Přehled aktivit - červenec 2014
1. července – 31. července
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NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA:
Sestavení zásadních připomínek k novele energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích
Kontaktování všech oficiálních připomínkových míst s žádostí o podporu
Agrární komora ČR, Asociace krajů ČR, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR, Českomoravská konfederace
Odborových Svazů, Krajské úřady jednotlivých krajů, Magistrát hlavního města Prahy, Sdružení místních samospráv ČR,
Sdružení obrany spotřebitelů, Svaz měst a obcí ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Individuální jednání a získání podpory kritiky novely energetického zákona od jednotlivých subjektů
Ministerstva, PSP ČR, Hospodářská komora ČR, Unie zaměstnavatelských svazů, Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
15. července 2014, Jednání Energetické sekce HK ČR za účelem projednání připomínek k novele energetického zákona a
zákona o podporovaných zdrojích energie
Na tomto zasedání se rozhodovalo o sporných bodech společných připomínek. Výkonná ředitelka CZEPHO Veronika
Knoblochová se stala členem Odborné skupiny HK ČR pro Obnovitelné zdroje energie.
19. července 2014, účast zástupců CZEPHO na zasedání poslaneckého Výboru pro životní prostředí
30. července 2014, Vypořádání připomínek na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR
CZEPHO se aktivně účastnilo vypořádání připomínek na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, kde byly vzneseny oficiální
rozpory proti návrhu mechanizmu na zavedení maximálního množství elektřiny z OZE s podporou, institutu neomezeného
ručení statutárních a odpovědných zástupců, povinnosti uchovávat doklady po 20 let, zvýšení pokuty z 5 na 50 milionů
korun a novým bariérám pro malé OZE.
Otevřený dopis představitelům koaličních stran
Na základě průběhu meziresortního připomínkového řízení a po prostudování všech připomínek jsme vyzvali otevřeným
dopisem vůdčí představitele koaličních stran k pozastavení procesu novely energetického zákona.
Jednání se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR
Jednání se zástupci Ministerstva zemědělství ČR
Jednání se zástupci Ministerstva financí ČR
Průběžná jednání s poradci pro energetiku
Jednání se zástupci bankovního sektoru
Jednání s nevládními asociacemi zabývající se obnovitelnými zdroji energie
RECYKLACE SOLÁRNÍCH PANELŮ:
Připomínky k novele „recyklační“ týkající se solárních panelů
Česká fotovoltaická průmyslová asociace, REsolar a Aliance pro energetickou soběstačnost zaslaly připomínky v rámci
meziresortního připomínkového řízení novely vyhlášky řešící recyklaci FV panelů s cílem snížit minimální výši recyklačního
příspěvku, dosáhnout rozložení plateb do více let nebo zvýšit transparentnost fungování recyklačních systémů.
Distribuce informačního listu „Solární panel: cenná surovina nikoliv nebezpečný odpad“
Distribuce informačního list o reálném stavu nákladů na budoucí recyklaci FV panelů. Rozeslání proběhlo na Ministerstvo
životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poslance a senátory z Výboru pro životní prostředí.
16. července 2014, Účast na schůzi senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Projednána novela zákona o odpadech a otázky fungování kolektivních systémů.
22. července 2014, Účast na schůzi senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Opakované projednání schválení novely zákona o odpadech.
Jednání s Českou asociací odpadového hospodářství
Jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR
Na základě naší pozice se uskutečnilo jednání s náměstkyní a odborem odpadů ohledně změny systému recyklace solárních
panelů. Výkonná ředitelka Veronika Knoblochová byla jmenována členem pracovní skupiny pro nakládání
s elektromariálem a bateriemi a akumulátory, která se zabývá otázkou změny fungování kolektivních systémů v ČR.
ODBORNÉ ANALÝZY:
Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
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Připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o
podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
SETKÁNÍ:
14. července, zasedání pracovní skupiny na ochranu investorů
Postup ve věci notifikačního procesu a připravované novely zákona o POZE. Koordinace právních a mediálních kroků.
18. července 2014, setkání pracovní skupiny FVE 2011
Setkání pracovní skupiny FVE dokončených, ale nepřipojených v roce 2010. Koordinace společného právního a mediálního
postupu.
VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
3. července 2014, novinky.cz
Za 15 let bude většina zdrojů energie v Evropě obnovitelných, tvrdí studie
3. července 2014, nazeleno.cz
Aktuálně: Do roku 2030 mohou obnovitelné zdroje vyrábět až 60 % elektřiny v Evropě
11. července 2014, solarninovinky.cz
Britské solární firmy mají právo na náhradu škody kvůli rychlým škrtům v podpoře
14. července 2014, solarninovinky.cz
Ministerstvo zemědělství má zásadní výhrady k novele energetického zákona
16. července 2014, echo24.cz
Zdraží elektřina? Platby za obnovitelné zdroje se změní
24. července 2014, ihned.cz, biom.cz, solarninovinky.cz
Společnost REsolar posílila pozici na trhu s vysloužilými solárními panely
28. července 2014, energie21.cz
Kritický milník ve změně klimatu
TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
2. července 2014
Do roku 2030 mohou obnovitelné zdroje vyrábět až 60 % elektřiny v Evropě. Rozvoji v Česku brání administrativní bariéry
2. července 2014
Renewables International: ČR chce držet zelené technologie pod pokličkou
8. července 2014
Svět mohutně investuje do „slunce“. ČR přešlapuje na místě
10. července 2014
Britský Nejvyšší soud: solární firmy mají právo na náhradu škody kvůli rychlým škrtům v podpoře
15. července 2014
CZEPHO zveřejnila novou zprávu o činnosti
15. července 2014
Dekarbonizace: cesta ke světu bez emisí
16. července 2014
Energetický zákon: odmítáme strop výroby a další zásahy proti provozovatelům FVE
18. července 2014
Žáci devátých tříd budou vedeni k energetickým úsporám
18. července 2014
Solární panely nebudou nebezpečný odpad
19. července 2014
Německo je energeticky nejefektivnější ekonomikou
22. července 2014
Větrná energetika je v Dánsku nejlevnějším zdrojem energie
24. července 2014
Sluneční energie: nové šance pro všechny bez přístupu k síti
24. července 2014
Změny v odpadové legislativě - CZEPHO i REsolar jsou u toho!
28. července 2014
CZEPHO zve své členy na letní slavnost
28. července 2014
Ceny panelů klesají, USA reagují cly na čínské výrobky
29. července 2014
Solární energie zachránila vesnici v Indii
30. července 2014
Dokážete zmenšit solární střídač na velikost laptopu? Google vám dá milion dolarů
30. července 2014
Tesla a Panasonic budou vyrábět díky slunci revolučně levné baterie
31. července 2014

Symbolem OH 2016 v Riu má být sluneční elektrárna
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OSTATNÍ:
Infolist „Solární panel je cenná surovina, nikoliv nebezpečný odpad“

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
Drtinova 10 I 150 00 Praha 5 I Česká republika
Tel.: +420 724 486 254 I
E-mail: sekretariat@czepho.cz www.czepho.cz

