Přehled aktivit – říjen 2014
1. října – 31. října
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PUBLIC AFFAIRS:
Novela energetického zákona:
Sledování projednání novely na Vládě ČR
Příprava pozměňovacích návrhů
Průběžná komunikace s klíčovými vládními představiteli
Jednání s ministrem Janem Mládkem
Jednání na ministerstvu průmyslu a obchodu s ministrem Janem Mládkem na téma novely energetického zákona
Aktualizace státní energetické koncepce:
Připomínky k návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce
Medializace připomínek
Podpora připomínek CZEPHO a AliES
Získání podpory u Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Hospodářské komory ČR.
SETKÁNÍ
Zasedání dozorčí rady CZEPHO, 30. října 2014
Zahájení zasedání
Vyhodnocení plnění rozpočtu CZEPHO 2014
Plán rozpočtu na rok 2015
Soudní spory
Report aktivit asociace
Setkání pracovní skupiny FVE 2011, 31. října 2014
Studie Ernst & Young k tarifům
Aktuální stav sporů
Aktuální stav novely energetického zákona
Recyklace
Diskuse
VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
1. října 2014, www.zpravy.e15.cz
Se stropy pro vyplácenou podporu obnovitelných zdrojů se už nepočítá
3. října 2014, www.zpravy.e15.cz
Zřízení solárních minielektráren má být nyní jednodušší
3. října 2014, www.rozhlas.cz
Solární minielektrárny nebudou potřebovat licenci, navrhuje stát
8. října 2014, www.zpravy.e15.cz
Bez podpory to nepůjde. EU schválila státní miliardy britské jaderné elektrárně
13. října 2014, www.epravo.cz
Energetický zákon projedná vláda za týden, jsou k němu připomínky
15. října 2014, www.ekobydleni.eu
Studie pro Evropskou komisy: Obnovitelné zdroje jsou nejlevnější
23. října 2014, www.elektrina.cz
Rozhovor s expertem (1. část): ČR může mít dvě třetiny energie z obnovitelných zdrojů
24. října 2014, www.financninoviny.cz
Odborníci: EU mohla být v energetickém balíčku odvážnější
24. října 2014, www.blesk.cz
Odborníci: EU mohla být v energetickém balíčku odvážnější
24. října 2014, www.zpravy.e15.cz
EU chce do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 procent
24. října 2014, www.ceskatelevize.cz
Brusel se v energetickém balíčku drží při zemi, tvrdí odborníci
24. října 2014, www.energetika.tzb-info.cz
Odborníci: EU mohla být v energetickém balíčku odvážnější
24. října 2014, www.parlamentnilisty.cz
Klimatická dohoda EU: mohlo být lépe, snižovat emise se však budou
24. října 2014, www.solarninovinky.cz
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Na klimatické dohodě EU nejvíce vydělají Tykač s Benešem
24. října 2014, www.euractiv.cz
Kompenzace z volných emisních povolenek se ČR zamlouvají, NGOs vyzývají k opatrnosti
24. října 2014, E15 (příloha energetika)

25. října 2014, www.prumysl.cz
Ohlasy: EU je u energetického balíčku málo odvážná
30. října 2014, www.elektrina.cz
Rozhovor s expertem (2. část): Malé střešní solární elektrárny mohou stabilizovat síť
TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
1. října 2014
IEA: Sluneční elektrárny by v roce 2050 mohly být největším zdrojem elektřiny
7. října 2014
Aktualizace energetická koncepce stále podceňuje možnosti obnovitelných zdrojů
7. října 2014
Příběh: Spojení slunce a bioplynu v soběstačném družstvu ZD Klapý
8. října 2014
Evropská komise potvrdila, že reaktory nelze stavět bez masivních dotací
10. října 2014
Ministerstvo průmyslu obchodu upustilo od retroaktivních zásahů do podpory obnovitelných zdrojů
12. října 2014
Je neuvěřitelné, s čím MPO přišlo, říká k novele EZ ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR
15. října 2014
Studie pro Evropskou komisi: obnovitelné zdroje jsou nejlevnější
16. října 2014
Ukrajina hledá nezávislost na ruském plynu – pomohou obnovitelné zdroje
20. října 2014
Solární energie v ČR: Restriktivní opatření v EZ nebudou, na obzoru jsou však kontroly návratnosti
21. října 2014
Vláda projednala novelu Energetického zákona
23. října 2014
Evropská rada rozhoduje energetické budoucnosti EU. Společné cíle pro klima i šetrnou energetiku jsou výhodné pro
ekonomiku
27. října 2014
Výroční zpráva BIS: legislativní změny v energetice se loni potýkaly s odbornou kvalitou
27. října 2014
CZEPHO: Nové cíle EU jsou málo ambiciozní, věříme v přehodnocení
30. října 2014
Cenové rozhodnutí ERÚ nezohledňuje snížení roční hodinové ceny
OSTATNÍ:
1. října 2014, Jednání s EPIA a evropskými asociacemi
Jednání s EPIA (European Photovoltaic Industry Association) a dalšími evropskými asociacemi v Bruselu na téma cíle 2030 a
retroaktivní kroky
1. října 2014, Jednání s DG Energy
Jednání s DG Energy (Evropská komise), které se uskutečnilo v Bruselu na téma cíle 2030 a retroaktivní kroky
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16. října 2014, Jednání s Úřadem vlády ČR a EPIA
Jednání s Úřadem vlády ČR (odbor koordinace evropských politik a hospodářského rozvoje) a zástupci EPIA (European
Photovoltaic Industry Association) na téma cíle 2030
16. října 2014, Konference solární energie v ČR 2014
Účast zástupců CZEPHO na desáté výroční odborné konferenci Solární energie v ČR. Hlavními tématy byly legislativní změny
v oblasti OZE, především připravovaná Novela energetického zákona a Novela o podporovaných zdrojích energie. Dále
zkušenosti s vykazováním vyrobené elektřiny v systému operátora trhu, kontrolní činnost Státní energetické inspekce,
zkušenosti ze spolupráce s financujícími bankami a efektivita výroby, správa a údržba FVE.
21. října 2014, Jednání se SAPI a účast na semináři Malé zdroje a distribuovaná produkce – Fotovoltaika v roce 2015
Jednání se zástupci Slovenské asociace fotovoltaického průmyslu (SAPI) a účast na semináři o rozvoji FVE na Slovensku
23. října 2014, Návštěva taiwanské delegace
Návštěva taiwanské delegace ohledně česko-taiwanské spolupráce v oblasti FVE
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