Přehled aktivit – srpen 2015
1. srpen – 31. srpen
PUBLIC AFFAIRS
Novela energetického zákona:
• Oslovení ministerstev
Komunikace s Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ohledně chyb v novele
energetického zákona a možných řešení. Přislíbení nápravy ze strany obou ministerstev v otázce zrušení zdanění pro
elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů alespoň pro instalace do 30 kW.
• Zásadní připomínky k Návrhu vyhlášky, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben
elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie“
Notifikace podpory pro OZE Evropskou komisí:
• Koordinace kroků s evropskými asociacemi
• Účast na semináři Evropské komise týkající se ochrany investic a legitimních očekávání investorů (The
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union) ve věci
• Koordinace s asociacemi OZE ve věci rizika prověřování návratnosti projektů
• Jednání s bankovním sektorem
Stížnost na nezávislost ERÚ k Evropské komisi
• V souvislosti s aktuálním děním kolem ERÚ podána urgence řešení stížnosti
Kulatý stůl – energetický trh
• Zahájení přípravy organizace kulatého stolu k návrhu Evropské komise nové podoby trhu s elektřinou (. Jednání
s potenciálními partnery kulatého stolu.
Připomínky k návrhu řešení těžby uhlí
• Připomínky k materiálu „Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních“
Recyklace
• Záměry věcných řešení v oblasti daní z příjmů
Návrhy řešení pro příjmy z provozování výroben elektřiny do 10 kW a daňové konsekvence recyklačních příspěvků na
solární panely

ODBORNÁ STANOVISKA
•

Memorandum – odpovědný zástupce a jeho vztah k držiteli licence a státních orgánům

MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE
•

E15 a E15 Weekly
Pokračování spolupráce s anglickou mutací deníku E15 – E15 Weekly. Dalším výstupem spolupráce byl rozhovor
s investorem poškozeným českým nestabilním prostředím Georgem Hotarem ze společnosti Photon Energy a
dálečlánek na téma vlivu sucha a horka na energetiku, kde by v řešení mohly hrát významnější roli obnovitelné zdroje,
pokud by české vláda jejich rozvoj neblokovala. E15 Weekly je distribuován na ambasády, zahraniční obchodní
komory, ale také ministerstva.

SETKÁNÍ
•

3. srpna 2015, Elektroměr 2011 a nesoulad výkonu na panelech s licencí

•

27. srpna 2015, Velké Pavlovice, Vinné sklepy Františka Lotrinského, Letní slavnost přátel CZEPHO a AliES 2015

OSTATNÍ
•
•

Jednání s ČEZ distribuce ke kontrolám elektroměrů instalovaných v roce 2010 a 2011
Jednání o partnerství s velvyslanectvím Taipei Economic and Cultural Office

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR)
Vedra a FV panely:
• 3. srpna 2015, www.biom.cz
Obamův plán má vyčistit energetiku USA od emisí: více obnovitelných zdrojů, lepší ochrana zdraví a silnější
ekonomika
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/obamuv-plan-ma-vycistit-energetiku-usa-od-emisi-vice-obnovitelnych-zdroju-lepsi-o
chrana-zdravi-a-silnejsi-ekonomika
• 6. srpna 2015, www.enviweb.cz
Ministr Brabec: Stát plánuje investiční podporu fotovoltaických elektráren na střechách
http://www.enviweb.cz/clanek/fotovolt/103651/ministr-brabec-stat-planuje-investicni-podporu-fotovoltaickych-elek
traren-na-strechach
• 12. srpna 2015, www.solarninovinky.cz
Česko se chystá na solární arbitráže, najalo si nejlepší americké právníky
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015081203/cesko-se-chysta-na-solarni-arbitraze-najalo-si-nejlepsi-americkepravniky#.VfKroPntmkp
• 14. srpna 2015, www.solarninovinky.cz
Pořiďte si kvalitní tenkostěnný panel a zapomeňte na problémy s menší výrobou elektrárny v létě. Chcete důkaz?
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015081402/poridte-si-kvalitni-tenkostenny-panel-a-zapomente-na-problemy
-s-mensi-vyrobou-elektrarny-v-lete-chcete-dukaz#.VfKq7Pntmkp
Anketa elektřina.cz:
• 5. srpna 2015, www.elektrina.cz
Ptáme se expertů: Co by dělali, kdyby sluneční erupce úplně vyřadila elektroniku?
http://www.elektrina.cz/ptame-se-expertu-vypadek-proudu-kvuli-slunecni-erupci
• 12. srpna 2015, www.elektrina.cz
Experti věští z křišťálové koule: Jak se změní využití energie v domácnosti za 10 let?
http://www.elektrina.cz/spotreba-a-uspora-energie-v-domacnosti-jak-se-zmeni-za-10-let

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

3. srpna 2015
Obamův Plán má vyčistit energetiku: více obnovitelných zdrojů, méně emisí
http://www.alies.cz/2015/08/obamuv-plan-ma-vycistit-energetiku-vice-obnovitelnych-zdroju-mene-emisi/
10. srpna 2015
Průzkum: polovina Čechů uvažuje o využití solárních panelů nebo tepelných čerpadel
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2656-pruzkum--polovina-cechu-uvazuje-o-vyuziti-solarnich-panelu-nebo-tepelnyc
h-cerpadel
11. srpna 2015
Na podporu pro OZE čekají desítky tisíc slovenských domácností
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2655-na-podporu-pro-oze-cekaji-desitky-tisic-slovenskych-domacnosti
13. srpna 2015
Horké letní dny solární panely nevyřadí. Teplo může potrápit uhelné elektrárny
http://www.alies.cz/2015/08/horke-letni-dny-solarni-panely-nevyradi-teplo-muze-potrapit-uhelne-elektrarny/
19. srpna 2015
Předsedkyně ERÚ byla obviněna kvůli nezákonnému jmenování Vesecké
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2669-predsedkyne-eru-byla-obvinena-kvuli-nezakonnemu-jmenovani-vesecke
21. srpna 2015
Google radí, zda a kde si pořídit sluneční elektrárnu. Zatím jen Američanům
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2670-google-radi--zda-a-kde-si-poridit-slunecni-elektrarnu-zatim-jen-americanum
22. srpna 2015
Novela zákona: Provozovatelé FVE do 10 kW nebudou muset být od nového roku OSVČ
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2676-novela-zakona--provozovatele-fve-do-10-kw-nebudou-muset-byt-od-noveh
o-roku-osvc
24. srpna 2015
Obama chce razantně podpořit OZE včetně fotovoltaiky
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2678-obama-chce-razantne-podporit-oze-vcetne-fotovoltaiky
25. srpna 2015
Indie bude mít největší solární park na světě
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2679-indie-bude-mit-nejvetsi-solarni-park-na-svete
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