Přehled aktivit – březen 2015
1. březen – 31. březen
PUBLIC AFFAIRS
Novela energetického zákona:
• Oslovení poslanců
Komunikace s poslanci a jednání ve věci pozměňovacích návrhů k novele energetického zákona
• Dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dopis adresovaný ministru Janu Mládkovi s reakcí na jeho kritiku vyhlášek nastavujících podporu (kauza 162 mld.)
• Schůzka s náměstkem ministra průmyslu a obchodu
• Informační list: Expertní komentáře k pozměňovacím návrhům
Informační list s pozicí k pozměňovacím návrhům, týkajících se solární energetiky nebo fungování ERÚ
http://www.czepho.cz/dokumenty/informacni_list_k_novele_energetickeho_zakona_1.pdf
• Informační list: 100 lež ≠ pravda
Informační list pro poslance o lžích ERÚ ohledně údajných chyb v nastavení podpory pro solární energetiku
http://www.czepho.cz/dokumenty/100xlez_pravda.pdf
Notifikace podpory pro OZE Evropskou komisí:
• Účast na kulatém stole k retroaktivním zásahům do podpory
• Koordinace s dalšími asociacemi a velkými investory
• Jednání s EPIA ohledně dalšího postupu

Rozvoj solární energetiky:
• Jednání se zástupci ČEZ a ČEZ ESCO
• Jednání s místopředsedou evropské komise pro energetiku o stabilitě podpory OZE
• Jednání s poradci MŽP
• Zasedání sekce pro obnovitelné zdroje Hospodářské komory (novela EZ, net-metering, nový tarifní systém,
aktualizace Státní energetické koncepce)
• Setkání s ministrem Janem Mládkem (konference Šetrná energetika)
Recyklace:
• Jednání pracovní skupiny na MŽP ohledně účtování recyklačních příspěvků

SETKÁNÍ
•

Jednání představenstva CZEPHO (3.3.2015, Praha)
Zahájení
Stav klientské základny
Vyhodnocení plnění rozpočtu 2014
Plnění rozpočtu 2015
Stav soudních sporů
Zpráva o činnosti pracovních skupin
Státní energetická koncepce a národní akční plány
Jarní seminář CZEPHO
Plán aktivit (seminář P.I.D., exkurze ČVUT, …)
Pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společnosti
Spolupráce s Amper Market
Různé

•

Zasedání zasedání pracovní skupiny pro ochranu investorů (5.3.2015, Praha)
Zahájení
Notifikace podpory zdrojů před 1.1.2013
Komunikace s EK
Novela energetického zákona
Přehled aktivit a plnění rozpočtu k 31.1. 2015
Plán aktivit 2015, studie
Diskuze
Ukončení jednání

•

Setkání investorů k nevyplacené podpoře z důvodu pozdního zaknihování akcií (16.3.2015, Praha)

•

Informační seminář Praha (17.3.2015, hotel Barceló)
Notifikace podpory, novela energetického zákona a novela zákona o POZE
Ing. Dušan Horčička a Ing. Veronika Knoblochová, Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
Práva a povinnosti odpovědného zástupce
Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.
Recyklace a účtování recyklačních příspěvků
Ing. Veronika Knoblochová, Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
Monitoring a optimalizace výkonu FVE
Ing. Radek Skála, Sunlux s.r.o.
Řešení problému P.I.D. (Potential Induced Degradation)
Ing. Michal Voráček, Eicero s.r.o.

•

Informační seminář Brno (19.3.2015, hotel Avanti)
Notifikace podpory, novela energetického zákona a novela zákona o POZE
Ing. Dušan Horčička a Ing. Veronika Knoblochová, Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
Práva a povinnosti odpovědného zástupce
Ing. Martin Smolka, Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
Recyklace a účtování recyklačních příspěvků
Ing. Veronika Knoblochová, Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
Monitoring a optimalizace výkonu FVE
Ing. Miroslav Vavera, Sunlux s.r.o.
Řešení problému P.I.D. (Potential Induced Degradation)
Mgr. Aleš Řiháček, MBA, Eicero s.r.o.
Kontrolní činnost Státní energetické inspekce (SEI) 2015 – elektroměry, první dodávka do sítě, měrná roční výroba
Ing. Břetislav Kvapil, Státní energetická inspekce

•

Setkání 10th EPIA Market Workshop (26. – 25.3.2015. Brusel)

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR)
Komentáře k novele energetického zákona:
• 23. března 2015, www.solarninovinky.cz
Sporné tvrzení ERÚ o dopadech hrozby dělení solárních elektráren
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015032201/sporne-tvrzeni-eru-o-dopadech-hrozby-deleni-solarnich-elektrar
en
• 30. března 2015, Český rozhlas
Vyhlášky k obnovitelným zdrojům by měl posoudit ÚS, navrhuje vedení ERÚ (Martin Sedlák, AliES vs. Jiří Chvojka, ERÚ)
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/vyhlasky-k-obnovitelnym-zdrojum-by-mel-posoudit-us-nav
rhuje-vedeni-eru--1472413
• 30. března 2015, ČT 24, Studio ČT 24
Solární vyhlášky, ERÚ (Miloš Cihelka, CZEPHO)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058290330
• 30. března 2015, www.investicniweb.cz
ERÚ: Solárními vyhláškami by se měl zabývat Ústavní soud
http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2015/3/30/eru-solarnimi-vyhlaskami-by-se-mel-zabyvat-ustavni-soud/
• 30. března 2015, www.biom.cz
Fakta k údajné chybě v nastavení podpory obnovitelných zdrojů – účelově zkreslené informace ERÚ před
schvalováním novely energetického zákona
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/fakta-k-udajne-chybe-v-nastaveni-podpory-obnovitelnych-zdroju-ucelove-zkresleneinformace-eru-pred-schvalovanim-novely
• 30. března 2015, www.blesk.cz
ERÚ: Solárními vyhláškami by se měl zabývat Ústavní soud
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/310795/eru-solarnimi-vyhlaskami-by-se-mel-zabyvat-ustavni-sou
d.html
• 30. března 2015, www.enviweb.cz
Energetický zákon pod napětím
http://www.enviweb.cz/clanek/energie/102572/energeticky-zakon-pod-napetim
• 31. března 2015, www.solarninovinky.cz
Kauza 162 miliard: ERÚ požaduje, aby Ústavní soud prověřil nadměrnou podporu pro solární energii
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015033004/kauza-162-miliard-eru-pozaduje-aby-ustavni-soud-proveril-nadm
ernou-podporu-pro-solarni-energii

Komentáře na partnerských webech:
• 4. března 2015, www.zet.cz
Evropská unie chce díky energetické spolupráci zbavit členské státy závislosti na jiných zemích
http://www.zet.cz/tema/evropsk-unie-chce-dky-energetick-spoluprci-zbavit-lensk-stty-zvislosti-na-jinch-zemch-4230
• 7.března 2015, www.tzb-info.cz
Hra se změnila, obnovitelné zdroje mohou porazit fosilní
•
•

http://oze.tzb-info.cz/12392-hra-se-zmenila-obnovitelne-zdroje-mohou-porazit-fosilni

9. března 2015, www.nazelono.cz
Potvrzeno: Obnovitelné zdroje jsou v EU úspěšným nástrojem pro snižování emisí
http://www.nazeleno.cz/potvrzeno-obnovitelne-zdroje-jsou-v-eu-uspesnym-nastrojem-pro-snizovani-emisi.aspx
17.března 2015, www.amper.cz
Malé střešní solární instalace: zdroj budoucnosti, který dává smysl
http://www.amper.cz/novinky/produktove-novinky-vystavovatelu.html/7_3149-male-stresni-solarni-instalace:-zdrojbudoucnosti-ktery-dava-smysl

Komentáře na téma vyvrácení hrozeb ohledně zatmění slunce:
• 20. března 2015, www.zoom.iprima.cz
Zhroutí se česká energetická soustava kvůli zatmění Slunce? Energetici odpovídají
http://zoom.iprima.cz/clanky/zhrouti-se-ceska-energeticka-soustava-kvuli-zatmeni-slunce-energetici-odpovidaji
• 20. března 2015, www.denik.cz
Energetická soustava by měla zatmění Slunce zvládnout, shodují se energetici
http://www.denik.cz/ekonomika/energeticka-soustava-by-mela-zatmeni-slunce-zvladnout-shoduji-se-energetici-2015
0310.html
• 20. března 2015, www.zpravy.aktualne.cz
Blackout kvůli zatmění Slunce? Nesmysl, říkají energetici
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/blackout-kvuli-zatmeni-slunce-nesmysl-rikaji-energetici/r~fae5caa0ce5411e497
be0025900fea04/
Komentáře na téma Energetická unie:
• 20. března 2015, Česká televize, Události komentáře
Energetické spojenectví v Evropě
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000370320/
Komentáře k budoucnosti solární energetiky:
• 4. března 2015, www.tyden.cz
Solární proud bude levnější než nový Temelín
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/solarni-proud-bude-levnejsi-nez-novy-temelin_335249.html#.VTd9eO-JjIV
• 4. března 2015, www.ceskatelevize.cz
Debata z Jednoho světa: Emise – problém, který se nerozplyne
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/303483-debata-z-jednoho-sveta-emise-problem-ktery-se-nerozplyne/
• 9. března 2015, www.ekobydleni.eu
Solární energetika bude do deseti let nejlevnější energetický zdroj na světě
http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/solarni-energetika-bude-do-deseti-let-nejlevnejsi-energeticky-zdroj-na-sv
ete
Komentáře na téma jaderná energetika:
• 13. března 2015, www.denikreferendum.cz
Mládek plánuje zahájení přípravy dostavby reaktorů v Temelíně a Dukovanech
http://denikreferendum.cz/clanek/19976-mladek-planuje-zahajeni-pripravy-dostavby-reaktoru-v-temeline-a-dukovan
ech
• 16. března 2015, www.euractiv.cz
V energetické unii má místo i jádro, trvá na svém Česko
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/v-energeticke-unii-ma-sve-misto-i-jadro-trva-na-svem-cesko-012528

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•
•
•

2. března 2015
CZEPHO: Nebojme se slunce – ani při zatmění
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1671-czepho--nebojme-se-slunce---ani-pri-zatmeni
4. března 2015
Další informační semináře CZEPHO v Praze a Brně
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1659-dalsi-informacni-seminare-czepho-v-praze-a-brne
6. března 2015
Přišli jste o podporu kvůli nezaknihování akcií? Přijďte se poradit
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1678-prisli-jste-o-podporu-kvuli-nezaknihovani-akcii-prijdte-se-poradit

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

9. března 2015
Dvojí podpora FVE – další mediální bublina?
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1684-dvoji-podpora-fve---dalsi-medialni-bublina
10. března 2015
Sněmovna má šanci stabilizovat šetrnou energetiku - energetický zákon je ve druhém čtení
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1685-snemovna-ma-sanci-stabilizovat-setrnou-energetiku---energeticky-zakon-jeve-druhem-cteni
11. března 2015
MŽP navrhuje, aby Zelená úsporám podpořila i sluneční elektrárny
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1687-mzp-navrhuje--aby-zelena-usporam-podporila-i-slunecni-elektrarny
12. března 2015
Výzva ministrovi průmyslu a předsedkyni ERÚ: přestaňte si vyřizovat spory na účet OZE
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1696-vyzva-ministrovi-prumyslu-a-predsedkyni-eru--prestante-si-vyrizovat-sporyna-ucet-oze
18. března 2015
Hospodářský výbor nepodpořil návrh na retroaktivní zásah do podpory OZE
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1702-hospodarsky-vybor-nepodporil-navrh-na-retroaktivni-zasah-do-podpory-oze
19. března 2015
Britský soud: Vládní škrty v podpoře FVE byly nezákonné
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1707-britsky-soud--vladni-skrty-v-podpore-fve-byly-nezakonne
19. března 2015
CZEPHO: Dělení solárních elektráren, kterým straší ERÚ, nedává žádný smysl
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1709-czepho--deleni-solarnich-elektraren--kterym-strasi-eru--nedava-zadny-smys
l
20. března 2015
Semináře CZEPHO: legislativa, optimalizace FVE, účtování recyklačních příspěvků
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1706-seminare-czepho--legislativa--optimalizace-fve--uctovani-recyklacnich-prisp
evku
23. března 2015
Zatmění: sluneční elektrárny síť neohrozily, senzace se nekonala
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1861-zatmeni--slunecni-elektrarny-sit-neohrozily--senzace-se-nekonala
24. března 2015
Pozvánka: seminář s panelovou diskuzí k problematice PID
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1862-pozvanka--seminar-s-panelovou-diskuzi-k-problematice-pid
30. března 2015
Fakta k údajné chybě v nastavení podpory OZE - účelově zkreslené informace ERÚ
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1895-fakta-k-udajne-chybe-v-nastaveni-podpory-oze---ucelove-zkreslene-informa
ce-eru
31. března 2015
CZEPHO: ERÚ opakovaný mýtus o „solárním tunelu“ nemá oporu v realitě
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1905-czepho--eru-opakovany-mytus-o---solarnim-tunelu-nema-oporu-v-realite

OSTATNÍ:
•
•

Informační list: Expertní komentáře k pozměňovacím návrhům
Informační list s pozicí k pozměňovacím návrhům, týkajících se solární energetiky nebo fungování ERÚ
http://www.czepho.cz/dokumenty/informacni_list_k_novele_energetickeho_zakona_1.pdf
Informační list: 100 lež ≠ pravda
Informační list pro poslance o lžích ERÚ ohledně údajných chyb v nastavení podpory pro solární energetiku
http://www.czepho.cz/dokumenty/100xlez_pravda.pdf
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