Přehled aktivit – říjen 2020
1. říjen – 31. Říjen

PUBLIC AFFAIRS
KONTROLY PŘEKOMPENZACE FVE
• Komunikace s poslanci ohledně návrhu novely zákona o POZE a našeho požadavku na jednotnou výši IRR, která
nebude diskriminanční pro sektor fotovoltaiky
• Průběžný monitoring legislativního procesu
• Průběžné konzultace při přípravě tabulek pro výpočet IRR v rámci sektorového šetření pro FVE z roku 2010
• 13.10. jsme zorganizovali webinář se zástupci MPO, MŽP a ERÚ k podpoře pro fotovoltaiku a chystanému
sektorovému šetření pro FVE 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%
• Monitoring celého procesu projednávání zákona o POZE, a to včetně jednání klíčových výborů Sněmovny.
• 7.10. účast a diskuze zástupců provozovatelů FVE na kulatém stolu podvýboru pro energetiku pod záštitou poslance
Pustějovského k vládnímu návrhu zákona č. , 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, kde bylo diskutováno
nastavený výše IRR pro fotovoltaiku (hosty byli zástupce MPO, Teplárenské sdružení ČR, Svaz moderní energetiky,
Česká bankovní asociace, Energetický regulační úřad, Komora obnovitelných zdrojů energie, Hospodářská komora ČR a
zástupci investorů).

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)
• Intenzivní komunikace Jana Fouska předsedy dozorčí rady s Ministerstvem životního prostředí a spřátelenými
asociacemi k nastavení podmínek vznikajícího Modernizačního fondu
• Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na webináři zhodnocujícím aktuální nastavení Modernizačního fondu, který
pořádaly ICF a EUFORES

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
• „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
• Účast a online prezentace předsedy dozorčí rady Jana Fouska k aktuálnímu vývoji v oblasti akumulace energie na
setkání s dalšími evropskými asociacemi pořádaném bateriovou asociací EASE (The European Association for Storage
of Energy)
• Organizace a moderování Jana Fouska webináře „Bateriová úložiště v praxi aneb co zajímá revizní techniky“
pořádaného asociací AKU-BAT

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
• 1.10 - 2.10. - Účast Jana Krčmáře předsedy představenstva Solární asociace na online-konferenci Solar Power
Europe: https://www.solarpowereurope.org/events2/solarpower-summit-2/
• Call předsedy dozorčí rady Jana Fouska s pracovní skupinou Solar & Storage v rámci SolarPower Europe na téma
tvorby dokumentu o politice podporující bateriové systémy

STANOVISKA A ODBORNÉ ANALÝZY
• aktualizovaný přehled dotací v oblasti instalace FVE a akumulace pro členy Solární asociace – tabulka uvedena
v členské sekci a základní informace jsou uvedeny na stránkách Solární asociace
https://www.solarniasociace.cz/cs/pro-verejnost/dotacni-programy

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
5.10.2020
Online: Sněm Svazu průmyslu a dopravy
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na sněmu Svazu průmyslu a dopravy
https://www.spcr.cz/snem-sp-cr-2020
6.10. – 7.10.2020
Konference Elektromobilita 2020
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na konferenci Elektromobilita 2020 o současnosti a budoucnosti elektromobility
a vodíkové mobility
12.10.2020
Pracovní skupina Energetika iniciativy Změna k lepšímu.
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na pracovní skupině Změna k lepšímu
www.klepsimu.cz

13.10.2020
Webinář: Současná a budoucí podpora FVE
Budoucí podpora pro FVE, zákon o podporovaných zdrojích energie a kontroly překompenzace
René Neděla, náměstek Sekce energetiky, MPO ČR
Nástroje na financování fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů v budoucnu
Jan Tůma, vedoucí oddělení odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP ČR
Regulace, kontrola a cenové aspekty solární energetiky
Petr Kusý, člen Rady ERÚ
Kolik reálně stojí podpora fotovoltaiky?
Blahoslav Němeček, partner, EY Česká republika
Jak co nejvíce využít potenciál FVE v ČR
Jan Krčmář, předseda představenstva, Solární asociace

15.10.2020
Ustavující schůze spolku Změna k lepšímu
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na ustavující schůzi spolku Změna k lepšímu.
Prezentace Jana Fouska předsedy dozorčí rady a aktuální situace kolem baterií na webináři „Inovace a nové prvky“
pořádaném iniciativou Změna k lepšímu.

20.10.2020
Dny kogenerace
Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na webináři Dny kogenerace
Témata:
Směřování české a evropské energetiky
Legislativní podmínky pro rozvoj kogenerace
Trh s elektřinou, nové technologie a obchodní modely
Praktické příklady zvyšování energetické efektivity

Říjen:
• Účast Jana Fouska předsedy dozorčí rady na online diskuzi s Luďkem Niedermayerem, poslancem Evropského
parlamentu, na téma Evropská energetická politika
http://www.akubat-asociace.cz/upcoming_events/pracovni-snidane-s-ludkem-niedermayerem-evropska-energetickapolitika/

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
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

24.11.2020
Online: Informační setkání k hlasování členů valné hromady per rollam
Uvítání a úvodní slovo výkonné ředitelky
Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace
Zpráva o činnosti asociace a pracovních skupin 2020
Zpráva o činnosti asociace 2020
Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace
Kontroly překompenzace a expertní pracovní skupina
Ing. Dušan Horčička, vedoucí pracovní skupiny na ochranu investic Solární asociace
Pracovní skupina na ochranu investic
Ing. Dušan Horčička, vedoucí pracovní skupiny na ochranu investic Solární asociace
Pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci
Ing. Pavel Hrzina, vedoucí pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci
Public affairs, mediální a Public relations aktivity
Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace

Evropské Public affairs a aktivity v Bruselu
Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace
Priority asociace a plán činnosti 2021
Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace
Schválení rozpočtu na rok 2021 (bod k hlasování per rollam)
Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace
Schválení příspěvkového řádu na rok 2021(bod k hlasování per rollam)
Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace
Závěrečné slovo
Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace

24.11.2020
Online: Webinář
Kontroly překompenzace
Dušan Horčička, Solární asociace
Stav novely POZE
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o
Modernizační fond
Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky
Prezentace jsou umístěny v členské sekci.

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:
4.10.2020
Top 10 událostí z energetiky za poslední týden
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/top-10-udalosti-energetiky-za-posledni-tyden-200
5.10.2020
Čtvrt miliardy ročně minus
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/ctvrt-miliardy-rocne-minus
5.10.2020
Konference Energetika 2020: Dovážet nebo vyrábět?
https://oenergetice.cz/prenos-elektriny/konference-energetika-2020-dovazet-vyrabet
9.10.2020

Konzervovaná energetika na konci lhůty
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/konzervovana-energetika-na-konci-lhuty
12.10.2020
ČR plánuje dát jen 3 až 5 % post-kovidových fondů na obnovitelné zdroje
https://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/cr-planuje-dat-jen-3-az-5-post-kovidovych-fondu-na-obnovitelne-zdroje
13.10.2020
ERÚ žádá Schillerovou, aby navýšila státní dotaci zeleným zdrojům
https://energyhub.eu/article/detail/433307-eru-zada-schillerovou-aby-navysila-statni-dotaci-zelenym-zdrojum
16.10.2020
Lidé chtějí zelenou energii, vláda ne
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/lide-chteji-zelenou-energii-vlada-ne
27.10.2020
Rozvoj české komunitní energetiky bude podmíněn kvalitou nastavené finanční podpory
http://www.hybrid.cz/rozvoj-ceske-komunitni-energetiky-bude-podminen-kvalitou-nastavene-financni-podpory
30.10.2020
Slunce, vítr a rozum
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/slunce-vitr-a-rozum

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
2.10.2020
Zájem domácností o solární panely během COVIDu rostl. Roste i apetit firem, ale pro ně chybí stabilní podpora
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/19521-zajem-domacnosti-o-solarni-panely-behem-covidu-rostl-roste-iapetit-firem--ale-pro-ne-chybi-stabilni-podpora
7.10.2020
Webinář: Současná a budoucí podpora fotovoltaiky
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/19559-webinar--soucasna-a-budouci-podpora-fotovoltaiky
7.10.2020
Komise má silnou podporu Evropského parlamentu – 60% snížení emisí dává větší šanci rozvoji obnovitelných zdrojů
https://www.alies.cz/komise-ma-silnou-podporu-evropskeho-parlamentu-60-snizeni-emisi-dava-vetsi-sanci-rozvojiobnovitelnych-zdroju/
9.10.2020
Zklamání v českém plánu obnovy a inspirace z Jižní Koreje
https://www.alies.cz/zklamani-v-ceskem-planu-obnovy-a-inspirace-z-jizni-koreje/
12.10.2020
Vláda má schválit návrh přerozdělení 182 mld. Kč z EU na restart ekonomiky. Ten má však zásadní nedostatky
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/vlada-ma-schvalit-navrh-prerozdeleni-182-mld-kc-z-eu-na-restartekonomiky-ten-ma-vsak-zasadni-nedostatky/
16.10.2020
Pro budoucnost solární energetiky v Česku je klíčová stabilita. Ta sektoru dnes chybí kvůli přístupu českého státu, zaznělo
na webináři
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/19635-pro-budoucnost-solarni-energetiky-v-cesku-je-klicova-stabilita-tasektoru-dnes-chybi-kvuli-pristupu-ceskeho-statu--zaznelo-na-webinari
19.10.2020
Vodíkový infolist (kratší verze)
https://www.alies.cz/publications/vodikovy-infolist-kratsi-verze/

19.10.2020
Infolist: Zelený a modrý vodík
https://www.alies.cz/publications/infolist-zeleny-a-modry-vodik/
23.10.2020
Česká energetika přešlapuje na místě, chybí vize a politická podpora
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/19799-ceska-energetika-preslapuje-na-miste--chybi-vize-a-politicka-podpora
29.10.2020
Komise vydala drtivé hodnocení českého klimatického plánu: hrozí, že k rozvoji zelené energetiky nepovede
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/19827-komise-vydala-drtive-hodnoceni-ceskeho-klimatickeho-planu--hrozi-ze-k-rozvoji-zelene-energetiky-nepovede

