Přehled aktivit – září 2015
1. září – 30. září
PUBLIC AFFAIRS
Národní akční plán pro obnovitelné zdroje
• Jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR
Jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu o návrhu Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje energie do
roku 2020, účast člena představenstva Ing. Pavla Stehlíka, MBA. Prosazení navýšení podílu solární energetiky.
Nová Zelená úsporám
• 30. září 2015, Jednání s náměstkem MŽP
Jednání ředitelky Ing. Veroniky Knoblochové s náměstkem ministra životního prostředí o podobě podpory pro střešní
fotovoltaiku a podmínkách dotačního programu Nové Zelená úsporám
Notifikace podpory pro OZE Evropskou komisí:
• 21.září 2015, Společný dopis 22 evropských asociací OZE Evropské komisi vyzývající k zastavení retroaktivních kroků
vůči OZE a k obnovení stability v oboru (včetně CZEPHO)
• 23. září 2015, Jednání s evropskými solárními asociacemi v Bruselu
• 23. září 2015, Jednání s asociací EREF (European Renewable Energies Feredation)
• Koordinace s asociacemi OZE ve věci rizika prověřování návratnosti projektů v ČR
Návrh vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech
• 3.9.2015, Účast na vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky na ERÚ o stanovení technicko-ekonomických parametrů
a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie
• Na jednání s ERÚ vznesen zásadní rozpor s návrhem na zavedení maximálního ročního využití instalovaného výkonu
pro výrobny uvedené do provozu po 1.1.2013
Dovozní clo na čínské panely
• 18. září 2015, Společný dopis 21 národních asociací a organizací na Evropskou komisi s žádostí o ukončení uvalení
dovozních cel na čínské panely (včetně CZEPHO)
• 23. září 2015, Jednání s asociací SolarPower Europe
Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR v Ostravě
• 19.září 2015, Jednání se zástupci armády o využití obnovitelných zdrojů energie v rámci projektu Alfons Mobile
Energy Container na Dnech NATO v Ostravě. Více informací na www.alfons-container.com
Setkání s předsedou Hospodářského výboru Ivanem Pilným
• 10.září 2015, setkání s poslancem Ivanem Pilným na téma klíčových otázek o budoucnosti české energetiky
Evropská energetická unie
• 15. září 2015, Setkání se zástupci CEEP, evropského nadodvětvového sociálního partnera ve spolupráci s Unií
zaměstnavatelských svazů. Diskuze k hlavním otázkám a principům Evropské energetické unie.
Recyklace
• 24. září 2015, Seminář Nakládání s elektroodpady – dopady aktuální legislativy do praxe
Problematika nakládání s elektroodpady, nové požadavky evropské směrnice, kolektivní plnění
• 25. září 2015, Jednání na MŽP k přehodnocení výše recyklačního příspěvku
Představení výsledků studie IREAS „Ekonomické zhodnocení výše současného nastavení příspěvku na zajištění
nakládání s fotovoltaickými moduly uvedenými na trh do dne 31.12.2012“, jejíž zadavatelem je Ministerstvo životního
prostředí. Projednání připomínek ke studii. Představení vlastní studie ČVUT „Ekonomická bilance výroby a likvidace
fotovoltaických modulů instalovaných v ČR“.
• 25. září 2015, Jednání Národního konventu EU na téma oběhové hospodářství
Projednání Akčního plánu na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních
zdrojů druhotnými surovinami

SETKÁNÍ
•
•
•
•
•
•
•

9. září 2015, Představení mobilního kontejneru Alfons
Představení unikátního projektu Alfons na FVE Vepřek (zahraniční delegace, senátoři, poslanci, zástupci armády)
17. září 2015, Jednání skupiny 22 FVE
18. září 2015, Konferenci 60.let jádra v ČR
21. září 2015, Zasedání sekce Hospodářské komory pro obnovitelné zdroje
Jednání členů sekce o Národním akčním plánu pro OZE a Aktualizaci Státní energetické koncepce
22. září 2015, Jednání pracovní skupiny na ochranu investic
23. září 2015, SolarPower Europe Strategy Committee meeting
Účast výkonné ředitelky CZEPHO na strategické schůzce v Bruselu k projednání evropské politiky
Prezentace pozice k rozvoji solární energetiky na konferenci EGÚ Brno

ODBORNÉ STUDIE
•
•

Studie ČVUT pro REsolar „Ekonomická bilance výroby a likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v ČR“
Studie ENACO „Potenciál solární energetiky v České republice“

PUBLIKACE
•
•

Informační list: Příležitosti místo limitů
http://www.czepho.cz/dokumenty/prilezitosti-misto-limitu_web.pdf
Informační list: Vyhrává ten, kdo uspoří litry paliva
http://www.czepho.cz/dokumenty/vyhrava_kdo_uspori_litry_paliva_2.pdf

MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE
•
•
•

Pokračování spolupráce deníku E15 a E15 Weekly
Spolupráce s portálem euractive.cz, který se věnuje dění v Evropské unii
Partnerství ke konferenci Energo Summit, která se uskuteční ve dnech 19. – 22.4.2016

VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR)
Televizní reportáž:
• 20. září 2015, ČT2 – Pořad: Nad slunce jasnější
Pořad České televize, který představuje roli Aliance pro energetickou soběstačnost a České fotovoltaické průmyslové
asociace ve věci prosazování rozvoje solární energetiky v České republice. Vystoupili zde: Pavel Šich - předseda
Aliance pro energetickou soběstačnost, Petr Správka - vedoucí skupiny pro malé zdroje CZEPHO a Martin Sedlák,
ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-noviny/215562248430026-nad-slunce-jasnejsi/
Rozvoj solární energetiky v České republice:
• 3. září 2015, www.tretiruka.cz
Obnovitelné zdroje vs. jaderná energetika
http://www.tretiruka.cz/news/obnovitelne-zdroje-vs-jaderna-energetika/
• 15. září 2015, www.tyden.cz
Stát začne znovu podporovat solární elektrárny
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/stat-zacne-znovu-podporovat-solarni-elektrarny_355716.html
• 15. září 2015, Český rozhlas
Stát bude znovu podporovat malé solární elektrárny na střechách rodinných domů
http://m.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/stat-bude-znovu-podporovat-male-solarni-elektrarny-na-strec
hach-rodinnych-domu--1533080
• 21. září 2015, www.enviweb.cz
Absurdita ze zákona zmizí. Podnikatelé nebudou platit za proud, který sami vyrobí
http://www.enviweb.cz/clanek/energie/104011/absurdita-ze-zakona-zmizi-podnikatele-nebudou-platit-za-proud-kter
y-sami-vyrobi
• 23. září 2015, www.solarninovinky.cz
CZEPHO bojuje za ukončení dovozních cel na čínské solární panely do EU
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015092301/czepho-bojuje-za-ukonceni-dovoznich-cel-na-cinske-solarn
i-panely-do-eu#.Vhuxo_ntmkp

Téma progresivního využití obnovitelných zdrojů:
• 11. září 2015, www.energy-hub.cz
Mobilní obnovitelné zdroje pro armádní užití se představí poprvé v ČR v rámci dnů NATO

•

•

•
•

http://energy-hub.cz/cs/5095_mobilni-obnovitelne-zdroje-pro-armadni-uziti-se-predstavi-poprve-v-cr-v-ramcidnu-nato/

12. září 2015, www.idnes.cz
Češi postavili mobilní elektrárnu Alfons, proud dělá ze slunce i větru
http://ekonomika.idnes.cz/mobilni-elektrarna-pro-armadu-dkk-/ekonomika.aspx?c=A150911_192349_ekonom
ika_map1

14. září 2015, www.solarninovinky.cz
Mobilní energetický kontejner vybavený bateriemi se představí poprvé v ČR v rámci dnů NATO
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015091301/mobilni-energeticky-kontejner-vybaveny-bateriemi-se-pre
dstavi-poprve-v-cr-v-ramci-dnu-nato#.Vhu06fntmkp

19. září 2015, www.biom.cz
Mobilní OZE pro armádní užití se představí poprvé v ČR v rámci dnů NATO
http://biom.cz/cz/akce/mobilni-oze-pro-armadni-uziti-se-predstavi-poprve-v-cr-v-ramci-dnu-nato

23. září 2015, www.praguepost.com
Mobile solar and wind power station makes Czech debut
http://praguepost.com/technology/49896-mobile-solar-and-wind-power-station-makes-czech-debut#ixzz3oMO
IikM2

TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
•
•

•
•
•
•

•
•

2. září 2015
Velké „fosilní“ firmy lobbovaly proti podpoře OZE a za plyn
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2714-velke---fosilni-firmy-lobbovaly-proti-podpore-oze-a-za-plyn
3. září 2015
Obnovitelné zdroje budou levnější než uhlí nebo atom. ČR musí přepracovat SEK
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2699-obnovitelne-zdroje-budou-levnejsi-nez-uhli-nebo-atom-cr-musi-prepracovat
-sek
Tchajwanský mezinárodní fotovoltaický veletrh zve české podnikatele
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2713-tchajwansky-mezinarodni-fotovoltaicky-veletrh-zve-ceske-podnikatele
Obnovitelné zdroje budou levnější než uhlí nebo atom. Česká energetická koncepce potřebuje přepracovat
http://www.alies.cz/2015/09/obnovitelne-zdroje-budou-levnejsi-nez-uhli-nebo-atom-ceska-energeticka-koncepce-po
trebuje-prepracovat/
7. září 2015
Analýza: Pořizovací ceny FVE klesnou do roku 2030 až na polovinu
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2732-analyza--porizovaci-ceny-fve-klesnou-do-roku-2030-az-na-polovinu
8. září 2015
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Šolc končí
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2733-namestek-ministra-prumyslu-a-obchodu-solc-konci
14. září 2015
Skladování elektřiny: hlavní téma říjnové konference v Praze
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2743-skladovani-elektriny--hlavni-tema-rijnove-konference-v-praze
22. září 2015
Dotace pro malé FVE jsou dobrý krok, stát by však měl myslet i na chudší rodiny
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2810-dotace-pro-male-fve-jsou-dobry-krok--stat-by-vsak-mel-myslet-i-na-chudsi-r
odiny
23. září 2015
Přišli jste o část výroby kvůli výpadku elektroměru? Poradíme, co s tím
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2812-prisli-jste-o-cast-vyroby-kvuli-vypadku-elektromeru-poradime--co-s-tim
25. září 2015
Nad slunce jasnější: V ČT o výhodách fotovoltaiky a bariérách, na které naráží
http://www.czepho.cz/cs/aktualne/2811-nad-slunce-jasnejsi--v-ct-o-vyhodach-fotovoltaiky-a-barierach--na-ktere-nar
azi
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