Přehled aktivit – červenec 2015
1. červenec – 31. červenec
PUBLIC AFFAIRS
Novela energetického zákona:


Oslovení ministerstev
Komunikace s ministerstvy (Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR) ohledně chyb v novele energetického zákona a možných řešení. Přislíbení nápravy ze strany Ministerstva
financí a Ministerstva průmyslu a obchodu v otázce osvobození od zdanění pro elektřinu z obnovitelných zdrojů pro
malé instalace.



Oslovení zástupců energetického průmyslu a politiky
Schůzky se zástupci energetického průmyslu a politiky k veřejné konzultaci návrhu Evropské komise k nové podobě
trhu s elektřinou.

Notifikace podpory pro OZE Evropskou komisí:
 Koordinace s asociacemi OZE
 Jednání s bankovním sektorem
Recyklace:
 24.6.2015 jednání zástupců MŽP, Vysoké školy ekonomické a kolektivních systémů ohledně změny výše recyklačních
příspěvků u solárních panelů.
 Zástupci REsolar a České fotovoltaické průmyslové asociace se aktivně podílí na ekonomické analýze Ministerstva
životního prostředí, který se týká problematiky výše příspěvku na recyklaci solárních panelů. Dne 24.6.2015 se na
půdě Vysoké školy ekonomické diskutovalo nové nastavení podmínek společně se zástupci zpracovatelů panelů,
provozovatelů elektráren a dalších kolektivních systémů. Dlouhodobě kritizovaný systém bude přehodnocen na
základě výsledků studie, které budou ze strany ministerstva představeny v září 2015.

STUDIE


Právní memorandum ke kontrolám SEI a ERÚ u provozoven výroby OZE (roční výroba energie, osazení měřícího
zařízení a fakturace za první dodávku do sítě)

SETKÁNÍ


3.7.2015 Setkání a přednáška CZEPHO o stavu solárního sektoru pro delegaci z Kyrgyzstánu

MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE


E15 a E15 Weekly
Zahájena spolupráce s anglickou mutací deníku E15 – E15 Weekly. Připraven článek na téma retroaktivních zásahů do
podpory solárních elektráren v České republice, negativních dopadů z nich vyplývajících a otevřeného rizika
připravované notifikace původního zákona na podporu obnovitelných zdrojů pro stabilitu investičního prostředí
v České republice. E 15 Weelky je distribuován na ambasády, zahraniční obchodní komory, ale také ministerstva.

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR)
Daň z elektřiny pro OZE:
 2. července 2015, www.solarninovinky.cz
Absurdní daň z elektřiny je vážnou hrozbou pro rozvoj malých solárních elektráren bez licence. Sjedná ministr Mládek
nápravu?
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015070201/absurdni-dan-z-elektriny-je-vaznou-hrozbou-pro-rozvoj-malych-s
olarnich-elektraren-bez-licence-sjedna-ministr-mladek-napravu#.Vc2eUfntmkp
 2. července 2015, www.zpravy.e15.cz
Solárníci vyzvali k úpravě novely energetického zákona
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/solarnici-vyzvali-k-uprave-novely-energetickeho-zakona-1205967#
utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Nová podpora pro solární elektrárny:
 28. července 2015, www.mzp.cz
MF DNES: Solární pole musí zmizet, rozhodl ministr Brabec
http://www.mzp.cz/cz/articles_280715_MFD_solarni_pole
 30. července 2015, www.oenergetice.cz
Ministr Brabec: Stát plánuje investiční podporu fotovoltaických elektráren na střechách
http://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/ministr-brabec-stat-planuje-investicni-podporu-fotovoltaickych-elektrarenna-strechach/
Energetická unie:
 12. července 2015, www.zet.cz
Česká republika jde proti energetickému trendu Evropské unie, říká M. Sedlák
http://www.zet.cz/tema/esk-republika-jde-proti-energetickmu-trendu-evropsk-unie-k-m-sedlk-5622
 21. července 2015, www.euractive.cz
Cesta ke vzniku energetické unie



http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/energeticka-unie-000133
17. července 2015, www.solarninovinky.cz
Energetická unie podpoří decentrální energetiku, ale je nutné realizovat další opatření
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015071702/energeticka-unie-podpori-decentralni-energetiku-ale-je-nutne-re
alizovat-dalsi-opatreni#.Vc3HVPntmkp

Vedra a FV panely:
 3. července, www.ceskenoviny.cz
Energetikům ani železničářům zatím vedra potíže nezpůsobila
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/energetikum-ani-zeleznicarum-zatim-vedra-potize-nezpusobila/1234348
 3. července, www.blesk.cz
Energetikům ani železničářům zatím vedra potíže nezpůsobila
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/328747/energetikum-ani-zeleznicarum-zatim-vedra-potize-nezpus
obila.html

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:










2. července 2015
CZEPHO: Nová bariéra ohrožuje rozvoj malých solárních elektráren
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2552-czepho--nova-bariera-ohrozuje-rozvoj-malych-solarnich-elektraren
9. července 2015
Slavný závod na Pikes Peak ovládl elektromobil
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2570-slavny-zavod-na-pikes-peak-ovladl-elektromobil
9. července 2015
Britské jaderné dotace napadlo Rakousko u Soudního dvora EU
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2572-britske-jaderne-dotace-napadlo-rakousko-u-soudniho-dvora-eu
15. července 2015
Photon Energy: FOTOVOLTAIKA JE BUDOUCNOST! Také tomu věříte?
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2594-photon-energy--fotovoltaika--je-budoucnost%2521-take-tomu-verite
16. července 2015
CZEPHO: EU potřebuje pružnější energetiku, která promění spotřebitele na samovýrobce
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2596-czepho--eu-potrebuje-pruznejsi-energetiku--ktera-promeni-spotrebitele-nasamovyrobce
22. července 2015
Instalačním firmám se blýská na lepší časy - dotace je možné získat i na pořízení FVE
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2602-instalacnim-firmam-se-blyska-na-lepsi-casy---dotace-je-mozne-ziskat-i-na-p
orizeni-fve
23. července 2015
Solární sestry přinášejí Africe energetickou revoluci
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2603-solarni-sestry-prinaseji-africe-energetickou-revoluci
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