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OZNÁMENÍ
KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Komora obnovitelných zdrojů energie vyloučila člena Českou fotovoltaickou průmyslovou 
asociaci – CZEPHO

Komora OZE vyloučila člena CZEPHO rozhodnutím předsednictva ze dne 20. 8. 2013. Oznámení 
o vyloučení bylo zasláno dne 22. 8. 2013. Po delší čas panovaly neshody mezi Komoru OZE resp. 
jejími členy a CZEPHO. CZEPHO se odmítlo připojit ke společnému stanovisku Komory OZE 
k návrhu novely zákona o POZE, na kterém se bezvýhradně shodli všichni ostatní členové.

Usnesení předsednictva Komory OZE o vyloučení člena CZEPHO: 

Předsednictvo Komory OZE rozhodlo hlasováním dle čl. IX. Odst. 6. písm. c) o vyloučení asociace 
CZEPHO z Komory OZE. Důvody jsou následující:

• CZEPHO porušilo povinnost člena dle čl. IX, odst. 4, a) stanov Komory OZE „dodržovat stanovy a 
respektovat rozhodnutí přijatá orgány sdružení“

• Rozhodnutí Valného shromáždění ze dne 17. 10. 2012 byla uložena povinnost členům hradit 
každý rok členský příspěvek do 31.3. příslušného roku. Výzva k uhrazení členského příspěvku 
byla členům rozeslána dne 31. 5. 2013, splatnost byla prodloužena do 15. 6. 2013.

• Do dnešního dne nebyl členský příspěvek členem CZEPHO uhrazen.

• CZEPHO se odmítlo připojit ke společné analýze Komory OZE k návrhu novely zákona o 
podporovaných zdrojích energie. Tato analýza zahrnovala mj. návrh na spravedlivé 
pokračování tzv. solární daně pro instalace uvedené do provozu v r. 2009 a 2010 vč. podrobné 
kalkulace a také návrh na legislativní úpravu povinnosti zprůhlednit anonymní vlastnictví 
fotovoltaických elektráren. Pro Komoru OZE je společný souhlasný postoj k pozici Komory OZE 
formulované v  analýze zásadní a k  vyjádření opětovně vyzvala usnesením předsednictva ze 
dne 24. 5. 2013. Na Komoru se dlouhodobě obracejí subjekty ze sektoru, členové i nečlenové 
CZEPHO, s  podporou pozice Komory OZE. Rovněž se na Komoru obracejí někteří členové 
CZEPHO s kritikou netransparentního fungování CZEPHO a jejích aktivit.

Předsednictvo pověřuje místopředsedu Chalupu, aby oznámil vyloučení předsednictvu CZEPHO 
a jeho jmenovanému zástupci v předsednictvu Komory OZE Zuzaně Musilové.
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