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PUBLIC AFFAIRS:
Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Aktivní účast zástupců CZEPHO na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k ochraně územních limitů
těžby hnědého uhlí
Kulatý stůl CEE Bankwatch network s podporou informačního centra OSN a programu Intelligent energy for europe
Účast zástupce za CZEPHO u kulatého stolu na téma financování obecních a občanských projektů obnovitelných zdrojů
z fondů EU
Workshop Ministerstva průmyslu a obchodu a Asociace energetických manažerů
Účast zástupců CZEPHO na workshopu pořádaném Ministerstvem průmyslu a obchodu a Asociací energetických manažerů
na téma diskuze o podmínkách a přístupu k malým výrobním zdrojům a netmeteringu v ČR
Kulatý stůl Comenia
Účast zástupce za CZEPHO na diskusním setkání s Ing. Janem Mládkem, ministrem průmyslu a obchodu ČR

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
7. dubna 2014, Tech Magazín
Informace o výsledcích sektoru za rok 2013 s citací CZEPHO
• 10. dubna 2014, Radiožurnál
Rozhovor na téma ČEZ zrušil zadávací řízení na dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín
• 10. dubna 2014, ČTK, Česká televize, finance.cz
Vyjádření ke zrušení tendru na výstavbu dalších reaktorů v Temelíně
• 10. dubna 2014, novinky.cz a solarninovinky.cz
Komentář k možnostem šetrné energetiky a OZE při řešení závislosti na ruském plynu
• 14. dubna 2014, businessinfo.cz
Výhody solárních elektráren pro firmy
• 18. dubna 2014, aktualne.cz
Reakce na chybně nastavený recyklační systém
• 22. dubna 2014, denik.cz, tretiruka.cz
Recyklační poplatky zatížení daní z příjmu
• 26. dubna 2014, Právo
Strana o pozitivech solární energetiky v sobotním vydání deníku Právo. Rozhovor s profesorem Vítězslavem Bendou
(ČVUT), který se zaměřil na počátky české a světové fotovoltaiky, snižování ceny solárních panelů a zmínky o výzkumu a
vývoji. Solární energetika je představena jako reálná možnost pro snížení výdajů za elektřinu. Rozhovor je doplněn o článek
k rozšíření počtu akreditovaných laboratoří v ČR a fotografii z návštěvy středoškolských učitelů na FVE Vepřek.
• 28. dubna 2014, Parlamentní listy
Kandidátka do EP Kateřina Radostová (Ústvit) ve svém článku cituje stanovisko CZEPHO k solární dani
• 29. dubna 2014, iPrimazoom.cz, nazeleno.cz, solarninovinky.cz
60 let křemíkového solárního panelu
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TISKOVÉ ZPRÁVY:
10. dubna 2014
EU musí odpovědět Putinovým hrozbám jasný plánem na snížení energetické závislosti na ruském plynu
10. dubna 2014
EU vydala nová pravidla pro podporu šetrné energetiky. Atom zůstává dál bez dotací
10. dubna 2014
Vítáme záměr Evropské komise zachovat podporu pro malé sluneční elektrárny
25. dubna 2014
Solární panel slaví 60 let – účinnost roste a cena stále klesá
29. dubna 2014
Objem investic do OZE klesá se snižováním cen technologií. Zájem o šetrnou energetiku trvá
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INFORMAČNÍ SEMINÁŘE:
2.4.2014, KC City, Praha
Vyhodnocení dopadů legislativních změn na ekonomiku FVE (případová studie, obvyklé náklady), znalecký ústav RSM
TACOMA
Změny ve vlastnictví FVE a jejich dopad na licence a výkupní ceny, AK Šikola a partneři
Nastavení tarifních cen a FVE z roku 2011, Royalton Partners
Podpora malých zdrojů, vlastní spotřeba, JUWI
30.4.2014, hotel Avanti, Brno
Vyhodnocení dopadů legislativních změn na ekonomiku FVE (případová studie, obvyklé náklady), znalecký ústav RSM
TACOMA
Změny ve vlastnictví FVE a jejich dopad na licence a výkupní ceny, AK Šikola a partneři
Nastavení tarifních cen a FVE z roku 2011, Royalton Partners
Podpora malých zdrojů, vlastní spotřeba, JUWI
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Spuštění nových webových stránek CZEPHO
Newsletter 3/2014
Další akreditovaná laboratoř pro fotovoltaiku je na ČVUT
Znalci potvrzují „rdousící efekt“ retroaktivních kroků
Chystá se další zásah do ekonomiky FVE projektů
Na povinné zaknihování akcií zbývají jen dva měsíce
CZEPHO má pracovní skupinu pro malé zdroje
Kulatý stůl PV GRID o integraci fotovoltaiky do sítě
CZEPHO: Evropská směrnice by neměla bránit rozvoji OZE
Fotovoltaika ve světe rekordně rostla, v Evropě ztrácela tempo
Příprava Valné hromady pro členy CZEPHO
Příprava exkurze na FVE Vepřek pro členy CZEPHO
Ministerstvo financí
CZEPHO zaslalo písemnou žádost ministrovi financí o vydání rozhodnutí o podmínkách prominutí odvodu z elektřiny ze
slunečního záření. Dne 4. dubna 2014 CZEPHO obdrželo odpověď od Ministerstva financí. Dle daňového řádu byla naše
žádost posouzena jako předmětný podnět k vydání rozhodnutí ministra financí.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
CZEPHO obdrželo dopis ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ve kterém jsme byli informováni o přípravě Národního
akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
REAKCE NA BULLETIN „Obnovitelné zdroje jako šance pro Evropu“:
14. dubna 2014, Ministerstvo průmyslu a obchodu
CZEPHO obdrželo dopis ve kterém nás informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu o řešení problematiky a postoji České
republiky k evropské politice.
17. dubna 2014, Vláda České republiky
Asociace obdržela reakci od Vlády České republiky. Vláda v souladu se svým programovým prohlášením počítá s řadou
opatření směřujících ke zvyšování energetické efektivnosti a ke snižování emisí skleníkových plynů.
STÍŽNOST TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU:
2. dubna 2014, Ministerstvo průmyslu a obchodu
CZEPHO obdrželo dopis od ve kterém Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že postavení a kompetence Energetického
regulačního úřadu je dána energetickým zákonem – tím je dána nezávislost tohoto úřadu. Krokem k posílení postavení
Energetického regulačního úřadu může být zřízení Rady Energetického regulačního úřadu. Toto opatření je diskutováno
v rámci přípravy novely energetického zákona.
14. dubna 2014, Vláda České republiky
CZEPHO obdrželo odpověď od Vlády ČR ve kterém sdělují, že se našemu podnětu budou věnovat pozornost.
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