontrolami překompenzace, výpočtem vnitřního
výnosového procenta a také otázkou možností financování nových projektů (např. z Modernizačního fondu) proběhne 13.
září. Členové obdrží pozvánku s programem emailem. Noví zájemci o členství ve skupině mohou kontaktovat Michaelu
Černou, která jim poskytne další informace.
14.9. – 15.9.2021
Dny teplárenství a energetiky
Účast Jana Fouska na Dnech teplárenství a energetiky v Olomouci, které pořádá Teplárenské sdružení.
https://www.dny-teplarenstvi-a-energetiky.cz/
14.9.2021
Tisková konference „Gigafactory v ČR: příležitost pro českou ekonomiku a restart uhelných regionů“
Mediální komunikace předsedy dozorčí rady Jana Fouska a intenzivní komunikace s klíčovými novináři ke „gigafactory“,
flexibilitě, akumulaci a dalším tématům.
15.9.2021
Neformální setkání při příležitosti oslavy 10.let Solární asociace
Rada členů Svazu průmyslu a dopravy ČR
21.9.2021
Jednání členů dozorčí rady a představenstva Solární asociace
20.9. – 26.9.2021
Dny otevřených dveří slunečních elektráren
Solární elektrárny přivítaly rekordní počet návštěvníků
Minulý týden proběhl pátý ročník dnů otevřených dveří slunečních elektráren. Mnohokrát děkujeme všem členům Solární
asociace, kteří se do nich zapojili a seznámili návštěvníky s principem fotovoltaiky, fungováním elektrárny a přínosy
obnovitelných zdrojů obecně. Zpřístupněné objekty navštívily zhruba 2000 lidí, velký podíl tvořili žáci a studenti
základních a středních škol, o akci se zajímala i regionální média.
Fotogalerie | Video
20.9. – 26.9.2021
Exkurze UCEEB v Buštěhradě
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov při ČVUT se zabývá vývojem a testováním fotovoltaických technologií,
akumulací či měřením a řízením výroby. Areálem členy a veřejnost provedl Ing. Petr Wolf, Ph.D., vedoucí výzkumného
týmu Fotovoltaické systémy.

Prohlídka experimentálního agrivoltaického systému ve VÚKOZ v Průhonicích:
21.9.2021
Webinář: Budoucnost české energetiky a role energetických společenství
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na webináři Budoucnost české energetiky a role energetických společenství.
23.9.2021
Exkurze: Kozí farma Pěnčín
V rámci Dnů otevřených dveří slunečních elektráren bylo možné navštívit kozí farmu Pěnčín nedaleko Jablonce nad Nisou.
Na zdejší farmě chovají hospodářská zvířata a vyrábějí mléčné výrobky v biokvalitě, ekologicky ale produkují i elektřinu.
Střechy hospodářských budov jsou pokryty dvěma solárními elektrárnami o souhrnném výkonu 200 kWp – jedna z nich
slouží pro provoz farmy, druhá dodává proud přímo do sítě.
Farmou i zázemím nás provedl majitel a zároveň jeden z aktivních členů Solární asociace, Josef Pulíček. Setkali jsem se i se
zpěvákem a propagátorem zodpovědného životního přístupu, Tomášem Klusem, který farmu navštíví v rámci své podpory
Dnů otevřených dveří slunečních elektráren.
Video pozvánka Tomáš Klus
Video pozvánka Josef Pulíček
29.9.2021
Webinář: Fotovoltaika a architektura - trendy a legislativa
Seminář Solární asociace byl věnován využití solárních článků na budovách, a to zejména využití inovativnímu a designově
hodnotnému. Solární články dnes nabízejí širokou škálu využití – mohou budovám výrazně změnit tvář anebo naopak být
zcela nenápadné. Přístup tuzemských investorů je však zatím opatrný, volí řešení s nejnižšími náklady a o umístění jinde než
na střechu většinou ani neuvažují. Prezentace vystupujících o trendech ve vývoji, ale také třeba o budovách s téměř nulovou
spotřebou energie, při jejichž konstrukci může fotovoltaika plnit důležitou funkci, najdete v členské sekci našeho webu,
účastníci také obdrží link se záznamem webináře.
30.9.2021
Webinář: Dotační programy na výstavbu obnovitelných zdrojů se zaměřením na akumulaci a elektromobilitu
Webinář se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí a Ministerstva dopravy se
zaměřil na představení existujících i plánovaných podpůrných mechanismů, které v nějaké formě obsahují i akumulaci
energie.
Řeč byla o operačních programech OP PIK/OP TAK, Modernizačním fondu, Národním plánu obnovy (RRF), Fondu
spravedlivé transformace (JTF), připravovaném dotačním titulu Ministerstva dopravy k podpoře infrastruktury pro
elektromobilitu s akumulací, případně i o OPŽP či krátce o NZÚ aj.
září:
● Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska napod společenském setkání významných osobností energetiky v Českém
Krumlově, pořádaném každoročně společností ČEPS.
● Aktivní účast Jana Fouska na pracovních skupinách k nastavení DataHubu v ČR v rámci NAP SG organizovaném
ČEPSem.

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
10.10.2021 – 31.3.2022
Expo 2020 Dubai
Příprava předsedy dozorčí rady Jana Fouska na aktivní účasti na EXPO v Dubaji, včetně moderování konference
Sustainable energy 1. prosince v Dubaji a prezentace na téma přístupu ČR k dekarbonizačním výzvám české energetiky a
průmyslu z pohledu akumulace, OZE, čisté mobility a všeho, co s tím souvisí.
https://www.expo2020dubai.com/en
12.10.2021
Pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci
V úterý 12. října 2021 od 13:30 proběhne jednání pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci. Hosty budou Jakub
Hrbek, ředitel sekce realizace projektů energetiky SFŽP ČR a Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení implementace PO 3
Ministerstav průmyslu a obchodu. Řeč bude hlavně o podmínkách nové výzvy programu Nová zelená úsporám, programu
OP TAK a Národním plánu obnovy. Prostor bude věnován i dotazům a diskuzi. Více v programu.
Setkání je určeno pouze členům Solární asociace a je bezplatné, je nutno se registrovat.

21.10.2021
Webinář: Zelený bonus z pohledu investora a z pohledu obchodníka s elektřinou
Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal 29. září cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje
energie (POZE) pro příští rok. Výkupní ceny a zelené bonusy stanovené tímto rozhodnutím budou účinné od 1. ledna
2022. Je výhodnější zelený bonus nebo výkupní cena?
Registrace:
Registrace na webinář zde
Program:
1. Úvodní slovo, vhled do problematiky
Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace
2. Zelený bonus z pohledu investora
Miroslav Simek, Photon Energy
3. Výkupní ceny a zelený bonus z pohledu obchodníka s elektřinou
Ladislav Seidler, ředitel společnosti AMBIENT Energy, a.s.
4. Diskuze
Možnost pokládat dotazy prostřednictvím aplikace Sli.DO

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
Rostoucí ceny energií jsou další příležitostí pro fotovoltaiku
Emisní povolenky zdražují, velkoobchodní ceny elektřiny a plynu překotně rostou. Dopady měnícího se energetického trhu
v příštích měsících a letech pocítí každá česká domácnost. Právě proto se tématu věnovala ve zvýšené míře média.
K debatě byl několikrát přizván předseda představenstva naší asociace Jan Krčmář. Současná tržní situace totiž hraje do
karet fotovoltaice: při rostoucích cenách elektřiny a tepla z distribučních sítí se bude zkracovat doba návratnosti každé
investice do vlastní solární elektrárny. Energie ze slunce tak bude cestou, jak si do budoucna zajistit rozumné výdaje na
energie.
Výstupy: Události ČT | Studio ČT24 | Lidové noviny
1.9.2021
Elektřina zdražuje, fotovoltaických panelů na střechách domů přibývá
https://www.idnes.cz/bydleni/energie/fotovoltaika-pro-domacnosti.A210831_103231_uspory-energii_rez
2.9.2021
Elektřina ze slunce se využívá stále více
http://medicina.cz/clanky/13496/34/Elektrina-ze-slunce-se-vyuziva-stale-vice/
3.9.2021
Počet domácích elektráren roste, přebytky energie lze využít pomocí virtuálního uložiště elektřiny
https://techfocus.cz/gadgets/3525-pocet-domacich-elektraren-roste-prebytky-energie-lze-vyuzit-pomoci-virtualnihouloziste-elektriny.html
3.9.2021
Počet domácích elektráren roste, přebytky energie se nemusí ztrácet
https://www.bydlet.cz/608172-pocet-domacich-elektraren-roste-prebytky-energie-se-nemusi-ztracet
3.9.2021
Počet domácích elektráren roste. Aby byly přebytky maximálně využity, je tu služba Férová baterie
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/denni-zpravodajstvi/pocet-domacich-elektraren-roste-aby-byly-prebytkymaximalne-vyuzity-je-tu-sluzba-ferova-baterie_53892.html

5.9.2021
Elektřinu ze slunce využívá stále více domácností. Úplná energetická soběstačnost je ale nadále spíše výjimkou
https://trendybydleni.cz/elektrinu-ze-slunce-vyuziva-stale-vice-domacnosti-uplna-energeticka-sobestacnost-je-alenadale-spise-vyjimkou/

7.9.2021
Poslanci budou na své poslední schůzi řešit boj s energošmejdy
https://ekonomickydenik.cz/poslanci-budou-na-sve-posledni-schuzi-resit-boj-s-energosmejdy/
7.9.2021
Sluneční elektrárny otevřou brány
https://www.energie21.cz/slunecni-elektrarny-otevrou-brany/
8.9.2021
Dny otevřených dveří slunečních elektráren: FVE 2070 kW – Velké Meziříčí
https://www.novinyvm.cz/20058-dny-otevrenych-dveri-slunecnich-elektraren-fve-2070-kw-velke-mezirici.html
8.9.2021
V novém cyklodepu si dobijete kolo ve fotovoltaice. Rodina ho nabídne zdarma
https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/v-novem-cyklodepu-si-dobijete-kolo-ve-fotovoltaice-rodina-ho-nabidne-zdarma2021.html
10.9.2021
Počet malých fotovoltaických elektráren roste
https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/pocet-malych-fotovoltaickych-elektraren-roste
11.9.2021
Desítky slunečních elektráren po celé České republice otevírají své brány. K vidění bude kozí farma, velkokapacitní
baterie, gigantická elektrárna nebo příklad agrovoltaiky
https://tojesenzace.cz/2021/09/08/desitky-slunecnich-elektraren-po-cele-ceske-republice-oteviraji-sve-brany-k-videnibude-kozi-farma-velkokapacitni-baterie-giganticka-elektrarna-nebo-priklad-agrovoltaiky/
12.9.2021
Počet domácích elektráren roste. Aby byly přebytky maximálně využity, je tu služba Férová baterie, se kterou se
neztratí ani watt
https://tojesenzace.cz/2021/09/12/pocet-domacich-elektraren-roste-aby-byly-prebytky-maximalne-vyuzity-je-tu-sluzbaferova-baterie-se-kterou-se-neztrati-ani-watt/

13.9.2021
Zájem o solární elektrárny roste. Pořídit si ji je snadné

13.9.2021
TIP NA VÝLET: Solární elektrárny v Česku se otevřou veřejnosti, jednu můžete navštívit i v Ústeckém kraji
http://www.e-lounsko.cz/zpravy/louny/210290-tip-na-vylet-solarni-elektrarny-v-cesku-se-otevrou-verejnosti-jednumuzete-navstivit-i-v-usteckem-kraji
15.9.2021
Zákon o podporovaných zdrojích energie dopadne na solárníky tvrdě
https://archiv.hn.cz/c1-66973480-zakon-o-podporovanych-zdrojich-energie-dopadne-na-solarniky-tvrde
15.9.2021
O podpoře obnovitelných zdrojů bude rozhodovat vláda, schválila Sněmovna
https://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/o-podpore-obnovitelnych-zdroju-bude-rozhodovat-vlada-schvalila-snemovna

15.9.2021
Zákon o podporovaných zdrojích energie dopadne na solárníky tvrdě

15.9.2021
Konec září bude patřit sluneční energii už popáté

19.9.2021
Fotovoltaiku musíme dostat ke všem

15.9.2021
Sněmovna kývla na senátní verzi, zmírnila omezení podpory solárů
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/solarni-energetika-vynosove-procento-irrpodpora.A210915_165755_ekonomika_ven
16.9.2021
O podpoře obnovitelných zdrojů bude rozhodovat vláda, schválila Sněmovna
https://www.eulog.cz/clanky/o-podpore-obnovitelnych-zdroju-bude-rozhodovat-vlada--schvalilasnemovna/?id=11961&m=a00&mt
17.9.2021
O podpoře obnovitelných zdrojů bude rozhodovat vláda, schválila Sněmovna
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-podpore-obnovitelnych-zdroju-bude-rozhodovat-vlada-schvalila-snemovna
20.9.2021
Sluneční elektrárny. Otevřou brány

22.9.2021
Nové soláry a větrníky začnou nahrazovat uhlí

20.9.2021
Poslanecká sněmovna 13. - 20. září 2021 Garance
https://www.fulsoft.cz/?uniqueid=gOkE4NvrWuMkmaNigtjQui3x-dUtzFRjWcEWLDBR_98
20.9.2021
Více než dvě desítky solárních elektráren po celém Česku nabízejí lidem prohlídky
https://cesky.radio.cz/vice-nez-dve-desitky-solarnich-elektraren-po-celem-cesku-nabizeji-lidem-8728978
21.9.2021
Lidé si tento týden můžou prohlédnout sluneční elektrárnu v Železné Rudě
https://plzen.rozhlas.cz/lide-si-tento-tyden-muzou-prohlednout-slunecni-elektrarnu-v-zelezne-rude-8580619
22.9.2021
Cesta k levné elektřině? Nové soláry a větrníky začnou nahrazovat uhlí
http://www.24zpravy.com/ekonomika/cesta-k-levne-elektrine-nove-solary-a-vetrniky-zacnou-nahrazovat-uhli/572200zpravy
22.9.2021
Cesta k levné elektřině? Nové soláry a větrníky začnou nahrazovat uhlí
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/solarni-elektrarna-obnovitelne-zdroje-energieuhli.A210921_182619_ekonomika_mato
23.9.2021
Solární panely? Nejdříve si dobře spočítejte, jestli se vám vůbec vyplatí, říká expert
https://www.lidovky.cz/byznys/kdyz-se-spravne-nainstaluje-fotovoltaika-se-vyplati-firem-je-ale-malo-lide-musejicekat.A210920_145401_ln_ekonomika_ape?
29.9.2021
FOTO: Kozí farma v Pěnčíně využívá solární elektrárnu, představila ji veřejnosti
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/foto-kozi-farma-v-pencine-vyuziva-solarni-elektrarnu-predstavila-ji-verejnosti2.html

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
7.9.2021
Desítky slunečních elektráren po celé České republice otevírají své brány. K vidění bude kozí farma, velkokapacitní baterie,
gigantická elektrárna nebo příklad agrovoltaiky
https://www.solarniasociace.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/24399-desitky-slunecnich-elektraren-po-cele-ceskerepublice-oteviraji-sve-brany-k-videni-bude-kozi-farma--velkokapacitni-baterie--giganticka-elektrarna-nebo-prikladagrovoltaiky
9.9.2021
Dekonta – partner pro revitalizaci brownfieldů
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/24535-dekonta---partner-pro-revitalizaci-brownfieldu
13.9.2021
Jak se vyrábí energie ze slunce? Lidé to zjistí ve zpřístupněných elektrárnách
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/24398-jak-se-vyrabi-energie-ze-slunce-lide-to-zjisti-ve-zpristupnenychelektrarnach

15.9.2021
Vyjádření Solární asociace ke schválení novely zákona o podporovaných zdrojích energie
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/24538-vyjadreni-solarni-asociace-ke-schvaleni-novely-zakona-opodporovanych-zdrojich-energie

21.9.2021
Bioprodukty a zelená elektřina. Exkurze na Farmu Pěnčín s Tomášem Klusem
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/24598-bioprodukty-a-zelena-elektrina-exkurze-na-farmu-pencin-s-tomasemklusem
29.9.2021
Prezident republiky podepsal novelu zákona o podporovaných zdrojích energie
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/24680-prezident-republiky-podepsal-novelu-zakona-o-podporovanychzdrojich-energie

