Přehled aktivit – leden 2021
1. leden – 31. leden

PUBLIC AFFAIRS
KONTROLY PŘEKOMPENZACE FVE
• I přes informace Ministerstva průmyslu a obchodu, že kontroly překompenzace pro solární elektrárny uvedené do
provozu v roce 2010 budou zahájeny do konce roku 2020, ministerstvo ani v lednu tzv. sektorové šetření nezahájilo.
• 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
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 nyní zamíří k projednání Hospodářským výborem, kde budou předkládaný a projednávány pozměňovací
návrhy; návrhy na projednání v dalších výborech Sněmovny schváleny nebyly.

NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA
• Prvním čtením před poslanci prošla 26. ledna novela energetického zákona, zároveň u ní byla zkrácena lhůta na
projednání v Hospodářském výboru na 30 dnů. Na schůzi výboru 17. 2. byly projednány pozměňovací návrhy k
novele, nicméně klíčový návrh obsahující zakotvení akumulace zatím po bouřlivé diskuzi poslanců schválen nebyl.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo na 25.2. videokonferenci se všemi klíčovými subjekty (včetně Jana
Fouska za AKU-BAT) s cílem vytvořit kompromisní pozměňovací návrh do druhého čtení novely energetického
zákona.
• Jan Fousek se zúčastnil desítek telefonátů a schůzek se zástupci významných institucí (MPO, ERÚ, ČEPS, distribučních
společností), s mnoha poslanci, ministrem Havlíčkem, náměstkem MPO Nedělou, právníky i s kolegy v rámci
spolupráce mezi AKU-BATem, Solární asociací a Svazem moderní energetiky.

MODERNIZAČNÍ A INOVAČNÍ FOND
• Intenzivní komunikace s Ministerstvem životního prostředí a dalšími asociacemi k nastavení podmínek vznikajícího
Modernizačního fondu
• Sto padesát miliard korun v příštích deseti letech by mělo putovat na projekty vedoucí ke snížení emisí skleníkových
plynů. Dokument, který prošel vládou, rámcově vymezuje, na jaké typy projektů budou peníze určeny a zároveň
umožňuje ostrý start jednotlivých programů – příjem žádostí do některých z nich by mohl začít už v březnu.
• Solární asociaci a jejím partnerským svazům se podařilo prosadit, že fond bude podporovat i fotovoltaické elektrárny
na brownfieldech nebo nízkobonitních půdách. Po deseti letech stop-stavu se tak konečně znovu otevírá prostor pro
vznik velkých solární projektů.
• Pořádání online- workshopu o podávání žádostí v rámci tzv. předregistrační výzvy Modernizačního fondu – webinář
pořádaly Solární asociace, AKU-BAT a Svaz moderní energetiky (26.1.2021)
• Podílení se Jana Fouska, předsedy dozorčí rady na přípravách semináře pořádaného EUFORES v Poslanecké
sněmovně, který se nakonec kvůli pandemii uskuteční online – pomoc se zvaním hostů (poslanci, senátoři, ministr
životního prostředí, zástupci ČEPS, ČEZ a další) a příprava vlastní prezentace o FVE a akumulaci
Předregistrační výzva:
• Projektové záměry na výstavbu nových fotovoltaických elektráren, které obdrží investiční podporu z Modernizačního
fondu, bylo možné předložit do 1. února do 12:00.
Předregistrační výzva přinese Ministerstvu životního prostředí přehled o reálném stavu připravenosti projektů,
skutečném zájmu žadatelů i jejich okruhu. Fond ještě není přesně strukturován, takže zvýšený zájem investorů z

určitého sektoru obnovitelné energetiky může nasměrovat větší podíl rozdělovaných financí právě do něj. Předložení
projektového záměru je ale zároveň i prvním povinným krokem pro žadatele, kteří později plánují zažádat o podporu
z prostředků Modernizačního fondu.
Více informací i samotný formulář projektového záměru naleznete zde.
• Diskuzní webinář se zástupci SFŽP pro členy Solární asociace, AKU-BAT a SME: Jak na výstavbu FVE z modernizačního
fondu se uskutečnil 26.1.2021 (viz setkání a partnerské akce).

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ FOND (PLÁN OBNOVY)
• 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
• Příprava tiskové zprávy AKU-BAT o zaostávání České republiky v oblasti akumulace oproti mnoha evropským státům.
Citace v mnoha médiích po prvním čtení novely energetického zákona ve Sněmovně, včetně ČTK, MF Dnes/iDnes,
Týden.cz, Respekt, Oenergetice apod.

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
• Call předsedy dozorčí rady Jana Fouska s národními solárními asociacemi v rámci SolarPower Europe
• Účast předsedy dozorčí rady Jana Fouska na callu s evropskou solární asociací SolarPower Europe na téma Just
Transition Plans a jeho koordinace mezi ČR a Evropskou komisí

STANOVISKA A ODBORNÉ ANALÝZY
x

SETKÁNÍ A PARTNERSKÉ AKCE
7.1.2021
Tisková konference
Solární asociace představila novinářům i veřejnosti data o tuzemské fotovoltaice v minulém roce. Vzniklo přes 6 tisíc nových
elektráren o celkovém výkonu 51,4 MW. Ani dvojnásobný růst oproti předchozímu období však neznamená, že bychom se
byť jen vzdáleně přibližovali tempu potřebnému ke splnění našich klimaticko-energetických závazků. Jistou naději do
budoucna představuje Modernizační fond, který by mohl představovat výrazný impuls pro vznik větších projektů.
Naše sumarizovaná data jsme prostřednictvím tiskové zprávy rozeslali médiím, Česká televize je například prezentovala v
hlavní zpravodajské relaci Události (odkaz). Zpětně můžete shlédnout i záznam tiskové konference. V členské sekci našeho
webu jsou pak ke stažení prezentace všech panelistů.
Diskutovaná témata:
Představení výsledků solárních instalací v roce 2020 v České republice
Úspěšnost dotačních programů Nová zelená úsporám a Operačního
programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Modernizační fond MŽP a jeho přínos pro Českou republiku
Využívá Česká republika svůj potenciál ve fotovoltaice naplno?
Srovnání České republiky v mezinárodním kontextu z pohledu solární energetiky
Aktuální trendy v oblasti fotovoltaiky
Účastníci panelu:
Jan Fousek, Solární asociace (moderátor)
Jan Krčmář, Solární asociace
Petr Valdman, Státní fond životního prostředí ČR
Ondřej Tomšej, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Miroslav Calda, Atlantis Management
20.1.2021
Jednání rady členů Svazu průmyslu a dopravy
Účast předsedy představenstva Jana Krčmáře na jednání rady členů Svazu průmyslu a dopravy.

26.1.2021
Diskuzní webinář se zástupci SFŽP pro členy Solární asociace, AKU-BAT a SME:
Jak na výstavbu FVE z modernizačního fondu
Na konci listopadu 2020 byla spuštěna předregistrační výzva pro tři programy financované z Modernizačního fondu. Jeden
z nich, RES+, poskytne i prostředky na výstavbu nových fotovoltaických elektráren a bateriových systémů, o který je v
současnosti velmi vysoký zájem. Zájemci z řad právnických osob, fyzických osob, samospráv i SVJ se však musí přihlásit do
této (první) předregistrační výzvy nejpozději do 1. února 2021. Modernizační fond bude poskytovat prostředky na
financování šetrných energetických zdrojů postupně až do roku 2030, a to v celkovém objemu až 150 miliard Kč. Pro
zodpovězení vašich praktických dotazů k chystaným projektům a podání předregistrační výzvy pro Vás pořádáme on-line
diskuzní webinář s představiteli Státního fondu životního prostředí Ivo Marcinem, ředitelem Odboru strategie Fondu a
mezinárodní spolupráce, Oldřichem Mužíkem, Bohdanem Polákem, Veronikou Smolkovou a Jakubem Hrbkem.
27.1.2021
Jednání pracovní skupiny na ochranu investic
1. Zahájení
Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace
2. Současná politická situace a vyhodnocení roku 2020

Dušan Horčička, vedoucí pracovní skupiny pro ochranu investic
Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace
3. Stav projednávání novely zákona o POZE
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
4. Kontroly překompenzace: současná situace
Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace
5. Modernizační fond a předregistrační žádosti k FVE projektům
Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace a ředitel AKU-BAT
6. Mediální práce Solární asociace
Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace a ředitel AKU-BAT
Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace
7. Aktivity Svazu moderní energetiky a AliES
Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky
8. Plán činnosti pracovní skupiny a rozpočet na rok 2021
Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

9. Diskuze a ukončení jednání

REZERVUJTE SI TERMÍN – PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
25.5.2021
Konference Solární energie a akumulace v ČR 2021
Konference Solární energie a akumulace v ČR 2021 se uskuteční 25.5.2021 dle aktuální vládní opatření.

VÝSTUPY V MÉDIÍCH:
2.1.2021
Dopady podpory obnovitelných zdrojů na českou ekonomiku
https://pro-energy.cz/news/detail/461056?title=dopady-podpory-obnovitelnych-zdroju-na-ceskou-ekonomiku
8.1.2021
Dvakrát víc nových fotovoltaik
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/dvakrat-vic-novych-fotovoltaik-solarni-energie
10.1.2021
Fotovoltaika roste, ale její potenciál je větší
https://www.energie21.cz/fotovoltaika-roste-ale-jeji-potencial-je-vetsi/
18.1.2021
Firmy si už řekly o miliardy na zelené projekty. V příštích 10 letech mohou dostat až čtvrt bilionu
https://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/firmy-si-uz-rekly-o-miliardy-na-zelene-projekty.v-pristich-10-letech-mohou-dostat-azctvrt-bilionu
19.1.2021
Ceny solární energie mají do roku 2030 klesnout o třetinu
https://www.investujeme.cz/clanky/ceny-solarni-energie-maji-do-roku-2030-klesnout-o-tretinu/
19.1.2021
Česko čeká nový solární boom. I když mu politici nepřejí
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-ceka-novy-solarni-boom-i-kdyz-mu-politici-nepreji-137720

24.1.2021
Podpora komunitní energetiky je nízká
https://www.energie21.cz/podpora-komunitni-energetiky-je-nizka/
25.1.2021
Česko kráčí k čistší energetice. Vláda schválila program pro Modernizační fond
https://pro-energy.cz/news/detail/469083?title=cesko-kraci-k-cistsi-energetice-vlada-schvalila-program-promodernizacni-fond
28.1.2021
Sněmovna kývla na snížení podpory solárních elektráren
https://oze.tzb-info.cz/127599-snemovna-kyvla-na-snizeni-podpory-solarnich-elektraren
28.1.2021
Tajnou zbraní v oblasti obnovitelných zdrojů je agrivoltaika. Spojení energetiky a šetrného zemědělství v sobě skrývá
obrovský potenciál
https://www.agroportal24h.cz/clanky/tajnou-zbrani-v-oblasti-obnovitelnych-zdroju-je-agrivoltaika-spojeni-energetiky-asetrneho-zemedelstvi-v-sobe-skryva-obrovsky-potencial

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
6.1.2021
Jaký byl solární rok 2020 a další výhled české fotovoltaiky
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/21045-jaky-byl-solarni-rok-2020-a-dalsi-vyhled-ceske-fotovoltaiky
7.1.2021
Solární rok 2020: Česká fotovoltaika roste i během pandemie, stále ale nevyužíváme její plný potenciál
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/21054-solarni-rok-2020--ceska-fotovoltaika-roste-i-behem-pandemie--staleale-nevyuzivame-jeji-plny-potencial
7.1.2021
Agrivoltaika ovládla francouzské inovační aukce
https://www.alies.cz/agrivoltaika-ovladla-francouzske-inovacni-aukce/
13.1.2021
Vyjde velký plán cesty k dekarbonizaci
https://www.alies.cz/vyjde-velky-plan-cesty-k-dekarbonizaci/
15.1.2021
Předregistrační výzva Modernizačního fondu se uzavře první únorový den
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/21177-predregistracni-vyzva-modernizacniho-fondu-se-uzavre-prvniunorovy-den
22.1.2021
Webinář se SFŽP: Jak na výstavbu FVE z modernizačního fondu
https://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/21243-webinar-se-sfzp--jak-na-vystavbu-fve-z-modernizacniho-fondu
25.1.2021
Přichází nejzásadnější impuls pro restart obnovitelných zdrojů – Modernizační fond
https://www.modernienergetika.cz/aktuality/prichazi-nejzasadnejsi-impuls-pro-restart-obnovitelnych-zdrojumodernizacni-fond/

