Vážení členové Unie komunitní energetiky,
v úterý 12. července proběhla první čtvrtletní informační schůzka, kde jsme vám
shrnuli uplynulé i nadcházející aktivity Unie a odpovídali na Vaše otázky.
Přinášíme Vám přehled toho nejdůležitějšího, na čem jsme v posledních třech
měsících pracovali.
V oblasti legislativy byla stěžejním tématem diskuzí na pracovních skupinách
chystaná novela energetického zákona, která má za úkol zavést koncept
komunitní energetiky do českého právního řádu, a umožnit vznik stabilního
právního prostředí pro rozvoj energetických společenství. Unie vytvořila vlastní
návrh novely energetického zákona, který v několika kolech předložila příslušným
úřadům (zejm. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Energetický regulační
úřad (ERÚ).
Unie k zaslaným návrhům na konzultacích získává pozitivní zpětnou vazbu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní dokument pro vytvoření stabilního
právní prostředí pro rozvoj komunitní energetiky, budeme se aktivně zapojovat i
do dalších příprav novely.
Kromě novely řešíme také vyhlášku ERÚ o Pravidlech trhu s elektřinou, která má
umožnit sdílení elektřiny v bytových domech. V pracovní skupině Legislativa jsme
vypracovali připomínky k paragrafovému znění návrhu a v červenci jej předložili
ERÚ. Platnost vyhlášky se očekává od 1. 1. 2023 a v jednáních tak budeme aktivní i
nadále.
V oblasti dotační podpory jsme pracovali na dvou dotačních titulech komunálních výzvách, které byly nyní vyhlášeny z Modernizačního fondu z
programu RES+ a na na výzvách zaměřených na vytváření energetických
společenství, které budou spuštěny na podzim tohoto roku společně s Novou
zelenou úsporám.
U komunálních výzev se nám podařilo prosadit odstranění podmínky vytvářet
sdružené objekty i v malých obcích do 3000 obyvatel. K dotačnímu programu k
vytváření energetických společenství pomáháme vytvářet strategii jeho
zaměření, podporované výdaje a intenzivně diskutujeme podmínky s
Ministerstvem životního prostředí.

Jsme rádi, že se UKEN neustále rozrůstá. Za poslední 3 měsíce přibylo 10 nových
členů na celkový počet 25 zástupců neziskových sdružení, podnikatelů a
samospráv. V dalším období bude Unie i nadále rozvíjet svou členskou základnu,
spolu s aktivní komunikací se státními orgány, které na rozvoji komunitní
energetiky pracují. Neváhejte se nám ozvat, pokud víte o subjektu, který by se
chtěl stát členem Unie nebo byste jej mezi členy rádi viděli.
Za celý koordinační tým Unie Vám děkujeme za dosavadní spolupráci, a těšíme
se na další společné úspěchy.
Srdečně,
Koordinační tým UKEN

