Přehled aktivit - srpen 2014
1. srpna – 31. srpna
PUBLIC AFFAIRS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA:
Analýza novely
Právní analýza po úpravách meziresortního připomínkového řízení, analýza změn
Výzva koaličním představitelům
Odeslání nové výzvy koaličním představitelům s upozorněním na rizika novely
Zaslání připomínek LRV
Zaslání pozice a připomínek k nové verzi novely všem členům Legislativní rady vlády
Individuální jednání o podpoře HK ČR, UZS, AMSP ČR
Individuální jednání o podpoře klíčových připomínek k nové verzi novely s Hospodářskou komorou, Unií
zaměstnavatelských svazů a Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků
Jednání se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR
Jednání se zástupci Ministerstva zemědělství ČR
Jednání se zástupci Ministerstva financí ČR
Jednání se zástupci bankovního sektoru
Jednání s nevládními asociacemi zabývající se obnovitelnými zdroji energie
Oslovení ministra zemědělství individuálními dopisy od provozovatelů bioplynových stanic (52 dopisů)
Výzva a dopisy členů CZEPHO/REsolar na regionální poslance
RECYKLACE PANELŮ:
Jednání s odborem odpadů na MŽP
Výše příspěvků na recyklaci pro solární panely, transparentnost kolektivních systémů
Jednání se sdruženími zpracovatelů druhotných surovin
Účast na pracovní skupině MŽP 12.8.2014
Příprava nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, připomínky k dokumentu "Základní teze fungování
kolektivních systémů"
ODBORNÉ ANALÝZY:

•
•
•

Právní analýza rizik novely energetického zákona po ukončení mezirezortního připomínkového řízení
Odborné stanovisko REsolar ke společným zásadám pro fungování kolektivních systémů
Právní stanovisko k oprávněnosti nevyplacení podpory z důvodu porušení povinnosti zaknihovat akcie
VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):

•
•

•
•
•
•

1. srpna 2014, solarninovinky.cz
Rozhovor s výkonnou ředitelkou CZEPHO: Ministerstovo by mělo hledat cesty pro „lidovou“ energetiku umožňující úspory a
energetickou nezávislost
8. srpna 2014, solarninovinky.cz
Rozhovor s výkonnou ředitelkou CZEPHO: Zastropování podpory a zrušení bonusů za decentrální výrobu elektřiny je
absurdní
Budoucnost patří čisté energetice a úsporám za uhlí
20. srpna 2014, solarninovinky.cz
Proč jsou nulové přetoky do sítě u mikrozdrojů technický nesmysl?
23. srpna 2014, respekt.ihned.cz
Velký jistič drahý proud
29. srpna 2014, parlamentnilisty.cz
Legislativní rada vlády potvrdila kritiku, že novela energetického zákona je v rozporu s právem
Komentáře na téma novela energetického zákona
Komentáře pro Ekonom, Český rozhlas, echo24.cz
TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:

•

2. srpna 2014

•
•
•
•
•
•
•
•

MPO by mělo otevřít domácnostem cestu k nezávislosti
5. srpna 2014
Sluneční věžové elektrárny směle konkurují tradičním zdrojům
Světové PR agentury odmítly spolupráci se společnostmi, které ignorují klimatickou změnu
13. srpna 2014
Zvykněte si na extrémní výkyvy počasí, varují vědci
16. srpna 2014
Španělsko: 38 % červencové spotřeby energie pokryto z obnovitelných zdrojů
17. srpna 2014
Sluneční energie ve světě rozsvěcuje stadiony. V ČR je Eden Popelkou
20. srpna 2014
Na panely pro sluneční elektrárny budou fronty
Elektřina vyrobená ze zmrzliny pohání tovární provoz
22. srpna 2014
OTE zastavuje podporu nezaknihovaným akciovkám. Jak postupovat?
Nulové přetoky do sítě u mikrozdrojů jsou technický nesmysl
27. srpna 2014
Novela energetického zákona ovlivní ceny elektřiny
29. srpna 2014
Německo: Rozvoj OZE nesnižuje kvalitu dodávek elektřiny
Informační semináře pokračují v Praze a v Brně
Legislativní rada vlády potvrdila, že novela energetického zákona je v rozporu s právem
OSTATNÍ:

•
•
•

Letní slavnost CZEPHO 2014
Slavnostní setkání členů CZEPHO v Beskydech spojené s exkurzí diagnostické laboratoře Solartec
Konference Solární energie 2014
Partnerství a program největší odborné konference
Banner
Umístění banneru na webu solarninovinky.cz

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

