Přehled aktivit – červen 2015
1. červen – 30. červen
PUBLIC AFFAIRS
Novela energetického zákona:
• Oslovení senátorů
Komunikace se senátory formou osobních schůzek a emailů ve věci pozměňovacích návrhů k novele energetického
zákona například zrušení osvobození od platby daně u elektřiny z OZE
Notifikace podpory pro OZE Evropskou komisí:
• Koordinace s asociacemi OZE a velkými investory v biomase
• Jednání s bankovním sektorem
Recyklace:
• Jednání zástupců MŽP, Vysoké školy ekonomické a kolektivních systémů ohledně změny výše recyklačních příspěvků
u solárních panelů
Nová energetická koncepce:
• Kulatý stůl „Souvislosti jaderné energetiky“ (19.6.2015)
Uspořádání uzavřeného kulatého stolu k riziku z možné výstavby dalších jaderných reaktorů. Uzavřené diskuzní
setkání na nejvyšší úrovni, kterého se zúčastnil poradce premiéra Vladimír Špidla, zástupci ambasád (Francie, Velká
Británie, Belgie), europoslanec Luděk Niedermayer, člen dozorčí rady ČEZ Robert Šťastný a zástupci médií (DNES,
Hlídacípes.org, Euractiv, ČRo).
•

Debatní panel: Energetická unie, příležitost nebo hrozba? (10.6.2015)
Účast na prestižní panelové debatě o vlivu Energetické unie na českou energetiku s Aleš Chmelař, hlavní ekonom EU,
Úřad vlády České republiky, Michal Šnobr, analytik, J&T, Vladimír Vlk, poradce ministra průmyslu a obchodu, Petr
Hanák, ředitel strukturovaného financování UniCredit Bank Česká a Slovenská republika, Jaroslav Žlábek, generální
ředitel, Schneider Electric a Martin Sedlák, Ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

•

Veřejné slyšení Senátního výboru na téma: „Územní limity těžby hnědého uhlí“ (15.6.2015)
Vystoupení v rámci veřejného slyšení Výboru pro životní prostředí Senátu České republiky k tématu těžby uhlí
s prezentací na téma šetrné energetiky.

SETKÁNÍ
•

Jednání pracovní skupiny 22FVE ve věci žalob NSZ (8.6.2015, Praha)
• Aktuální stav žalob
• Kasační stížnosti
• Další postup

•

Účast na konferenci Energetická unie - příležitost, nebo hrozba pro Českou republiku a střední Evropu? (10.6.2015,
Praha)
• Představení konceptu energetické unie
• Dopady vzájemného působení energetických politik EU (včetně rámce o cílech do roku 2030) a národních politik
na evropský energetický trh a bezpečnost dodávek – jakou roli by měla zastávat energetická unie EU?
• Český přístup k energetické politice - jak se České republice daří čelit výzvám souvisejícím s energetickou
bezpečností?

•

Intersolar Europe 2015 (11.6.2015, Mnichov)
• Účast zástupců a členů CZEPHO na mezinárodním veletrhu v Mnichově.

•

Valná hromada České fotovoltaické průmyslové asociace (23.6.2015, Praha)
• Volba orgánů valné hromady
• Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
• Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2014
• Volba členů dozorčí rady a představenstva
• Zpráva o činnosti asociace 2015

•
•
•

Novela energetického zákona, riziko prověřování překompenzace
Solární daň, arbitráže a aktuální stav soudních sporů
Závěrečné slovo předsedy

•

Informační seminář České fotovotaické průmyslové asociace (23.6.2015, Praha)
• Kontroly státní energetické inspekce, elektroměry, šetření policie České republiky
Mgr. Pavel Doucha, advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o./ Frank Bold
Ing. Jiří Fast, Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
• Financování FVE projektů
Ing. Jan Jašek, Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
• Přenastavení frekvenčních ochran u FVE a moderní funkce střídačů
Ing. Josef Hrouda, EGC České Budějovice s.r.o.
Pavel Žižka, Fronius Česká republika s.r.o.
• Zajištění požární bezpečnosti u střešních FVE
Miroslav Šimek, Photon Energy Operations CZ s.r.o.

•

Setkání zástupců MŽP, Vysoké školy ekonomické a kolektivních systémů – snížení recyklačních příspěvků
(24.6.2015, Praha)
• Aktivní podíl zástupců CZEPHO a REsolar na vstupních datech pro ekonomickou analýzu týkající se problematiky
recyklace solárních panelů a přehodnocení výše recyklačních příspěvků.
• Dlouhodobě upozorňujeme, že příspěvek za fotovoltaické panely ve výši 8,50 Kč/kg nekoresponduje s realitou dle našich analýz se náklady spojené se zajištěním zpracování a přepravy pohybují ve výši 2 Kč/kg. V rámci
legislativy také není řešena recyklace celé solární elektrárny. Neúměrně jsou zatěžováni provozovatelé malých
střešních elektráren.

•

Jednání pracovní skupiny pro malé zdroje (29.6.2015, Praha)
• Studie potenciál solární energie v ČR
• Investiční dotace
• Nová tarifní struktura

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR)
Komentáře k nové energetické koncepci:
• 1. června 2015, www.solarninovinky.cz
Premiér Sobotka: Obnovitelné zdroje mají nahradit uhlí a plyn
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015060101/premier-sobotka-obnovitelne-zdroje-maji-nahradit-uhli-a-plyn#.
Vaz1e_ntmkp
• 3. června 2015, www.ceskatelevize.cz
Nové jaderné bloky mají souhlas vlády, zbývá dořešit financování
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/313577-nove-jaderne-bloky-maji-souhlas-vlady-zbyva-doresit-financov
ani/
• 3. června 2015, www.iuhli.cz
Vláda rozhodne o jádru, ekologové ji kritizují
http://iuhli.cz/vlada-rozhodne-o-jadru-ekologove-ji-kritizuji/
• 3. června 2015, www.ihned.cz
Plán rozvoje jaderné energetiky v Česku? Rozšířit Temelín i Dukovany
http://byznys.ihned.cz/c1-64108340-plan-rozvoje-jaderne-energetiky-v-cesku-rozsirit-temelin-i-dukovany
• 3. června 2015, www.e15.cz
Vláda má jaderný plán, chce dostavět Temelín i Dukovany.
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-ma-jaderny-plan-chce-dostavet-temelin-i-dukovany-zbyva-n
ajit-finance-1195990
• 3. června 2015, www.zet.cz
Vláda schválila plán jádra, stavět se bude v Temelíně i Dukovanech
http://www.zet.cz/tema/vlda-schvlila-pln-jdra-stavt-se-bude-v-temeln-i-dukovanech-5263
• 3. června 2015, www. financninoviny.cz
Vláda schválila plán jádra, zbývá dořešit financování nových bloků
http://www.financninoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-plan-jadra-zbyva-doresit-financovani-novych-bloku/1223412
• 3. června 2015, www.denik.referendum.cz
Vláda počítá s přípravou nových reaktorů. Je to drahá cesta, reagují ekologové
http://denikreferendum.cz/clanek/20535-vlada-pocita-s-pripravou-novych-reaktoru-je-to-draha-cesta-reaguji-ekolog
ove
• 4. června 2015, www.iuhli.cz
Sedlák: Vláda chystá jadernou past
http://iuhli.cz/sedlak-vlada-chysta-jadernou-past/
• 7. června 2015, www.denik.cz

•
•
•

•
•

Vláda stojí o rozvoj Dukovan. Financování je však nejasné
http://zdarsky.denik.cz/podnikani/vlada-stoji-o-rozvoj-dukovan-financovani-je-vsak-nejasne-20150607-eugc.html
7. června 2015, www.chytraenergie.info
Vládní jaderný plán: zapomeňte na levnou elektřinu
http://www.chytraenergie.info/index.php/chytra-energie-novinky/atom/328-drahejadro
16. června 2015, www.enviweb.cz
Česká energetika postupně zezelená
http://www.enviweb.cz/clanek/energie/103209/ceska-energetika-postupne-zezelena
16. června 2014, www.euractive.cz
Nové jaderné bloky vyjdou na miliardy, ještě než se začne stavět. Kolik to bude stát?
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/nove-jaderne-bloky-vyjdou-na-miliardy-jeste-nez-se-zacne-stavet-kolik-tobude-stat-012711
19. června 2015, www.hlidacipes.org
ČEZ investuje do nového tendru na jaderné elektrárny až 20 miliard korun
http://hlidacipes.org/cez-investuje-do-noveho-tendru-na-jaderne-elektrarny-az-20-miliard-korun/
30. června 2015, www.idnes.cz
O uhelných limitech rozhodneme až za pět let, říká Mládek
http://ekonomika.idnes.cz/o-prolomeni-limitu-csa-v-hornim-jiretine-zatim-nerozhodneme-prc-/ekonomika.aspx?c=A
150630_144233_ekonomika_map1

Komentáře k novele energetického zákona (reakce na útoky Energetického regulačního úřadu):
• 2. června 2015, www.moravskehospodarstvi.cz
Solární tunel, nebo vlastní lobby? Informační válka mezi ERÚ a solárníky pokračuje
http://moravskehospodarstvi.cz/article/verejna-sprava/eru-vitakova-solarni-elektrarny-fotovoltaika-lobby/
• 8. června 2015, www.energie21.cz
Solární průkopník, který se nevzdává
http://energie21.cz/solarni-prukopnik-ktery-se-nevzdava/
Komentáře ostatní:
• 10. června 2015, www.energie21.cz
Energetický zdroj budoucnosti, který dává smysl
http://energie21.cz/energeticky-zdroj-budoucnosti-ktery-dava-smysl/

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•
•

•
•
•

•
•

•
•

1. června 2015
FVE mají nárok na podporu ode dne zaknihování akcií
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2202-fve-maji-narok-na-podporu-ode-dne-zaknihovani-akcii
11. června 2015
Konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje se uskuteční v říjnu
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2230-konference-setrna-energetika-a-premena-odpadu-na-zdroje-se-uskutecni-vrijnu
18. června 2015
E15: Energie ze slunce – čeští vědci bodují
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2242-e15--energie-ze-slunce---cesti-vedci-boduji
23.června 2015
Valná hromada: volby představitelů a diskuse o dění v sektoru
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2412-valna-hromada--volby-predstavitelu-a-diskuse-o-deni-v-sektoru
24. června 2015
Seminář: kontroly FVE, financování projektů, frekvenční ochrana a požární bezpečnost
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2415-seminar--kontroly-fve--financovani-projektu--frekvencni-ochrana-a-pozarnibezpecnost
25. června 2015
Česká firma staví obří sluneční elektrárnu v chilské poušti
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2429-ceska-firma-stavi-obri-slunecni-elektrarnu-v-chilske-pousti
25. června 2015
SolarPower: Loni na světě přibylo 40 GW fotovoltaiky, lídry jsou Čína, Japonsko a USA
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2441-solarpower--loni-na-svete-pribylo-40-gw-fotovoltaiky--lidry-jsou-cina--japon
sko-a-usa
29. června 2015
Slovenští poslanci se kvůli krácení podpory FVE obrátili na Ústavní soud
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2538-slovensti-poslanci-se-kvuli-kraceni-podpory-fve-obratili-na-ustavni-soud
30. června 2015
Největší FVE s výkonem 579 MW byla spuštěna v Kalifornii
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2539-nejvetsi-fve-s-vykonem-579-mw-byla-spustena-v-kalifornii
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