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O NÁS

ÚVODNÍ SLOVO

PODAŘILO SE NÁM V ROCE 2015

Aliance pro energetickou soběstačnost, z. s. je
nezávislé sdružení, které slouží jako komunikační
platforma pro zástupce sektoru obnovitelných
zdrojů. Naším cílem je dosáhnout stabilizace
sektoru šetrné energetiky v Česku a otevřít tomuto
progresivnímu průmyslovému oboru cestu
k dalšímu rozvoji. Aliance spolupracuje s předními
společnostmi, které působí dlouhodobě v oboru
solární energetiky, ale také s profesionály ze sektoru
energeticky účinných budov.

V roce 2015 se nám ve spolupráci s kolegy ze
Solární asociace (dříve CZEPHO) podařilo zabránit
přijetí retroaktivních návrhů v novele zákona
o podporovaných zdrojích. Díky naší práci byla také
přijata změna, která zjednodušuje pravidla pro malé
solární elektrárny na střechách domů a od roku 2016
fotovoltaické moduly pod 10 kilowattů nepotřebují
licenci. Konec roku 2015 byl poznamenán snahou
o udržení zdravého rozumu a respektu k platným
českým zákonům a věříme, že i naše tvrdá kritika
jednání vedení Energetického regulačního úřadu
přispěla k vypsání podpory pro všechny instalace
obnovitelných zdrojů těsně před koncem roku.

•	Naše kritika pomohla zabránit přijetí
retroaktivních změn v zákoně o podporovaných
zdrojích. Šlo například o návrhy poslanců Úsvitu,
ve kterých požadovali snížení garantované
podpory pro obnovitelné zdroje.

Tým Aliance pro energetickou soběstačnost
• Pavel Šich, předseda
• Marek Lang, místopředseda
• Martin Sedlák, výkonný ředitel
• Kristýna Vobecká, marketing a média

V roce 2015 byla také představena nová Státní
energetická koncepce pro Českou republiku.
Nezávislý pozorovatel by mohl očekávat, že
po šestileté práci příjme vláda strategii, která
bude založena na podložených analýzách a bude
zohledňovat světové trendy v energetice, například
z oboru obnovitelných zdrojů nebo elektromobility.
Získali jsme však pouze práci do dalších let, kdy se
budeme snažit české politiky i veřejnost přesvědčit,
že atom není cestou pro efektivní ekonomiku,
která může stát na energetické účinnosti a zelené
energetice.
Martin Sedlák,
výkonný ředitel
Aliance pro energetickou soběstačnost

STRANA 1

•	Společnými pozicemi se Solární asociací
jsme podpořili zjednodušení podmínek pro
připojování malých solárních elektráren.
•	Zveřejňovali jsme průběžné komentáře
k aktuálnímu dění v české i světové energetice na
rádiu Zet.cz, české mutaci BBC.
•	Jako partneři českých firem jsme se podíleli
na úspěšném představení mobilní energetické
jednotky využívající solární panely a bateriové
úložiště energie Alfons Mobile Energy Container
na Dnech NATO v Ostravě.
•	Podíleli jsme se na organizaci návštěvy britského
profesora Stephena Thomase, který na expertním
kulatém stolu i v rozhovorech s médii představil
ekonomické problémy investic do jaderných
elektráren.
•	Společnými kritickými pozicemi zástupců
obnovitelných zdrojů v ČR jsme přispěli
k vypsání podpory pro obnovitelné zdroje po
krizové situaci, kdy na konci roku 2015 odmítala
předsedkyně ERÚ Alena Vitáskové vydat cenové
rozhodnutí i přesto, že její postup byl v rozporu
s platnou legislativou.

VYBRANÉ MEDIÁLNÍ VÝSTUPY
ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST V ROCE 2015
duben 2015
•	Komentář Martina Sedláka k obnovitelné
energetice ve Francii na Temelín.cz.
•	Reakce na projití novely energetického zákona
Poslaneckou sněmovnou PČR: Novinky.cz, E15,
Deník.cz, ČRo, Týden.cz.

květen 2015
•	Komentář Martina Sedláka k využití
obnovitelných zdrojů v Číně pro Nazeleno.cz.
Kulatý stůl pořádaný s nadací Heinrich-Böll-Stiftung Praha k problematice jaderné energetiky

leden 2015
•	Reakce AliES na zprávu NKÚ vyhodnocující
podporu pro obnovitelné zdroje energie: Týden,
Idnes.cz, ČT 24, Aktuálně.cz, Blesk.cz, Český
rozhlas, Echo24, E15.
•	Reakce Martina Sedláka na vládní návrh rozvoje
jaderné energetiky na Zet.cz.
•	Komentář Martina Sedláka pro server Nazeleno.cz
k výhledům solární energetiky.

únor 2015
•	Komentář AliES na téma Energetika ve světě pro
server Nazeleno.cz.
•	Vystoupení Martina Sedláka v Události
a komentáře na ČT k novele energetického zákona.

•	Článek na Idnes.cz s citací AliES k podpoře malých
zdrojů energie.

březen 2015
•	
Příspěvek k veletrhu Amper, kde byla AliES jako
odborný garant
•	Vstup Martina Sedláka v Českém rozhlase v duelu
s Jířím Chvojkou, mluvčím ERÚ ke sporným
vyhláškám Energetického regulačního úřadu
v novele energetického zákona.
•	Vystoupení Martina Sedláka v Události
a komentáře na ČT ke vzniku energetické unie
v duelu s Lenkou Kovačovskou z MPO.
•	
Výstup z diskuze na festivalu Jeden svět k
potenciálu obnovitelných zdrojů.

STRANA 2

•	Novela energetického zákona v médiích a reakce
AliES: ČTK, Ekolist, ČT24, Solárnínovinky.cz,
TZB-info.cz.
•	Komentář Martina Sedláka k nové energetické
koncepci pro Český rozhlas.
•	Reakce AliES na novou energetickou koncepci
v médiích: ČTK, Blesk.
•	Článek v MF DNES k možnostem větrné
energetiky v Praze.

červen 2015
•	AliES k nové energetické koncepci: ČT24, BBC-Zet
rádio, ČTK, Deník, E15, HN, Hospodářské noviny,
IDNES.
•	Článek k optimistické budoucnosti solární
energetiky na Energie 21.

Fotky z natáčení pořadu „Nedej se“ o AliES a solární energetice

červenec 2015

září 2015

listopad 2015

•	Reakce AliES na plánované poplatky pro
obnovitelné zdroje pro E15.cz.

•	V pořadu ČT byla představena role Aliance pro
energetickou soběstačnost ve věci prosazování
rozvoje solární energetiky v České republice:
Občanské noviny – Nad slunce jasnější

•	Vystoupení Martina Sedláka v Ekonomice ČT 24
k hrozbě nevypsání podpory pro obnovitelné
zdroje Energetickým regulačním úřadem.

•	Komentář Martina Sedláka k energetické unii pro
BBC – Rádio Zet.

srpen 2015
•	Komentář Martina Sedláka pro rádio BBC – Zet
k tématu německé energetiky.
•	Reakce na letní horka a funkčnost solárních
elektráren pro Solární novinky.
•	Odpověď Martina Sedláka v anketě pro server
Elektřina.cz na téma sluneční erupce.

•	
Článek k nové Zelené úsporám a podpoře solární
energetiky pro Týden.cz.
•	Mediální podpora našeho partnera mobilní
elektrárny Alfons: MF DNES/idnes.cz,
Solarnínovinky.cz, biom.cz, oenergetice.cz,
praguepost.com.

•	Další vyjádření AliES k hrozbě nevypsání podpory
v médiích: ČT on-line vysílání, Ihned.cz, ČTK,
Česká televize, Idnes.cz, Blesk, Deník.cz.
•	Podpora pozitivních témat k potenciálu solární
energetiky: Solarninovinky.cz, Elektřina.cz,
Cenyenergie.cz.

prosinec 2015

říjen 2015
•	Vyjádření AliES k programu Nová zelená
úsporám: Česká televize, E15.
•	Reakce AliES na prolomení limitů těžby uhlí:
Parlamentní listy, E15, Novinky.cz, Ekolist.cz,
Deník, ČTK.

STRANA 3

Vystoupení místopředsedy AliES Marka Langa na
konferenci Malé vodní elektrárny 2015 s příspěvkem
na téma aktualit z jednání s Evropskou komisí
ohledně posouzení podpory pro obnovitelné zdroje.

LEGISLATIVA
leden 2015

duben 2015

červenec 2015

•	Jednali jsme s poslanci k našim pozměňovacím
návrhům novely energetického zákona a zúčastnili jsme se všech nutných výborů.

•	Připravili jsme informační list se shrnutím
kontextu novely energetického zákona a podporovaných zdrojů energie pro senátory. Na základě
tohoto podkladu jsme vedli jednání se senátory ve
věci našich pozměňovacích návrhů.

•	Jednali jsme s ministerstvem financí, životního
prostředí a průmyslu k chybám v novele energetického zákona a jejich možným řešením.
Získali jsme slib od Ministerstva financí, že dojde
k nápravě v bodu o zavedení zdanění pro elektřinu
z obnovitelných zdrojů malých instalací.

červen 2015

•	Sešli jsme se se zástupci energetického průmyslu
a politiky k veřejné konzultaci návrhu Evropské
komise k nové podobě trhu s elektřinou.

•	Připravili jsme nový informační list o možnostech šetrné energetiky, který jsme prezentovali
v Poslanecké sněmovně PČR.
•	Spolu se Solární asociací jsme napsali dopis
prezidentovi NKÚ ohledně zkreslení v hodnocení
podpory obnovitelných zdrojů energie ve zprávě
tohoto úřadu.

únor 2015
•	Naše práce v komunikaci s poslanci k novele energetického zákona pokračovala.
•	Spolu s dalšími zástupci obnovitelných zdrojů
jsme napsali dopis Evropské komisi s argumentací
proti postupu Ministerstva průmyslu a obchodu
ve věci notifikace zákona 180/2005 Sb.

březen 2015
•	Vytvořili jsme informační list s pozicí k pozměňovacím návrhům novely energetického zákona
se zaměřením na solární energetiku a fungování
ERÚ s názvem Expertní komentáře k novele EZ.
•	Napsali jsme dopis ministru Mládkovi s reakcí na
jeho kritiku vyhlášek nastavujících podporu pro
obnovitelné zdroje.

•	Oslovili jsme senátory s analýzou hodnotící
přínosy a negativa novely energetického zákona
a zákona o podporovaných zdrojích.
•	Ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha
a sdružením Calla jsme uspořádali kulatý stůl
k rizikům vyplývajícím z možné výstavby
dalších jaderných reaktorů s názvem Souvislosti
jaderné energetiky, kterého se mimo jiné
zúčastnil poradce premiéra Vladimír Špidla,
zástupci ambasád (Francie, Velká Británie, Belgie),
europoslanec Luděk Niedermayer, člen dozorčí
rady ČEZ a zástupci médií (DNES, Hlídacípes.org,
Euractiv, ČRo).
•	Ředitel AliES Martin Sedlák se zúčastnil debatního panelu Energetická unie, příležitost nebo
hrozba? k vlivu Energetické unie na českou energetiku.
•	Vystoupili jsme na veřejném slyšení Výboru pro
životní prostředí Senátu ČR na téma: Územní
limity těžby hnědého uhlí s prezentací o šetrné
energetice.

•	Jednali jsme s eurokomisařem pro energetiku
o stabilitě podpory OZE v České republice.

STRANA 4

srpen 2015
•	Vypracovali jsme připomínky ke studii
Ministerstva průmyslu a obchodu k návrhu řešení
těžby uhlí. Upozornili jsme, že problém těžby
mohou pomoci vyřešit obnovitelné zdroje a energetické úspory.

září 2015
•	Jednali jsme s Ministerstvem průmyslu a obchodu
o návrhu Národního akčního plánu pro OZE do
roku 2020 s cílem prosadit navýšení podílu solární
energetiky.
•	V rámci partnerského projektu Alfons Mobile
Energy Container jsme jednali se zástupci armády
o využití OZE pro armádní účely.
•	Společně se Solární asociací a dalšími evropskými asociacemi jsme napsali dopis vyzývající
Evropskou komisi k zastavení retroaktivních
kroků vůči obnovitelným zdrojům a k obnovení
stability v oboru.

říjen 2015
•	Podali jsme připomínky k návrhu Národního
akčního plánu pro rozvoj obnovitelných zdrojů
(NAP OZE) v České republice. Na základě toho
jsme jednali s Ministerstvem průmyslu a obchodu
k dané problematice.
•	Společně se Solární asociací jsme byli odborným
partnerem konference Šetrná energetika a proměna odpadů na energii pořádané Unií zaměstnavatelských svazů.

listopad 2015
•	V Bruselu jsme jednali se zástupci Evropské
komise k riziku nevypsání podpory pro obnovitelné zdroje a k této věci jsme se sešli s hlavním
poradce premiéra Vladimírem Špidlou.
•	Jednali jsme s bankami, Hospodářskou komorou,
Unií zaměstnavatelských svazů, Zemědělským
svazem a dalšími asociacemi OZE ve věci nevypsání podpory pro obnovitelné zdroje.
•	Místopředseda AliES Marek Lang vystoupil
na konferenci Alternativní zdroje energií.
Konference se zúčastnila také předsedkyně
Energetického regulačního úřadu Alena
Vitásková a náměstek ministra průmyslu
a obchodu Pavel Šolc.

POPULARIZACE TÉMAT VYUŽITÍ
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

CELOROČNÍ AKTIVITY

březen 2015

•	
Facebooková stránka Aliance s každodenními
příspěvky zaměřenými na obnovitelné zdroje
a energetickou soběstačnost.

•	Společně se Solární asociací jsme připravili
informační list k novele energetického zákona pro
poslance s expertními komentáři k pozměňovacím
návrhům.

duben 2015
•	Ve spolupráci se Solární asociací jsme připravili
informační list 100× lež nerovná se pravda. ERÚ
opakuje nepravdy a doufá, že jim to uvěříte k fungování Energetického regulačního úřadu

květen 2015
•	Vydali jsme brožuru Fakta a pověry o proměnách
energetiky (nejen) v Německu s nadací HeinrichBöll-Stiftung Praha. Publikace shrnuje úspěchy
a úskalí německé energetické politiky.

září 2015
•	Připravili jsme infolist Chytrá města myslí na
budoucnost věnující se problematice smart cities.
•	Ve spolupráci s partnerem Alfons Mobile
Container jsme připravili informační list k využití obnovitelných zdrojů pro armádní a vojenské
účely: Vyhrává, kdo uspoří litry paliva.
•	Vydali jsme informační list Příležitosti místo
limitů: stabilní rozvoj šetrné energetiky, šance
pro ekonomiku společně se Solární asociací pro
poslance a média vysvětlující kontext nastavení
podpory OZE a usilující o obnovení stability
v oboru.

STRANA 5

•	Pravidelné příspěvky na blogu Aliance pro energetickou soběstačnost.

PARTNEŘI:

NÁKLADY A VÝNOSY V ROCE 2015
NÁKLADY
Služby (právní konzultace, mediální konzultace, analýzy
legislativy, koncepcí apod.)
936 000 Kč

VÝNOSY
Tržby v rámci vedlejší podnikatelské činnosti
1 014 000 Kč

STRANA 6

DLOUHODOBÉ CÍLE ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST
•	Pracujeme na postupném a stabilním růstu podílu
větrných a slunečních zdrojů, malých vodních
elektráren a zdrojů na spalování biomasy na
energetickým mixu v České republice. Obnovitelné zdroje vidíme jako otevřenou šanci, která
nám pomáhá snižovat českou závislost na dovozu
paliv a ozdravovat ovzduší. Zároveň jsou důležitou
příležitostí pro český průmysl a krajinu.
•	
Usilujeme o rozvoj solárních elektráren
v Česku tak, aby se mohly postupně rozšířit na
všechny vhodné střechy domů nebo továren.

•	
Podporuje snahy o obnovení využití větrných
turbín, neboť mohou i při respektu ke krajině
dodat elektřinu až pro dva miliony domácností.
•	
Chceme zlepšit podmínky pro rozvoj
bioplynových stanic, a to především těch, které
zužitkují vytříděnou rozložitelnou složku
odpadu (například zbytky z kuchyní a restaurací)
a odpady z živočišné výroby. Nabídnou tak stabilní
a čistou energii a napomohou k růstu energeticky
soběstačných regionů.

STRANA 6

• V
 yhledáváme města a obce, kterým můžeme
pomoci při přechodu na více soběstačnou,
obnovitelnou energetiku a další chytrá řešení
jako je využití alternativních paliv nebo úsporné
technologie osvětlení.
• N
 abízíme spolupráci firmám i věřejným
institucím, které se zajímají o zvýšení své
společenské odpovědnosti.

