Přehled aktivit – prosinec 2014
1. prosince – 31. prosince
PUBLIC AFFAIRS:

•
•
•
•

•

•
•

Novela energetického zákona:
Sledování prvního čtení v PSP ČR
Účast a přednáška na semináři v PSP ČR
Přednáška na semináři ke Státní energetické koncepci organizovaná Hospodářským výborem v PSP ČR na téma
obnovitelných zdrojů a FVE v rámci Aktualizace státní energetické koncepce.
Spolupráce s Unií zaměstnavatelských svazů ČR
Pokračování podpory od Unie zaměstnavatelských svazů ČR v rámci další spolupráce v roce 2015.
Informační list „Šetrná energetika“
Příprava dalšího informačního listu, který shrnuje kontext a výhody podpory OZE s názvem: „Šetrná energetika – Proč je
dobré podpořit obnovitelné zdroje“. Rozeslání informačního listů poslancům, senátorům, vybraným médiím a politikům.
Recyklace:
Účast na jednání pracovní skupiny na Ministerstva životního prostředí ČR
Vypořádání připomínek k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností na MŽP ČR.
Ostatní:
Zpracování připomínek k Národnímu akčnímu plánu
Prosazení net-meteringu, podmínek pro akumulaci a chytré sítě.
Společný dopis EPIA a národních asociací na Evropskou komisi
Společný dopis EPIA (European Photovoltaic Industry Association) a 19ti národních asociací na Evropskou komisy ohledně
retroaktivních zásahů.
SETKÁNÍ

•

Valná hromada CZEPHO, 1. prosince 2014
Uvítání a úvodní slovo předsedy
Zpráva o činnosti asociace 2014
Pracovní skupina - Ochrana investorů
Pracovní skupina - Podpora malých zdrojů
Volba členů představenstva (hlasovací lístek)
Schválení rozpočtu CZEPHO na rok 2015 a plán činností CZEPHO 2015 (hlasovací lístek)
Mediální aktivity CZEPHO
Diskuze
Závěrečné slovo předsedy

•

Informační seminář, 1. prosince 2014
Úvodní slovo
Zpracování dokumentace a prevence PO pro provozovatele FVE
Ing. Zbyněk Petrovský, soudní znalec v oboru požární ochrany
Aktivity Výzkumného energetického centra VŠB-TU Ostrava v oblasti fotovoltaiky a energetiky
Ing. Michal Skřépek, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
PID (Potential Induced Degradation) a nápravná opatření
Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D., Nobility SOLAR PROJECTS a.s.
Ing. Michal Voráček, EICERO s.r.o.
Novela energetického zákona a novela zákona o POZE
Ing. Veronika Knoblochová, Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
Rozvoj fotovoltaiky na Slovensku
Ing. Pavel Šimon, CSc., Slovenská asociace fotovoltaického průmyslu (SAPI)
Současná situace podpory malých zdrojů v ČR
Ing. Jaroslav Jakubes, ENACO s.r.o.

•

Setkání pracovní skupiny na ochranu investorů, 11. prosince 2014
Notifikace podpory ze strany EK (kontroly návratnosti)
Novela energetického zákona
Mediální aktivity a rozpočet 2014
Plán činností a rozpočet 2015

•

Setkání investorů ohledně žalob Nejvyššího státního zástupce
VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):

•
•

1. prosince 2014, Moravské hospodářství
Budeme mít v polovině století většinu elektřiny ze slunce?

3. prosince 2014, www.renewablesinternational.net
Czech Ministry of Industry still asleep at the wheel

•
•

12. prosince 2014, www.solarninovinky.cz
Nová energetická koncepce směřuje do energetického pravěku

17. prosinec 2014, www.solarninovinky.cz
Potvrzeno: Jaderné reaktory nelze stavět bez masivních dotací

•
•

22. prosince 2014, www.nazeleno.cz
Aktuálně: Státní energetická koncepce stále podceňuje možnosti zelené energie

23. prosince 2014, www.denik.cz
V zahraničí sportovní stadiony využívají fotovoltaiku, u nás je to stále problém

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3. prosince 2014
VH CZEPHO: Představenstvo posílil energetický odborník P. A. Stehlík

4. prosince 2014
Seminář CZEPHO: Jak obstát při požárních kontrolách, závady na panelech a legislativa
Evropské fotovoltaické asociace vyzvaly EK, aby se postavila proti retroaktivitě
Renewables International: České ministerstvo průmyslu stále spí za volantem

8. prosince 2014
Australští vědci překročili v účinnosti solárních panelů 40 procent

12. prosince 2014
Energetický zákon prošel prvním čtením, CZEPHO prosazuje změny

16. prosince 2014
Nový informační list – proč mají šetrné zdroje smysl

17. prosince 2014
Ministerstvo financí odmítá promíjet solární daň podle nálezu Ústavního soudu

22. prosince 2014
Aktualizace energetická koncepce stále podceňuje možnosti obnovitelných zdrojů

23. prosince 2014
PF 2015

29. prosince 2014
Připomínky CZEPHO k NAP SG: chybějí podpora akumulace a studie k net-meteringu

30. prosince 2014
Deník: Stadiony ve světě rozsvěcí slunce, v ČR je to stále jen výjimka
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