Přehled aktivit - červen 2014
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PUBLIC AFFAIRS:
Dopis Evropské komisi upozorňující na chybnou argumentaci MPO ohledně notifikačního procesu
Zpřesnění formulace závěrečné zprávy, která se vztahuje pouze na projekty spuštěné od 1. 1. 2013, tedy od platnosti
zákona 165/2012 Sb.
Schůzky s poslanci v PSP ČR
Tématem všech schůzek byla příprava novely energetického zákona
Schůzky v PSP ČR
Účast na Výboru pro životní prostředí
Jednání s Agrární komorou ČR
Žádost o podporu ohledně novely energetického zákona
Jednání se zástupci bankovního sektoru
Konzultace při sestavení reakce České bankovní asociace pro Evropskou komisi
Průběžná jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu
Jednání s Ministerstvem zemědělství
Jednání s Ministerstvem životního prostředí
Strategické jednání se zástupci EPIA na veletrhu Intersolar v Mnichově
Dopis EPIA na ministra průmyslu a obchodu
Jednání s nevládními asociacemi zabývající se obnovitelnými zdroji energie
Vítr, bioplyn, voda
Oslovení oficiálních připomínkových míst s žádostí o podporu našich připomínek k novele energetického zákona
Dopisy odešly na Agrární komoru ČR, Asociace krajů ČR, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo
spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí,
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR, Českomoravská
konfederace Odborových Svazů, Krajské úřady jednotlivých krajů, Magistrát hlavního města Prahy, Sdružení místních
samospráv ČR, Sdružení obrany spotřebitelů, Svaz měst a obcí ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Jednání s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a Svazem českých a moravských výrobních družstev
ODBORNÉ ANALÝZY:
Připomínky k návrhu novely energetického zákona
Odborná analýza – Rozhodování o udělení licencí na výrobu elektřiny ve FVE v roce 2010 v praxi a dle požadavků
energetického zákona”

SETKÁNÍ:
10. června 2014, Setkání pracovní skupiny na podporu malých zdrojů
Vyhodnocení setkání na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které proběhlo 29.4.2014 formou kulatého stolu. Hlavním
tématem byl návrh na zjednodušené připojování malých zdrojů a net-metering. Členové pracovní skupiny se shodli na
dalším společném postupu.
• 26. června 2014, Setkání servisních společností
CZEPHO zrealizovalo setkání servisních společností, na kterém představilo:
- přehled aktivit asociace ohledně notifikačního procesu a již uskutečněné kroky ze strany asociace
- hlavní rizika ohledně novely energetického zákona a navrhovaný postup ze strany CZEPHO
- dotazy správce daně ohledně údržby FVE a
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VÝSTUPY V MÉDIÍCH (VÝBĚR):
5. června 2014, ekobydleni.eu
Americký prezident Obama ohlásí plán na pomoc životnímu prostředí
7. června 2014, Právo
Georg Hotar: Solární panel je pojistka proti zdražování. Rozhovor s Georegem Hotarem z Photon Energy, ve kterém se
čtenáři mohli dozvědět, jak se daří firmě s českými kořeny na globálním solárním trhu. Rozhovor byl doplněn trendovými
články o stále levnějších solárních panelech i využití fotovoltaických modulů na zajímavých budovách jako je Bílý dům nebo
Národní divadlo.
11. června 2014, financninoviny.cz
Česká podpora zelené elektřiny není proti pravidlům soutěže v EU
11. června 2014, e15.cz
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Brusel: České zdanění zelené elektřiny pravidla neporušuje
11. června 2014, biom.cz
Česká podpora zelené elektřiny není proti pravidlům soutěže v EU
11. června 2014, nazeleno.cz
Fotovoltaika boduje - světový výkon solárních elektráren se může v příštích čtyřech letech až ztrojnásobit
12. června 2014, parlamentnilisty.cz
Podpora obnovitelných zdrojů je v souladu s pravidly EU
12. června 2014, solarninovinky.cz
Nejasný dopad notifikace podpory OZE ze strany Bruselu
12. června 2014, pv-magazine.com
Czech PV industry denounces retroactive measures on renewable energy
12. června 2014, praguepost.com
Renewable energy up, but still low
12. června 2014, energypost.eu
Retroactive amendments to Czech law threaten renewable energy sector
13. června 2014, solarninovinky.cz
Novela: Místo prověrky solárních investic MPO navrhuje zastropovat výši podpory
13. června 2014, ekolist.cz
Obnovitelné zdroje loni pokryly 13 % spotřeby elektřiny
16. června 2014, nazeleno.cz
Solární elektrárna na každý dům: Trendy v oblasti domácí fotovoltaiky
27. června 2014, Český rozhlas a rozhlas.cz
Jádro je stále dražší, fotovoltaika zlevňuje, upozorňuje ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost
27. června 2014, solarninovinky.cz
ČT: Financování FVE je dnes kvůli solárním daním na hraně
27. června 2014, renewablesinternational.net
Czech Republic to put lid on green technology
30. června 2014, energetikainfo.cz
Evropská rada by měla přijmout jasný plán na snížení závislosti na ruském plynu
TISKOVÉ ZPRÁVY, AKTUALITY:
2. června 2014
Obama chce podstatně snížit emise ze spalování uhlí – ochrání tak zdraví obyvatel a pomůže americké ekonomice
3. června 2014
Česká televize: Financování FVE je dnes kvůli solárním daním na hraně
9. června 2014
EPIA: Výkon FVE ve světě se může za čtyři roky ztrojnásobit
9. června 2014
Solární panel je pojistka proti zdražování, říká šéf Photonu
9. června 2014
Výkon solární elektráren ve světě se může v příštích čtyřech letech ztrojnásobit
10. června 2014
Retroactive amendments to investment conditions guaranteed by Czech law threaten the stability of the renewable energy
sector
11. června 2014
Alies: Podpora obnovitelných zdrojů je v souladu s pravidly EU – reakce na ukončení notifikačního procesu
11. června 2014
Mediální kampaň Vitáskové proti „solárníkům“ byla účelová, tvrdí žalobce
12. června 2014
CZEPHO: Podpora obnovitelných zdrojů je v souladu s pravidly EU – reakce na ukončení notifikačního procesu
15. června 2014
Provozovatelé FVE připojených v roce 2011 podali stížnost k ÚHOS
17. června 2014
Až 30% panelů nemá správný výkon. Které to jsou odhalí akreditovaná laboratoř!
18. června 2014
Kvalitní monitoring FVE zachrání celá procenta výkonu
24. června 2014
Týmu Aston Martin pomůžou v Le Mans zrychlit solární panely
26. června 2014
CZEPHO zveřejňuje pravidelné zprávy o své činnosti
26. června 2014
Evropská rada by měla přijmout jasný plán na snížení závislosti na ruském plynu
26. června 2014
Evropská rada: šance na jasný vzkaz Putinovi, že se obejdeme bez ruského plynu
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27. června 2014
Against EU targets: the Czech Republic is ready to put the lid on green technology
27. června 2014
Nový objev: Použití soli převratně zlevní výrobu solárních panelů
OSTATNÍ:
Infolist „Solární panel je cenná surovina, nikoliv nebezpečný odpad“
Příprava infolistu k chybně nastaveným poplatkům za recyklaci fotovoltaických panelů
Newsletter 4/2014 CZEPHO
AKTUÁLNĚ ZE SOLÁRNÍHO SEKTORU:
Notifikace: Podpora OZE je v souladu s pravidly EU
MPO chystá zjednodušení připojování FVE, ale jen pro některé
Profesor Benda: Fotovoltaika má před sebou velkou budoucnost
Photon expanduje do Austrálie
Kvalitní monitoring FVE zachrání procenta výkonu
Až 30 % panelů nemá správný výkon. Pomůže laboratoř
LEGISLATIVA:
Připomínkujeme návrh nových PPDS
AKTIVITY ASOCIACE:
Valná hromada: Posilujeme a jsme připraveni na obranu sektoru
FVE Vepřek se předvedla členům CZEPHO
AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA:
Svět si připomíná 60 let od představení fotovoltaického článku
Francie získá díky investicím do OZE 100 000 pracovních míst
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