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PUBLIC AFFAIRS:
Notifikační dokument Ekonomické a právní argumenty pro debatu s médii a poslanci
Analýza notifikačního dokumentu z března 2014: ekonomické a právní argumenty pro debatu s média a poslanci
Jednání se zástupci bankovního sektoru
Příprava dopisů pro zástupce Evropské komise
Dopisy reagujících na notifikační proceduru pro zástupce Evropské komise
Jednání s evropskou asociací EPIA ohledně notifikačního procesu
Schůzky v PSP (Výbor pro životní prostředí)
Průběžná komunikace s poradci a šéfporadci ministrů
Jednání s nevládními asociacemi ze sektoru OZE (vítr, bioplyn, voda,….)
Účast a jednání na členské schůzi Česko-německé a průmyslové obchodní komory
ODBORNÉ ANALÝZY:
Právní analýza notifikačního dokumentu
Právní stanovisko – Analýza právních kroků a návrh strategie obrany proti retroaktivním krokům ovlivňujícím návratnost
fotovoltaických elektráren
SETKÁNÍ:
19. května 2014, Exkurze FVE Vepřek
Možnosti seznámit se s provozem, konstrukcí i historií jedné z nevětších slunečních elektráren ve střední, jižní a východní
Evropě využily tři desítky členů naší asociace. Průvodcem účastníků exkurze byl člen představenstva CZEPHO Jan Patřičný
ze společnosti Decci a.s., která elektrárnu provozuje. Návštěvníci FVE s instalovaným výkonem 35 MWp si prohlédli celý
areál elektrárny včetně jejího technického zázemí a servisního vybavení.
19. května 2014, zasedání pracovní skupiny na ochranu investorů
Postup ve věci notifikačního procesu a připravované novely zákona o POZE. Koordinace právních a mediálních kroků.
20. května 2014 zasedání představenstva CZEPHO
Projednání přípravy valné hromady CZEPHO, zprávy o činnosti pracovní skupiny na ochranu investorů a skupiny na ochranu
malých zdrojů, stav klientské základny, nová partnerství, plnění rozpočtu CZEPHO.
23. května 2014, setkání pracovní skupiny FVE 2011
Iniciační setkání pracovní skupiny FVE dokončených, ale nepřipojených v roce 2010. Koordinace společného právního a
mediálního postupu.
27. května 2014, Valná hromada CZEPHO
Na pravidelné valné hromadě CZEPHO byly mimo jiné projednány a představeny následující body:
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013
Strategické právní služby a společný postup investorů
Strategie a plán činností CZEPHO 2014
Pracovní skupina na ochranu investorů
Pracovní skupina pro malé zdroje
Mediální aktivity a strategie
VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
1. května 2014, Dům byt a zahrada
Zvítězí energetická lobby, nebo podpora obnovitelných zdrojů?
5. května 2014, solarninovinky.cz
MPO zvažuje návrhy na další smysluplný rozvoj fotovoltaiky
7. května 2014, Technický týdeník
Koncentrace CO2 neklesla pod 400 ppm
12. května 2014, E 15
Solár jako penzijní připojištění
18. května 2014, ekonomika.cz
Solární panely jako povrch silnic? Máme funkční prototyp, tvrdí Američané
18. května 2014, parlamentnilisty.cz
Šetrná energetika zaměstnává po celém světě 6,5 milionu lidí. České příležitosti stagnují
19. května 2014, ihned.cz
Solární byznys stále žije. I bez dotací jsou soláry pro řadu lidí výhodné
28. května 2014, energie21.cz
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Pravidla pro podporu šetrné energetiky
30. května 2014, Události komentáře
Energetická nezávislost ČR a EU
30. května 2014, Technický týdeník
Energetická nezávislost ČR a EU
TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
2. května 2014
CZEPHO připomínkuje NAP a nabízí možné cesty rozvoje fotovoltaiky
5. května 2014
Ombudsmanka vyzývá poslance: zrušte diskriminaci provozovatelů malých FVE!
6. května 2014
Kritický milník ve změně klimatu: První měsíc v historii lidstva, kdy neklesla koncentrace C02 pod 400 ppm
13. května 2014
Šetrná energetika zaměstnává po celém světě 6,5 milionu lidí. České příležitosti stagnují
14. května 2014
Solární panely jako ochránci biodiverzity
15. května 2014
Fotovoltaika má budoucnost – staví Pákistán i Topolánek
16. května 2014
Evropská komise uložila cla na solární sklo z Číny
19. května 2014
Německo je hrdé na své obnovitelné zdroje: ukazuje je jako turistické cíle
21. května 2014
Francie urychlí investice do OZE, vznikne 100 000 pracovních míst
22. května 2014
CZEPHO připomínkuje návrh nových Pravidel provozování distribuční soustavy
25. května 2014
FVE Vepřek se předvedla členům CZEPHO
28. května 2014
Valná hromada CZEPHO: Posilujeme a jsme připraveni bránit sluneční energetiku
29. května 2014
Pražská městská část investuje 40 miliónů do úspor energie
31. května 2014
Výroční zpráva: CZEPHO v roce 2013 zefektivnila svou činnost a posílila
OSTATNÍ:
29.května 2014, seminář „NOZ a první praktické zkušenosti s aplikací NOZ v energetické praxi“
Účast zástupce CZEPHO na semináři pořádaném Asociací energetických manažerů
Newsletter CZEPHO
Znalci potvrzují „rdousící efekt“ retroaktivních kroků
Ombudsmanka vyzývá: zrušte diskriminaci provozovatelů FVE!
Profesor Benda: Fotovoltaika má před sebou velkou budoucnost
LEGISLATIVA:
Chystá se další zásah do ekonomiky FVE projektů!
Na povinné zaknihování akcií zbývá již jen měsíc
AKTIVITY ASOCIACE:
Klientům REsolaru nabízíme zvýhodněné členství
CZEPHO má pracovní skupinu pro malé zdroje
Kulatý stůl PV GRID o integraci fotovoltaiky do sítě
Asociace: Evropská směrnice by neměla bránit rozvoji OZE
CZEPHO připomínkuje NAP a nabízí cestu pro další rozvoj
AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA:
Svět si připomíná 60 let od představení fotovoltaického článku
Inzerce (banner) na serveru solarninovinky.cz

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
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