Přehled aktivit – listopad 2015
1. listopad – 30. listopad
PUBLIC AFFAIRS
Notifikace podpory pro zdroje před 1.1.2013
• 26.11. Jednání se zástupci Directorate-general pro hospodářskou soutěž Evropské komise o procesu „notifikace“
podpory obnovitelných zdrojů energie v České republice a hrozby pro obnovitelné zdroje v podobě rizika nevypsání
podpory
• 26.11.Jednání s ředitelkou EREF ohledně stabilizace podpory obnovitelných zdrojů energie
• 26.11. Jednání se zástupci evropské asociace SolarPower Europe ohledně dalšího postupu
Nevypsání cenového rozhodnutí týkající se výplaty podpory obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016
• Schůzka s šéfporadcem premiéra Vladimírem Špidlou ve věci nevypsání podpory pro obnovitelné zdroje
• Jednání s bankami, Hospodářskou komorou ČR, Unií zaměstnavatelských svazů ČR, Zemědělským svazem ČR a dalšími
asociacemi, které se zabývají obnovitelnými zdroji energie ve věci nevypsání podpory pro obnovitelné zdroje
• Společný dopis asociací obnovitelných zdrojů energie vládě s výzvou k urychlenému řešení problému s nevypsáním
podpory
• Vystoupení Marka Langa, místopředsedy Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) na konferenci šéfredaktora
Lidových novin Alternativní zdroje energií. Další účastníci panelu: Alena Vitásková, Pavel Šolc, Jan Vyhnálek:
http://www.mafraevents.cz/alternativni-zdroje-energii-dgo-/konference.aspx?c=A151009_143501_pripravovane-kon
ference_mafl
Nová zelená úsporám
• Jednání s MŽP, zástupci Komory obnovitelných zdrojů a CAFT ohledně nastavení podmínek pro bytové domy
• Vyhodnocení nastavení podmínek NZÚ pro střešní instalace pro rodinné domy

SETKÁNÍ
•
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−
−
−
−
−

30. listopadu 2015, Informační seminář CZEPHO, Brno, hotel Avanti
Počet účastníků: cca 130 osob
Úvodní slovo
Ing. Veronika Hamáčková (Knoblochová), CZEPHO
Kontrola překompenzace, OTE (investiční náklady), podpora 2016
Ing. Dušan Horčička, CZEPHO
Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Opravy FVE a výměny panelů
Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Mikrozdroje a podpora fotovoltaiky od roku 2016
Ing. Jaroslav Jakubes, ENACO, s.r.o.
Vnořené výrobny a zelený bonus
Ladislav Seidler, Amper Market, a.s.
Dopady novely energetického zákona
Ing. Martin Smolka, CZEPHO
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30. listopadu 2015, Valná hromada členů CZEPHO, Brno, hotel Avanti
Počet účastníků: cca 100 osob
Uvítání a úvodní slovo předsedy představenstva
Zpráva o činnosti asociace 2015
Opětovná volba členů představenstva a dozorčí rady
Plán činností 2016 a schválení rozpočtu 2016
Schválení změny příspěvkového řádu
Schválení změny názvu spolku
Mediální aktivity
Závěrečné slovo předsedy

Účast CZEPHO:
•

17. listopadu 2015, zasedání Strategy meeting SolarPower Europe
Společné jednání evropských asociací k tématům evropské politiky, ochrany investic, samospotřeby elektřiny,
akumulace elektřiny a dalších.

•

23. listopadu 2015, Slavnostní předávání evropské slunečních cen asociace "EUROSOLAR 2015"
Partnerství CZEPHO na této slavnostní události. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
uspořádal ve spolupráci s asociací EUROSOLAR, evropským sdružením pro obnovitelnou energii slavnost, na které byly
předány evropské sluneční ceny asociace EUROSOLAR 2015. Asociace ocenila tento rok dvanáct nositelů cen ze sedmi
zemí. Slavnostní ceremonii v Senátu doplnily přednášky a diskuze mezinárodně obsazeného podia k tématu „Evropská
energetická budoucnost“. Bylo zřetelné, že přestavba energetiky do obnovitelné formy musí v evropském
energetickém systému hrát centrální roli, aby snížila závislost na energetických importech, odstranila sociální a
hospodářskou nerovnost a působila proti globální klimatické změně. Zkušenosti řečníků ukazují, že úspěšná proměna
na obnovitelnou energii musí probíhat decentrálně. V tomto smyslu by se měly proměnit evropské rámcové
podmínky tak, aby změna podpořila regionální a lokální energetické trhy.
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24. – 25. listopadu 2015, Konference biomasa & energetika 2015
Legislativa v oblasti energie z biomasy
Modernizace a rekonstrukce zdrojů na biomasu
Exkurze teplárna Hlinsko a bioplynové stanice Maleč
Energetické systémy v obcích
Energetické a materiálové využití biomasy z údržby veřejné zeleně
Exkurze bioplynová stanice společnosti ODAS ve Žďáře nad Sázavou
Úspory energií a jejich financování a lokální energetické systémy
Vývoj a směr odpadového hospodářství ČR
Hlavní dopady zákona o podporovaných zdrojích z pohledu praxe
Notifikace zákona o podporovaných zdrojích, aktualizace NAP
Dotační možnosti MPO/MZE/MŽP
Podrobný rozbor změn v zákoně o podporovaných zdrojích
Rekonstrukce zdrojů na biomasu
Rekonstrukce kogeneračních jednotek
Modernizace kejdového hospodářství pro produkci bioplynu – BPS Maleč – 160 kW
Zkušenosti s provozem biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary
Teplárna Hlinsko, od uhlí k biomase a představení projektu v rámci exkurze
Zpracování odpadů v širších souvislostech a spolupráce obcí se zemědělstvím
Centrální zásobování teplem a bioplynová stanice v rukách obce
Podpora lokálních OZE vedoucí k soběstačnosti
Cenové rozhodnutí a další novinky z ERÚ
Legislativní vymezení: Bioodpady a třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně
Zkušenosti s využitím biomasy v BPS ve Žďáře nad Sázavou
Kompostování biomasy z údržby veřejné zeleně
Komunální technika využívaná při údržbě veřejné zeleně
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ODBORNÉ STUDIE
Právní stanovisko OTE
• Analýza právních důsledků výzvy Operátora trhu a.s. ke sdělován údajů o investičních nákladech (II.)
Právní stanovisko – nevypsání podpory ERÚ
• Právní stanovisko k záměru Energetického regulačního úřadu stanovit v cenovém rozhodnutí podporu pro
podporované zdroje s odkladem účinnosti ke dni notifikace Evropskou komisí
• Právní stanovisko nestanovit podporu výroby elektřiny z OZE pro rozpor s pravidly EU o omezení státní podpory
• Připomínky CZEPHO - Připomínky k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se
stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, uveřejněnému na internetových stránkách Energetického
regulačního úřadu ze dne 23. října 2015

MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE
•
•

Pokračování spolupráce deníku E15 a E15 Weekly
Spolupráce s portálem euractive.cz, který se věnuje dění v Evropské unii

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR)
Reakce na hrozbu, že ERÚ nevypíše podporu
•
30. října 2015, www.ihned.cz
Vitásková hraje vabank o 42 miliard. Šéfka ERÚ nechce vypsat podporu pro obnovitelné zdroje
http://archiv.ihned.cz/c1-64802960-vitaskova-hraje-vabank-o-42-miliard-sefka-eru-nechce-vypsat-podporu-pro-obno
vitelne-zdroje
• 2. listopadu 2015, www.ceskatelevize.cz
Vystoupení Miloše Cihelky, tiskového mluvčího CZEPHO a Martina Sedláka, ředitele Aliance pro energetickou
soběstačnosti v Ekonomice ČT 24
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095417821-ekonomika-ct24/215411058021102/
• 3. listopadu 2015, www.oenergetice.cz
Miliardy pro OZE v ohrožení. ERÚ odmítá vypsat dotace pro příští rok
http://oenergetice.cz/energetika-v-cr/miliardy-pro-oze-v-ohrozeni-eru-odmita-vypsat-dotace-pro-pristi-rok/
• 3. listopadu 2015, www.tzb-info.cz
Miliardy na podporu OZE možná nebudou. Vitásková prý nechce obcházet zákon
http://energetika.tzb-info.cz/117922-miliardy-na-podporu-oze-mozna-nebudou-vitaskova-pry-nechce-obchazet-zako
n
• 3. listopadu 2015, www.denik.cz
Výplatu 42 miliard na Zelené dotace může Vitásková zastavit, chybí schválení EU
http://www.denik.cz/ekonomika/zelene-dotace-urad-muze-zastavit-vyplatu-42-miliard-20151103.html
• 9. listopadu 2015, www.solarninovinky.cz
Jaké jsou argumenty šéfky ERÚ pro nevypsání podpory pro OZE?
http://www.solarninovinky.cz/?legislativa/2015110902/jake-jsou-argumenty-sefky-eru-pro-nevypsani-podpory-pro-o
ze#.Vm5-d3YvfIV
• 20. listopadu, www.svetprumyslu.cz
Mládek: ERÚ nic nebrání v tom, aby vypsal podporu jako dřív
http://www.svetprumyslu.cz/mladek-eru-nic-nebrani-v-tom-aby-vypsal-podporu-jako-driv/
• 23. listopadu 2015, www.ihned.cz
Vitáskovou čeká schůzka na Hradě
http://archiv.ihned.cz/c1-64886810-vitaskovou-ceka-schuzka-na-hrade
• 25. listopadu 2015, www.financninoviny.cz
Mládek: Prezident Zeman šéfku ERÚ Vitáskovou odvolat neplánuje
http://www.financninoviny.cz/zpravy/mladek-prezident-zeman-sefku-eru-vitaskovou-odvolat-neplanuje/1285346
• 25. listopadu 2015, www.ceskatelevize.cz
Zeman Vitáskovou neodvolá. Ta očekává vyznamenání za boj proti mafii
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1625196-zeman-vitaskovou-neodvola-ta-ocekava-vyznamenani-za-bojproti-mafii
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•

25. listopadu 2015, www.idnes.cz
KOMENTÁŘ: Solární blamáž, díl druhý. Děsivé mlčení z Bruselu
http://ekonomika.idnes.cz/vitaskova-blokuje-dotace-dobre-infrmovani-podnikatele-vydelali-p8d-/ekonomika.aspx?c=
A151125_135115_ekonomika_chrs
• 26. listopadu 2015, www.blesk.cz
Vitásková připustila podepsání podpory obnovitelných zdrojů
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/358002/vitaskova-pripustila-podepsani-podpory-obnovitelnych-z
droju.html?utm_source=blesk.cz
• 26. listopadu 2015 www.solarninovinky.cz
Asociace se bouří kvůli nevypsání podpory. Chystá apel na vládu
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015112501/asociace-se-bouri-kvuli-nevypsani-podpory-chysta-apel-na-vladu
#.Vm6I9HYvfIV
• 20. listopadu 2015, www.ceskatelevize.cz
Téma: Solárníci, reakce na ERÚ
Host: Martin Sedlák, výkonný ředitel, Aliance pro energetickou soběstačnost (telefonicky)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058281120
Pozitivní témata: potenciál FVE, využití OZE v armádě apod.:
• 2. listopadu 2015, www.energie21.cz

Vyhrává ten, kdo uspoří litry paliva
http://energie21.cz/vyhrava-ten-kdo-uspori-litry-paliva/
3. listopadu 2015, www.solarninovinky.cz
Solární energetika může vyrobit tolik elektřiny, jako půlka Temelína
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015110301/solarni-energetika-muze-vyrobit-tolik-elektriny-jako-pulka-temeli
na#.Vm6N43YvfIV
• 10. listopadu 2015, www.elektrina.cz
•

Staré jaderné reaktory i vytápění: Kde se nejvíc plýtvá energiemi podle expertů?
•

http://www.elektrina.cz/uspora-energie-a-plytvani
27. listopadu 2015, www.cenyenergie.cz

Slunce bude do deseti let nejlevnější zdroj energie – při troše štěstí
http://www.cenyenergie.cz/slunce-bude-do-deseti-let-nejlevnejsi-zdroj-energie-pri-trose-stesti/#/promo-ele

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•

4. listopadu 2015

Zástupci solárních asociací v ČT k hrozbě ERÚ nevypsat podporu pro OZE
•

http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3306-zastupci-solarnich-asociaci-v-ct-k-hrozbe-eru-nevypsat-podporu-pro-oze
9. listopadu 2015

Asociace přípomínkovala cenové rozhodnutí na příští rok
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3424-asociace-pripominkovala-cenove-rozhodnuti-na-pristi-rok
•

11. listopadu 2015

LN: Mládek chce požádat Zemana o odvolání Vitáskové
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3423-ln--mladek-chce-pozadat-zemana-o-odvolani-vitaskove
•

16. listopadu 2015

CZEPHO požaduje, aby se příspěvek na recyklaci snížil na 2 Kč/kg panelů
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3671-czepho-pozaduje--aby-se-prispevek-na-recyklaci-snizil-na-2-kckgpanelu
•

18. listopadu 2015

Studie CZEPHO: Na střechách může v ČR přibýt přes 7 GW nových FVE
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3670-studie-czepho--na-strechach-muze-v-cr-pribyt-pres-7-gw-novychfve

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

•

20. listopadu 2015

ERÚ svévolně nevypsal podporu pro zdroje připojené před rokem 2013
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3663-eru-svevolne-nevypsal-podporu-pro-zdroje-pripojene-pred-roke
m-2013
•

20. listopadu 2015

Amper Market nabízí členům CZEPHO výhodnější výkup elektřiny
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3665-amper-market-nabizi-clenum-czepho-vyhodnejsi-vykup-elektriny
Nepřipouštíme si, že by podpora vypsána nebyla
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3677-nepripoustime-si--ze-by-podpora-vypsana-nebyla
•

25. listopad 2015

Obnovitelné zdroje mezi mlýnskými kameny
http://www.alies.cz/2015/11/obnovitelne-zdroje-mezi-mlynskymi-kameny/

CZEPHO a další asociace se obracejí kvůli nevypsání podpory na vládu
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3759-czepho-a-dalsi-asociace-se-obraceji-kvuli-nevypsani-podpory-na-vladu

Asociace: Žádná notifikace českých OZE v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3771-asociace--zadna-notifikace-ceskych-oze-v-bruselu-neprobiha-a-pr
obihat-ani-nebude
•

26. listopadu 2015

Obstrukce ERÚ existenčně ohrožují desetitisíce domácností a podnikatelů
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3772-obstrukce-eru-existencne-ohrozuji-desetitisice-domacnosti-a-po
dnikatelu
•

29. listopadu 2015

Evropské sluneční ceny uděleny v historickém srdci Prahy
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/3861-evropske-slunecni-ceny-udeleny-v-historickem-srdci-prahy

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

