Přehled aktivit – květen 2015
1. květen – 31. květen
PUBLIC AFFAIRS
Notifikace podpory pro OZE Evropskou komisí:
 Účast zástupců CZEPHO na klíčovém jednání u kulatého stolu s DG FISMA a DG Energy (5.5.2015 – 6.5.2015, Brusel)
s cílem zmapovat retroaktivní zásahy do OZE a zvýšit jistotu na kapitálových trzích
 Koordinace s asociacemi OZE a investory v biomase
 Individuální jednání s bankovním sektorem
 Prezentace pro Českou bankovní asociaci
 Jednání se Stálým zastoupením ČR při EU
 Jednání s eurokomisařkou Jourovou
Novela energetického zákona:
 Oslovení senátorů
Komunikace se senátory formou osobních schůzek a emailů ve věci pozměňovacích návrhů k novele energetického
zákona
Recyklace:
 Jednání s MŽP ohledně snížení recyklačních příspěvků

SETKÁNÍ


Jednání 7. schůze dozorčí rady CZEPHO (4.5.2015, Praha)
• Přezkoumání účetní závěrky 2014
• Přezkoumání výroční zprávy za rok 2014
• Vyhodnocení plnění rozpočtu CZEPHO
• Členská základna asociace
• Report aktivit asociace
• Stav soudních sporů



Zasedání pracovní skupiny na ochranu investic CZEPHO (11.5.2015)
• Studie regulovaných odvětví
• Novela energetického zákona
• Žaloby NSZ
• Přehled aktivit a plán činností



Účast zástupců CZEPHO na valné hromadě Česko-německé obchodní a průmyslové komory (25.5.2015, Praha)



Účast zástupců CZEPHO na konferenci: Budoucnost energetiky v ČR IV – Rozdílné investiční potřeby firem, státu a
EU v energetice (18.5.2015, hotel Ambasador, Praha)
Diskutovaná témata:
• Jak motivuje ČR investory v oblasti energetiky?
• Jak lze definovat současný stav energetiky v ČR a v EU z pohledu investorů?
• Jaké investice do české energetiky vláda podporuje?
• Je německá Energiewende dlouhodobě udržitelnou strategií?
• Jsme připraveni na decentralizovanou energetiku? Je to budoucnost?
• Jak rychle lze přizpůsobit infrastrukturu pro decentralizovanou energetiku?



Jednání 47. schůze představenstva CZEPHO (26.5.2015, Praha)
• Stav klientské základny
• Plnění rozpočtu 2015
• Schválení účetní závěrky a výroční zprávy 2014
• Funkční období členů dozorčí rady a představenstva
• Valná hromada
• Stav soudních sporů
• Retrofit (přenastavení frekvenčních ochran)
• Vyhodnocení výběrového řízení na PR agenturu

•
•
•

Zpráva o činnosti pracovních skupin
Plán aktivit
Akvizice malých FVE

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR)
Komentáře k novele energetického zákona (reakce na mediální pozice Energetického regulačního úřadu):
 2. května 2015, www.energetika.tzb-info.cz
Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích – kontext z pohledu šetrné energetiky
http://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/12639-novela-energetickeho-zakona-a-zakona-o-podporovanych-z
drojich-kontext-z-pohledu-setrne-energetiky
 13. května 2015, www.solarninovinky.cz
Schválená novela energetického zákona dává šanci na další rozvoj střešní fotovoltaiky v České republice
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015051303/schvalena-novela-energetickeho-zakona-dava-sanci-na-dalsi-roz
voj-stresni-fotovoltaiky-v-ceske-republice#.VZ-3ofntmkp
 13. května 2015, www.ekolist.cz
Senát schválil novelu energetického zákona. Změnit se mají poplatky i podmínky pro fotovoltaiku
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/senat-schvalil-novelu-energetickeho-zakona-zmenit-se-maji-poplatky-i-pod
minky-pro-fotovoltaiku
 23. května2015, www.ceskatelevize.cz
Střešní soláry bez licence. Přes sliby papírování zůstává
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/312077-stresni-solary-bez-licence-pres-sliby-papirovani-zustava/
Komentáře k nové energetické koncepci:
 18. května 2015, www.rozhlas.cz
Vláda schválila energetickou koncepci do roku 2040. Spoléhá hlavně na energii z jádra
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/vlada-schvalila-energetickou-koncepci-do-roku-2040-spoleha-hlavnena-energii-z-jadra--1491437
 18. května 2015, www.financninoviny.cz
Energetici vítají přijetí koncepce, ekologové ne
http://www.financninoviny.cz/zpravy/energetici-vitaji-prijeti-koncepce-ekologove-ne/1217441
 18. května 2015, www.blesk.cz
Energetici vítají přijetí koncepce, ekologové ne
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/319632/energetici-vitaji-prijeti-koncepce-ekologove-ne.html
 18. května 2015, www.euractive.cz
Vláda odklepla energetickou koncepci. Do ČR míří Šefčovič - See more at:
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/energeticka-koncepce-schvalena-do-prahy-miri-sefcovic-ukaze-jakou-pred
stavu-ma-o-ceske-energetice-brusel-012650#sthash.Sx89oXX9.seqiNi1F.dpuf
 19. května 2015, www.ekonomicky-denik.cz
Česko má energetickou koncepci staví na jádru
http://ekonomicky-denik.cz/cesko-ma-energetickou-koncepci-stavi-na-jadru/
 19. května 2015, www.solarninovinky.cz
Česko míří do energetického pravěku
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015051807/cesko-miri-do-energetickeho-praveku#.VZ_olvntmkp
 25. května 2015, www.denikreferendum.cz
Odmítněte garantované výkupní ceny pro jaderné reaktory, píší ekologové vládě
http://denikreferendum.cz/clanek/20466-odmitnete-garantovane-vykupni-ceny-pro-jaderne-reaktory-pisi-ekologovevlade


29. května 2015, www.hlidacipes.cz
Bude mít Česko čtyři nové jaderné bloky? Nebo dva. Nebo žádné…
http://hlidacipes.org/bude-mit-cesko-ctyri-nove-jaderne-bloky-nebo-dva-nebo-zadne/

Komentáře ostatní:
 3. května 2015, www.idnes.cz
Před výpadkem proudu mohou už za tři roky Prahu chránit turbíny
http://praha.idnes.cz/prahu-budou-pred-blackoutem-chranit-vlastni-elektrarny-pjt-/praha-zpravy.aspx?c=A150211_2
138737_praha-zpravy_nub
 20. května 2015, www.svobodnymonitor.cz
Obnovitelné zdroje zaměstnávají na 8 milionů lidí. Lídry jsou Čína a USA
http://www.svobodnymonitor.cz/ekonomika/obnovitelne-zdroje-zamestnavaji-na-8-milionu-lidi-lidry-jsou-cina-a-usa
/

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:















5. května 2015
EK přezkoumá cla na čínské panely
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2102-ek-prezkouma-cla-na-cinske-panely
7. května 2015
Tesla bude dodávat baterie pro fotovoltaiku
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2108-tesla-bude-dodavat-baterie-pro-fotovoltaiku
7. května 2015
Konference Nekonvenční zdroje elektrické energie
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2109-konference-nekonvencni-zdroje-elektricke-energie
12. května 2015
Zkontrolujte si výkon své sluneční elektrárny na OTE!
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2115-zkontrolujte-si-vykon-sve-slunecni-elektrarny-na-ote%2521
13. května 2015
Energetický zákon jde k prezidentovi: zlepší se pozice malých zdrojů, chyby přetrvávají
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2130-energeticky-zakon-jde-k-prezidentovi--zlepsi-se-pozice-malych-zdroju--chyb
y-pretrvavaji
14. května 2015
Evropský parlament se postavil proti retroaktivitě
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2146-evropsky-parlament-se-postavil-proti-retroaktivite
18. května 2015
Aktualizace energetické koncepce brzdí rozvoj moderní energetiky
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2134-aktualizace-energeticke-koncepce-brzdi-rozvoj-moderni-energetiky
20. května 2015
PID může způsobit citelnou, často ale zbytečnou ztrátu výkonu FV panelů
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2145-pid-muze-zpusobit-citelnou--casto-ale-zbytecnou-ztratu-vykonu-fv-panelu
21. května 2015
CZEPHO: Žaloby NSZ proti vybraným FVE jsou účelovou konstrukcí
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2148-czepho--zaloby-nsz-proti-vybranym-fve-jsou-ucelovou-konstrukci
21. května 2015
V Nizozemsku vznikla první solární cyklostezka na světě
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2149-v-nizozemsku-vznikla-prvni-solarni-cyklostezka-na-svete
27. května 2015
Protikorupční policie zasahovala na ERÚ. Zajímá ji jmenování Vesecké
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2187-protikorupcni-policie-zasahovala-na-eru-zajima-ji-jmenovani-vesecke
29. května 2015
Photon Energy hledá nového obchodníka
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2193-photon-energy-hleda-noveho-obchodnika
29. května 2015
Evropská komise schválila německý systém podpory obnovitelných zdrojů
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2194-evropska-komise-schvalila-nemecky-system-podpory-obnovitelnych-zdroju
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