Přehled aktivit - leden 2014
INFORMAČNÍ SEMINÁŘE:
27.1.2014, KC City, Praha
• Patnáctiletá návratnost FVE a obvyklá výše nákladů, Dušan Horčička
• Požadavek na odkrytí vlastníků od 1.1.2014, AK Šikola
• Ochranné pásmo, AK Šikola
• Zelený bonus a obchodování s energií z OZE, Jan Palaščák
• Rozlišení I. a II. Kategorie, Jan Patřičný
29.1.2014, Hotel Avanti, Brno
• Patnáctiletá návratnost FVE a obvyklá výše nákladů, Dušan Horčička
• Požadavek na odkrytí vlastníků od 1.1.2014, AK Šikola
• Ochranné pásmo, AK Šikola
• Zelený bonus a obchodování s energií z OZE, Jan Palaščák
• Rozlišení I. a II. Kategorie, Jan Patřičný
PUBLIC AFFAIRS:
• Připomínky pro MPO k návrhu podpory pro malé domácí zdroje
• Připomínky k návrhu Státní energetické koncepce: jednání s klíčovým analytikem ohledně ekonomiky Temelína +
účast na panelové debatě k návrhu SEK
• Připomínky k návrhu novely odpadového zákona – upozornění na rozpor s evropskou legislativou
• Připomínky ke strategii pro OZE v rámci debaty o cílech EU do 2030
• Připraveny návrhy v rámci novely zákona o podporovaných zdrojích: 1) odstranění termínu „prostá“ návratnost, 2)
zrušení povinnosti platit poplatky za podporované zdroje za vlastní spotřebu
• Oslovení poslanců a senátorů s materiálem hodnotícím práci ERÚ pod vedením Vitáskové – chyby Vitáskové vůči
solární energetice
PRÁVNÍ STANOVISKA:
• Právní stanovisko - Povinné zaknihování akcií u společností pobírajících podporu OZE
• Právní stanovisko – Ochranné pásmo FVE
ODBORNÉ ANALÝZY:
• Manuál výrobce I. a II. kategorie
VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
• Vyjádření k rozhodnutí NSS ve věci solárního odvodu pro ČT24, Lidové noviny, ČTK, Deník
• Komentář k zásahu v ČEZ pro Radiožurnál
• Reakce na snahu Rusnoka prolomit limity těžby uhlí: E15, Ihned.cz
• Reakce na návrh energetické a klimatické politiky EU do 2030: Blesk, ČTK, Česká televize, Solárnínoviny.cz,
Parlamentnílisty.cz, komentář v tištěných HN (nekrácená verze na blogu)
• Kritika návrhu Státní energetické koncepce – například TZB-info.cz
• Přínosy OZE: Pavel Šich, energeticky soběstačná farma: Můj dům.cz
• Kritika zastavení podpory OZE pro Moravské hospodářství
• Partnerská stránka v Právu: celá strana o pozitivech solární energetiky: AliES a CZEPHO získaly pravidelný prostor
pro prezentaci výhod obnovitelných zdrojů a příkladů dobré praxe projektů v solární energetice. Úvodní „číslo“ z 1.
3. 2014 přineslo rozhovor s Pavlem Šichem o tom, jak vnímá kontroverzní kroky státu vůči investorům, ale i
plánech na rozvoj fotovoltaického sektoru do budoucna. Cílem je vymazat negativní a lživé nálepky o investorech v
solární energetice a dát provozování nejdostupnějšího energetického zdroje nový nádech.
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TISKOVÉ ZPRÁVY:
• Český zákon o odpadech je v rozporu s evropským právem. Novela musí chyby odstranit, jinak Česku hrozí postih
• Evropa rozhoduje o své energetické budoucnosti. Nové cíle v obnovitelných zdrojích povzbudí ekonomiku i
nezávislost EU
• Očekávaný boom FVE ve světě a nejistota v ČR
• Komentář k návrhu nové energetické politiky EU pro období 2020-2030
• TZ k hlasování v Europarlamentu, kde poslanci podpořili jasný cíl pro obnovitelné zdroje do 2030
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