Přehled aktivit – únor 2015
1. únor – 28. únor
PUBLIC AFFAIRS
Evropská komise:
• Dopis Evropské komisi s argumentací ve věci notifikace zákona č. 180/2005 Sb.
• Policy and Communication Working Group EPIA: regulatory Framework for renewables 2030 (11.2.015)
Novela energetického zákona/zákona o POZE:
• Účast na výborech PSP ČR
Hospodářský výbor (9.2.2015; 26.2.2015 )
Výbor pro sociální politiku (25.2.2015; 26.2.2015)
• Spolupráce s poslanci
Komunikace s poslanci formou emailů a osobních schůzek ve věci pozměňovacích návrhů k novele energetického
zákona ze strany CZEPHO
Ostatní:
• Účast na Žofínském fóru: Jak dál v energetice (5.2.2015)
• Zasedání Sekce životního prostředí Hospodářské komory: odpadová legislativa ČR (4.2.2015)
• Účast na semináři: Legislativní změny v oblasti šetrného stavebnictví pro rok 2015 (26.2.2015)

SETKÁNÍ
•

Setkání investorů: notifikace, novela energetického zákona, kontroly SEI, PČR, žaloby NSZ (25.2.2012)

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR)
Komentáře k novele energetického zákona:
• 5. února 2015, Česká televize, Události komentáře
Energetická budoucnost
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370205
• 10. února 2015, www.hlidacipes.org
Jedna věta v energetickém zákoně připraví stát o dvě miliardy ročně, varuje úřad
http://hlidacipes.org/jedna-veta-v-energetickem-zakone-pripravi-stat-o-2-miliardy-rocne-varuje-urad/
• 23. února 2015, www.solarninovinky.cz
Chvojka (ERÚ): Nová energetická koncepce nereaguje na nové trendy v energetice
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015022301/chvojka-eru-nova-energeticka-koncepce-nereaguje-na-nove-tren
dy-v-energetice
Komentáře na partnerských webech:
• 5. února 2015, www.nazeleno.cz
Energetika ve světě: Obamův klimatický dům z karet
http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/energetika-ve-svete-obamuv-klimaticky-dum-z-karet.aspx
• 18. února 2015, www.zet.cz
Evropa zaostává v solární energii za USA, cena panelů má ale v příštích letech rychle klesat
http://www.zet.cz/tema/evropa-zaostv-v-solrn-energii-za-usa-cena-panel-m-ale-v-ptch-letech-rychle-klesat-4022
Podpora malých zdrojů:
• 11. února 2015, www.idnes.cz
Střešní soláry bez licence. Stát usnadní cestu zeleným elektrárnám
http://ekonomika.idnes.cz/pro-male-obnovitelne-zdroje-nebude-potreba-licence-f81-/ekonomika.aspx?c=A150210_1
74520_ekonomika_ozr
• 12. února 2015, www.ekolist.cz
Stát podpoří nejmenší zelené elektrárny. Nebude pro ně třeba licence
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015022411/poslanec-pilny-ano-panely-na-strechach-by-se-mely-podporovat
• 13. února 2015, www.nazeleno.cz
Rozvoj domácích solárních elektráren je za dveřmi
http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/rozvoj-domacich-solarnich-elektraren-je-za-dvermi.aspx

•
•

27. února 2015, www.solarninovinky.cz
Poslanec Pilný (ANO): Panely na střechách by se měly podporovat
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015022411/poslanec-pilny-ano-panely-na-strechach-by-se-mely-podporovat
únor 2015, www.transferenergy.cz
Cena solárních elektráren bude nadále klesat
http://www.transferenergy.cz/aktuality/cena-energie-ze-solarnich-elektraren-ma-nadale-klesat

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

4. února 2015
Novým partnerem CZEPHO je společnost Sunfin Praha
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1529-novym-partnerem-czepho-je-spolecnost-sunfin-praha
5. února 2015
CZEPHO spolupracuje s fotovoltaickou laboratoří na ČVUT
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1534-czepho-spolupracuje-s-fotovoltaickou-laboratori-na-cvut
8. února 2015
Předseda hospodářského výboru: Panely na střechách by se měly podporovat
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1538-predseda-hospodarskeho-vyboru--panely-na-strechach-by-se-mely-podpor
ovat
9. února 2015
Hospodářská komora spolu s CZEPHO odmítá povinnou archivaci dokladů 25 let
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1537-hospodarska-komora-spolu-s-czepho-odmita-povinnou-archivaci-dokladu-2
5-let
14. února 2015
iDnes: Střešní soláry bez licence. Stát mění přístup k OZE
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1581-idnes--stresni-solary-bez-licence-stat-meni-pristup-k-oze
16. února 2015
Evropská sluneční energetika ztrácí proti světu tempo
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1580-evropska-slunecni-energetika-ztraci-proti-svetu-tempo
19. února 2015
Staňte se členem CZEPHO a získejte kalendář povinností provozovatele pro rok 2015
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1592-stante-se-clenem-czepho-a-ziskejte-kalendar-povinnosti-provozovatele-prorok-2015
20. února 2015
Potvrzeno: obnovitelné zdroje jsou v EU úspěšným nástrojem pro snižování emisí
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1593-potvrzeno--obnovitelne-zdroje-jsou-v-eu-uspesnym-nastrojem-pro-snizovan
i-emisi
20. února 2015
EK zveřejní návrh Energetické unie. Přinese nové šance pro OZE?
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1595-ek-zverejni-navrh-energeticke-unie-prinese-nove-sance-pro-oze
25. února 2015
Energetická unie: šance Evropy zvýšit svou energetickou soběstačnost pomocí obnovitelných zdrojů
http://www.alies.cz/2015/02/energeticka-unie-sance-evropy-zvysit-svou-energetickou-sobestacnost-pomoci-obnovit
elnych-zdroju/
27. února 2015
Nová studie: solární energetika bude do deseti let nejlevnější energetický zdroj na světě
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/1665-nova-studie--solarni-energetika-bude-do-deseti-let-nejlevnejsi-zdroj-na-sve
te
http://www.alies.cz/2015/02/energeticka-unie-sance-evropy-zvysit-svou-energetickou-sobestacnost-pomoci-obnovit
elnych-zdroju/
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