Přehled aktivit – listopad 2014
1. listopadu – 30. listopadu
PUBLIC AFFAIRS:

•
•
•
•

•
•

Novela energetického zákona:
Reakce na nové mýty Energetického regulačního úřadu
Zastropování podpory
Vytvoření informačního materiálu pro poslance a senátory (vyvrácení argumentů regulátora a jeho tlaku na opětovné
vrácení „zastropování“ podpory do novely zákona o POZE)
Příprava pozměňovacích návrhu
Průběžná komunikace s klíčovými vládními představiteli
Příprava pozice proti plánu Ministerstva průmyslu a obchodu
Právní analýza a příprava pozice proti plánu MPO otevřít u Evropské komise notifikaci neplatného zákona č. 180/2005 Sb. a
otázku prověřování návratnosti u zdrojů uvedených do provozu před 1.1.2013. Jednání s poslanci a členy hospodářského
výboru ohledně prověrek návratnosti po 10ti letech.
Recyklace:
Připomínky k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností MŽP verze z 2. 11. 2014, mezirezortní
připomínkové řízení
Recyklace solárních panelů, nové podmínky pro fungování kolektivních systémů, práva provozovatelů FVE
Účast na mezirezortním připomínkovém řízení na MŽP
SETKÁNÍ

•

Exkurze zemědělského družstva Klapý, 5. listopadu 2014
Bioplynová elektrárna nové generace a FVE
Exkurze zemědělského družstva spojená s odborným výkladem
Exkurze bioplynové stanice v obci Lkáň

•

Jedná představenstva CZEPHO, 26. listopadu 2014
Zahájení
Stav klientské základny
Rozhodnutí o vyloučení členů z důvodu neuhrazení příspěvků
Příprava valné hromady a informačního semináře
Plnění rozpočtu 2014
Plán aktivit na rok 2015
Plán rozpočtu na rok 2015
Zpráva o činnosti pracovních skupin
Ostatní

•

Setkání pracovní skupiny pro FVE 2011, 28. listopadu 2014
Pozměňovací návrh
Studie k tarifům 2011

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
•
•
•
•
•

3. listopadu 2014, www.solarninovinky.cz
Nová energetická koncepce: Více elektřiny z jádra a uhlí na úkor energetické účinnosti a OZE
7. listopadu 2014, www.tydenik.echo24.cz
Čekání na totální blackout
7. listopadu 2014, www.enviweb.cz
Podpora bioplynových stanic vyšla na více než 20 miliard

7. listopadu 2014, Hospodářské noviny
Podpora bioplynových stanic vyšla na více než 20 miliard

21. listopadu 2014, www.oze.tzb-info.cz
Stát vs. fotovoltaika – blýská se na lepší časy? Zajímavosti z konference Solární energie v ČR 2014

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. listopadu 2014
Zveme na exkurzi do soběstačného družstva Klapý - již zítra

4. listopadu 2014
CZEPHO bude připomínkovat záměr zákona z dílny MŽP, přidejte se

5. listopadu 2014
Sluneční energetika je stále levnější. A bude dále zlevňovat

6. listopadu 2014
Respekt: Vitásková podává o solárním sektoru zavádějící informace

11. listopadu 2014
Valná hromada CZEPHO bude 1. prosince v Brně

13. listopadu 2014
Další informační seminář se uskuteční v Brně

14. listopadu 2014
LN: Chtěla policie zamést kauzu Amun Re pod koberec?

17. listopadu 2014
Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava – akademický unikát

19. listopadu 2014
Litoměřice: město udržitelných zdrojů

19. listopadu 2014
PV GRID: Evropský projekt snižování překážek připojování FVE do sítě

19. listopadu 2014
FVE měla pomoci dětskému hokeji – narazila na solární daň

19. listopadu 2014
Největší solární elektrárnu vybuduje Francie

21. listopadu 2014
Chytrá pasivní roubenka se stala průmyslovou inovací roku 2013

24. listopadu 2014
"Chytrá" roubenka s FVE se stala průmyslovou inovací roku 2013

27. listopadu 2014
Evropský fond pro investice je novou příležitostí pro sluneční energetiku

30. listopadu 2014
Ecocapsule – svoboda bydlení nové generace

OSTATNÍ:
•
•
•
•

Spolupráce s deníkem E15
Domluvena spolupráce s deníkem E15 na obdobné bázi jako letošní partnerství s deníkem Právo: prostor pro
propagaci solární energetiky a úspěchů firem

Spolupráce se zpravodajským portálem www.renewablesinternational.net
Domluvena spolupráce se zahraničním odborným zpravodajským portálem www.renewablesinternational.net. Získali
jsme prostor na průběžnou publikaci textů o problémech české energetiky.

Spolupráce s portálem www.solarninovinky.cz
CZEPHO uzavřelo partnerství pro rok 2015 s internetovým portálem o solární energii

Ukončení evropského projektu PV Grid

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

