Přehled aktivit – září 2014
1. září – 30. září
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NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA:
Vypuštění retroaktivních zásahů
Podařil se nám zásadní úspěch – po projednání Legislativní rady vlády MPO upustilo od retroaktivních a kontroverzních
návrhů z novely energetického zákona a zákona o POZE. Malé zdroje do 10kW budou nově připojovány bez povinnosti mít
licenci a bez penalizace přetoků do sítě.
Dopis ministru Mládkovi
Spolupráce na přípravě kritického dopisu ministrovi Mládkovi ohledně chyb při přípravě novely energetického zákona a
zákona o POZE.
Zaslání připomínek Legislativní radě vlády ČR
Zaslání pozice a připomínek k další verzi novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie
Legislativní radě vlády.
Jednání se zástupci Legislativní rady vlády ČR
Jednání se zástupci Legislativní rady vlády o připomínkách ze strany CZEPHO a AliES k novele energetického zákona a
zákona o podporovaných zdrojích energie.
Jednání s ministrem a předsedou Legislativní rady vlády Jiří Dienstbierem o našich připomínkách k novele EZ a POZE
Jednání se zástupci zemědělského výboru Poslanecké sněmovny ČR
Jednání s vedoucím poradců Vlády ČR
Jednání s vedoucím poradců Vlády ČR o našich připomínkách k novele energetického zákona a zákona o podporovaných
zdrojích energie.
Jednání s nevládními asociacemi zabývající se obnovitelnými zdroji energie
Jednání s nevládními asociacemi CZ Biom a Komora OZE o klíčových připomínkách k nové verzi novely
Jednání s Unií zaměstnavatelských svazů, Hospodářskou komorou ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků
ČR
Jednání se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR
Jednání se zástupci Ministerstva zemědělství ČR
Jednání se zástupci bankovního sektoru
Setkání se zástupci Evropské komise (DG Energy) ohledně retroaktivních zásahů
Setkání se zástupci evropské fotovoltaické průmyslové asociace EPIA ohledně dalšího postupu ve věci retroaktivních
zásahů
PUBLIC RELATIONS
Komunikace s novináři
Průběžné informování novinářů o aktuálním dění novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie
SETKÁNÍ
Letní slavnost členů CZEPHO, 4. září 2014
Jako první byla pro členy CZEPHO připravena exkurze diagnostické a zkušební laboratoře a výrobny solárních panelů
společnosti Solartec v Rožnově pod Radhoštěm. Po akreditované laboratoři účastníky provedl odchodní ředitel společnosti
Ing. Martin Hnídek, který také se svými spolupracovníky zodpověděl zájemcům jejich často i velmi odborné dotazy.
Po exkurzi se přítomní přesunuli již na Pustevny, kde se v rámci doprovodného programu konal závod ve sjezdu na
koloběžkách a výjezd lanovkou. Soutěžící i další účastníky letní slavnosti na vrcholu oficiálně přivítali výkonná ředitelka
CZEPHO Ing. Veronika Knoblochová a předseda představenstva asociace Ing. Jaromír Řehák. Následovalo posezení
s tradiční valašskou cimbálovkou a grilováním, které se v podobě volné zábavy a v pravém slova smyslu neformálním
setkání vyplněném debatami na vážná i méně vážná témata spojená se současnými problémy solárního sektoru v ČR
protáhlo až do pozdních večerních hodin. Účastníci letní slavnosti mezi sebou také uspořádali sbírku, jejíž výtěžek byl
věnován na obnovu historického objektu nedaleké chaty Libušín, která letos na jaře vyhořela.
Zasedání představenstva CZEPHO, 4. září 2014
Stav klientské základny
Rozhodnutí o vyloučení členů z důvodu neuhrazení příspěvků
Plnění rozpočtu 2014
Aktivity pracovních skupin
Schválení zřízení nových pracovních skupin (FVE 2011 a Servisní společnosti)
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Nová legislativa (energetický zákon, zákon o POZE, recyklace)
Projekt PV Grid
Plán aktivit 2014
Informační seminář Praha, 15. září 2014
Výkaznictví pro OTE a novinky OTE, OTE – Ing. Jiří Kubizňák
Monitoring a měření účinnosti elektráren, Domat Control System – Ing. Jan Vidím
Co umí dnešní monitoring – praktické výstupy pro řízení FVE, Photon Energy Operations – Josef Bartoš
Rizika novely energetického zákona a novely zákona o POZE, CZEPHO – Ing. Dušan Horčička, Ing. Veronika Knoblochová
Postup při záporných cenách elektřiny, Amper Market – Ladislav Seidler
Informační seminář Brno, 16. září 2014
Monitoring a měření účinnosti elektráren, Domat Control System – Ing. Jan Vidím
Rizika novely energetického zákona a novely zákona o POZE, CZEPHO – Ing. Dušan Horčička, Ing. Veronika Knoblochová
Postup při záporných cenách elektřiny, Amper Market – Ladislav Seidler
Setkání pracovní skupiny na ochranu investorů, 22. září 2014
Závěrečné setkání projektu PV Grid v Bruselu, 29. září 2014
Projekt PV Grid se zaměřuje na snižování překážek větší míry integrace elektřiny vyráběné fotovoltaickou metodou do
distribuční sítě. Projektu se účastní celkem 16 zemí, z toho čtyři národní partneři (Německo, Itálie, Španělsko a Česká
republika) jsou vedeny jako tzv. zájmové země. Hlavní cíle projekt jsou: podpora snížení překážky vyšší míry integrace
fotovoltaických systémů do infrastruktury distribuce elektřiny napříč Evropou a zjednodušení administrativních požadavků
na instalování, připojení k síti a provozování fotovoltaické elektrárny v zemích EU.
Setkání investorů ohledně žalob NSZ na ERÚ
VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
3. září 2014, cz.boell.org
Zamračené nebo nad fotovoltaikou
14. září 2014, ČT 1 – Otázky Václava Moravce
Ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák ve vstupu Otázek Václava Moravce, kterých se účastnila Alena
Vitásková z Energetického regulačního úřadu, hodnotil práci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Odkaz na celý pořad: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/214411030500914
16. září 2014, tyden.cz
Konec dotací? Solární elektřina už stojí stejně jako ta z uhlí
16. září 2014, blesk.cz
Mládek: Stav na Ukrajině je argument dostavby jaderných elektráren
16. září 2014, e15.cz
Mládek: Situace na Ukrajině je argument pro dostavbu jaderných elektráren
16. září 2014, denik.cz
Mládek: Stav na Ukrajině je argument dostavby jaderných elektráren
16. září 2014, ceskatelevize.cz
Mládek: Ukrajinská krize vrací do hry dostavbu Temelína a Dukovan
16. září 2014, financninoviny.cz
Mládek: Stav na Ukrajině je argument dostavby jaderných elektráren
17. září 2014, lidovky.cz
Stav na Ukrajině? Argument pro podporu jádra, říká Mládek
17. září 2014, solarninovinky.cz
Omyl ministra Mládka: více atomu není řešením pro energetickou soběstačnost České republiky
23. září 2014, Prima – Odpolední televizní noviny
Vedoucí pracovní skupiny CZEPHO Petr Správka v reportáži TV Prima o výhodách FVE. Ředitel Aliance pro energetickou
soběstačnost Martin Sedlák měl závěrem této reportáže komentář o výhodách domácích slunečních elektráren.
Odkaz na vysílání: http://play.iprima.cz/odpoledni-zpravy/odpoledni-zpravy-2392014
23. září 2014, Prima – Televizní noviny
Vedoucí pracovní skupiny CZEPHO Petr Správka vystoupil v hlavní zpravodajské relaci, kde hodnotil poplatky za obnovitelné
zdroje energie z vlastní spotřeby.
Odkaz na vysílání: http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-2792014
28. září 2014, ČT 1 – Otázky Václava Moravce
Ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák ve studiu společně s náměstkem ministra průmyslu a
obchodu Pavlem Šolcem. Tématem Otázek Václava Moravce byl návrh Aktualizované energetické koncepce a novely
energetického zákona.
Odkaz na celý pořad: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/214411030510928/
28. září 2014, parlamentnilisty.cz
Mládkův náměstek hájil energetickou koncepci. Je to paskvil, vyslechl si
29. září 2014, e15.cz
Slunce jako hlavní zdroj elektřiny? Do roku 2050 to má být realita
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TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
5. září 2014
Indie může do roku 2024 spustit až 145 GW solárních instalací
10. září 2014
Fotovoltaika prožívá prudký rozvoj srovnatelný s IT odvětvími
10. září 2014
Velká Británie se stává solární velmocí: 1 GW instalací během první poloviny tohoto roku
16. září 2014
Omyl ministra Mládka: více atomu není řešením za ruský plyn
17. září 2014
Semináře CZEPHO: Jak na monitoring FVE a co se chystá v legislativě
20. září 2014
Kapacita větrných elektráren umístěných na moři vzroste až pětinásobně
22. září 2014
Zaměstnavatelé vyzvali Mládka ke stažení energetického zákona
23. září 2014
Světoví političtí lídři: Změny klimaty jsou vážnou hrozbou pro celý svět
29. září 2014
Problematické body EZ budou odstraněny, slíbil náměstek MPO v diskusi s ředitelem AliES
OSTATNÍ:
25. září 2014, Konference Šetrné budovy 2014
Účast zástupce CZEPHO na konferenci Šetrné budovy 2014
Partnerství a spolupráce s univerzitami Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a České vysoké učení
technické v Praze

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

