Přehled aktivit – prosinec 2015
1. prosinec – 31. prosinec
PUBLIC AFFAIRS
Nevypsání cenového rozhodnutí týkající se výplaty podpory obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016
• Oslovení všech majitelů licencí FVE s žádostí o odeslání Výzvy za stabilizaci podmínek pro OZE v ČR adresované
prezidentovi, premiérovi a ministrům průmyslu a financí. Celkem výzvu odeslalo téměř 3000 držitelů licencí.
• 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
• Jednání s ministerstvem průmyslu a ČEZ
• Jednání s poslanci a senátory
• Pozice pro politiky a média k odmítavému postoji Energetického regulačního úřadu ve věci vydání cenového
rozhodnutí
Notifikace podpory pro zdroje před 1.1.2013
• 15.12. jednání se zástupci evropského ředitelství pro energetiku (DG Energy) k procesu notifikace podpory a
nevypsání podpory pro rok 2016
• 15.12. jednání s EREF, SolarPower Europe a AEBIOM
Nová tarifní struktura
• Jednání s AliES a Hnutí duha ohledně dopadů nové tarifní struktury do sektoru malých střešních instalací
Nový trh s elektřinou (Energy Market Design)
• 14. prosince 2015, Diskusní setkání: Budoucnost evropského trhu s elektřinou
CZEPHO se stalo partnerem diskuzního setkání, jehož cílem bylo zprostředkovat debatu mezi aktéry působícími v
České republice i na evropské úrovni k budoucí podobě evropského trhu s elektřinou, tzv. market designu. Diskuse se
zúčastnili zástupci veřejné správy, soukromého i neziskového sektoru, mimo jiných Zbyněk Boldiš (ČEPS), Martin
Hájek (Teplárenské sdružení ČR), Michal Šnobr či zástupce IEE Pavel Farkač.
Setkání přispělo již v rané fázi evropského legislativního procesu k získání důležitého přehledu o postojích hlavních
zájmových skupin a mantinelech, ve kterých se bude pohybovat domácí debata týkající se prosazování národních
zájmů v Evropské unii.

SETKÁNÍ
•
−

2. prosince 2015, Setkání pracovní skupiny na ochranu investic
Notifikace podpory, jednání s Evropskou komisí, mediální práce, rizika pro investory 2016

•
−
−

10. prosince 2015, Exkurze přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany
Návštěv informačního centra, provozu, strojovny a přivaděčů vody v podzemí
Návštěva Informačního centra a prohlídka trenažéru blokové dozorny (cvičný velín) a prohlídka skladu použitého
paliva

•
−
−

17. prosince 2015, Setkání pracovní skupiny pro elektroměry
Představení výstupů studie Ernst and Young
Aktuální stav jednotlivých případů

ODBORNÉ STUDIE:
•
•

Právní stanovisko k žádosti Energetického regulačního úřadu, kterou úřad vyzývá výrobce, aby mu poskytli informace
podle § 15a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Infolist k dani z elektřiny
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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
•
2. prosince 2015, www.solarninovinky.cz
Úspěšný lobbing: ERÚ může vypsat podporu pro zelenou energii bez čekání na notifikaci
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015120210/uspesny-lobbing-eru-muze-vypsat-podporu-pro-zelenou-energiibez-cekani-na-notifikaci#.VqIr2vnhDIV
•
4. prosince 2015, www.ekonomika.idnes.cz
PŘEHLEDNĚ: Kdo by doplatil na stopku dotací pro zelenou energii
http://ekonomika.idnes.cz/co-se-stane-bez-zelenych-dotaci-dzb-/ekonomika.aspx?c=A151203_182435_ekonomika_
map1
•
6. prosince 2015, www.financninoviny.cz
Energetický úřad podporu nevypíše, dokud dotace neschválí EU
http://www.financninoviny.cz/zpravy/energeticky-urad-podporu-nevypise-dokud-dotace-neschvali-eu/1289742
•
6. prosince 2015, www.ceskatelevize.cz
Bez razítka z Bruselu podpora obnovitelných zdrojů nebude, stojí si na svém Vitásková
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1631637-bez-razitka-z-bruselu-podpora-obnovitelnych-zdroju-nebudestoji-si-na-svem
•
6. prosince 2015, www.denik.cz
Energetický úřad podporu nevypíše, dokud dotace neschválí EU
http://www.denik.cz/ekonomika/energeticky-urad-podporu-nevypise-dokud-dotace-neschvali-eu-20151206.html
•
6. prosince 2015, www.byznys.lidovky.cz
Šéfka Energetického úřadu Vitásková podporu nevypíše, dokud dotace neschválí EU
http://byznys.lidovky.cz/sefka-energetickeho-uradu-vitaskova-podporu-nevypise-dokud-dotace-neschvali-eu-gdl-/sta
tni-pokladna.aspx?c=A151206_200929_statni-pokladna_ELE
• 6. prosince 2015, www.parlamentnílisty.cz
Aliance pro energetickou soběstačnost: Předsedkyně ERÚ v Otázkách Václava Moravce ukázala, že nerozumí
legislativním pravidlům pro podporu OZE
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Aliance-pro-energetickou-sobestacnost-Predsedkyne-ERU-v-Ot
azkach-Vaclava-Moravce-ukazala-ze-nerozumi-legislativnim-pravidlum-pro-podporu-OZE-411608
•
7. prosince 2015, www.penize.cz
Regulátor se zašprajcoval: Žádné dotace na obnovitelné zdroje
http://www.penize.cz/spotrebitel/306618-regulator-se-zasprajcoval-zadne-dotace-na-obnovitelne-zdroje
•
7. prosince 2015, www.euractive.cz
Podpora OZE: čekat na notifikaci je zbytečné, tvrdí oborové asociace
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/podpora-oze-cekat-na-notifikaci-je-zbytecne-rozhodnuti-eru-poskozuje-po
vest-cr-tvrdi-oborove-svazy-013045#sthash.TANF7gx2.4JDxVuCy.dpuf
•
10. prosince 2015, www.parlamentnilisty.cz
Aliance pro energetickou soběstačnost: Vitásková musí přestat utajovat podklady, na základě kterých její úřad v
minulosti určoval podporu
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Aliance-pro-energetickou-sobestacnost-Vitaskova-musi-prest
at-utajovat-podklady-na-zaklade-kterych-jeji-urad-v-minulosti-urcoval-podporu-412271
•
14. prosince 2015, www.solarninovinky.cz
SOS podpora: Vláda připravuje záchranný plán, solárníci znovu vyrážejí lobovat do Bruselu
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015121401/sos-podpora-vlada-pripravuje-zachranny-plan-solarnici-znovu-vy
razeji-lobovat-do-bruselu#.VqIsr_nhDIV
•
18. prosince 2015, www.solarninovinky.cz
Kvůli nevypsání podpory pro zelené zdroje může Česku hrozit postih z Bruselu
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015121801/kvuli-nevypsani-podpory-pro-zelene-zdroje-muze-cesku-hrozit-p
ostih-z-bruselu#.VqIsQfnhDIV
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•

21. prosince 2015, www.ekonomika.idnes.cz
Vláda chce odblokovat dotace pro soláry, na tahu je Vitásková
http://ekonomika.idnes.cz/vlada-schvalila-narizeni-ktere-ma-umoznit-vyplatu-zelene-energii-p9d-/ekonomika.aspx?c
=A151221_151642_ekonomika_rts
23. prosince 2015, www.financninoviny.cz
ERÚ pracovně počítá s podporou pro existující obnovitelné zdroje
http://www.financninoviny.cz/zpravy/eru-pracovne-pocita-s-podporou-pro-existujici-obnovitelne-zdroje/1296172
23. prosince 2015, www.solarninovinky.cz
Průlom: ERÚ umožní vypsání podpory pro příští rok
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015122302/prulom-eru-umozni-vypsani-podpory-pro-pristi-rok#.VqItY_nhDI
V
28. prosince 2015, www.ceskenoviny.cz
ERÚ přizná obnovitelným zdrojům 42 miliard korun
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/eru-prizna-obnovitelnym-zdrojum-42-miliard-korun/1297107
28. prosince 2015, www.tyden.cz
ERÚ přizná obnovitelným zdrojům 42 miliard korun
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/eru-prizna-obnovitelnym-zdrojum-42-miliard-korun_367062.html
28. prosince 2015, www.rozhlas.cz
ERÚ: Výrobci energie z obnovitelných zdrojů zřejmě dostanou podporu 42 miliard
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/eru-vyrobci-energie-z-obnovitelnych-zdroju-zrejme-dostan
ou-podporu-42-miliard--1568429
28. prosince 2015, www.epravo.cz
MPO: ERÚ už nic nebrání ve vypsání podpory obnovitelným zdrojům
http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/mpo-eru-uz-nic-nebrani-ve-vypsani-podpory-obnovitelnym-zdrojum-100026.ht
ml

•
•

•
•
•

•

Soudní spor o podklady nastavení podpory pro FVE: ALIES vs. ERÚ:
•
10. prosince 2015, www.ceskenoviny.cz
Soud: ERÚ musí mít data ke kalkulacím cen ze energii ze solárů
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soud-eru-musi-mit-data-ke-kalkulacim-cen-ze-energii-ze-solaru/1291478
•
10. prosince 2015, www.blesk.cz
Soud: ERÚ musí mít data ke kalkulacím cen za energii ze solárů
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-krimi/360956/soud-eru-musi-mit-data-ke-kalkulacim-cen-za-energi
•
12. prosince 2015, www.energetika.tzb-info.cz
Soud: ERÚ musí mít data ke kalkulacím cen za energii ze solárů
http://energetika.tzb-info.cz/118213-soud-eru-musi-mit-data-ke-kalkulacim-cen-za-energii-ze-solaru
Rozvoj fotovoltaických elektráren:
•
10. prosince 2015, www.energie21.cz
Výroba elektřiny na střechách dostala šanci
http://energie21.cz/vyroba-elektriny-na-strechach-dostala-opet-sanci/

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•

1. prosince 2015
Zaměstnavatelské svazy vyzývají prezidenta a premiéra k řešení situace kolem OZE
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/3860-zamestnavatelske-svazy-vyzyvaji-prezidenta-a-premiera-k-reseni-sit
uace-kolem-oze
• 2. prosince 2015
Jednání s Evropskou komisí: ERÚ nic nebrání ve vypsání podpory
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/3853-jednani-s-evropskou-komisi--eru-nic-nebrani-ve-vypsani-podpory
• 3. prosince 2015
Vláda: nevypsání podpory pro OZE je nepřípustný retroaktivní krok
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/3883-vlada--nevypsani-podpory-pro-oze-je-nepripustny-retroaktivni-krok
• 4. prosince 2015
ERÚ ignoruje stanovisko vlády, které požadoval a odmítá vypsat podporu pro OZE
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•

•
•

•
•

•

•

•

http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/3944-eru-ignoruje-stanovisko-vlady--ktere-pozadoval-a-odmita-vypsat-po
dporu-pro-oze
14. prosince 2015
ERÚ ani další stanovisko vlády nestačí a odmítá podporu svévolně vypsat
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4058-eru-ani-dalsi-stanovisko-vlady-nestaci-a-odmita-podporu-svevolnevypsat
15. prosince 2015
Asociace v médiích: ERÚ se chová iracionálně a bere si rukojmí
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4085-asociace-v-mediich--eru-se-chova-iracionalne-a-bere-si-rukojmi
20. prosince 2015
EK: České republice může hrozit postih, pokud kroky ERÚ ohrozí plnění cílů v obnovitelných zdrojích
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4293-ek--ceske-republice-muze-hrozit-postih--pokud-kroky-eru-ohrozi-pl
neni-cilu-v-obnovitelnych-zdrojich
21. prosince 2015
ERÚ odmítá vypsat podporu pro OZE na příští rok. Co bude?
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4262-eru-odmita-vypsat-podporu-pro-oze-na-pristi-rok-co-bude
23. prosince 2015
ERÚ přislíbil vypsat cenové rozhodnutí a zajistit tak podporu OZE na příští rok
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4285-eru-prislibil-vypsat-cenove-rozhodnuti-a-zajistit-tak-podporu-oze-n
a-pristi-rok
23. prosince 2015
CZEPHO: Požadavek ERÚ, aby provozovatelé FVE poskytli údaje o svém hospodaření je protiprávní
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4292-czepho--pozadavek-eru--aby-provozovatele-fve-poskytli-udaje-o-sv
em-hospodareni-je-protipravni
28. prosince 2015
ERÚ již nic nebrání vydat cenové rozhodnutí a přiznat OZE podporu podle zákona
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4355-eru-jiz-nic-nebrani-vydat-cenove-rozhodnuti-a-priznat-oze-podporu
-podle-zakona
29. prosince 2015
ERÚ vydal konečně cenové rozhodnutí. FVE dostanou příští rok podporu podle zákona
http://www.solarniasociace.cz/cs/aktualne/4364-eru-vydal-konecne-cenove-rozhodnuti-fve-dostanou-pristi-rok-pod
poru-podle-zakona
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