10/2013

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
Úvodem bychom rádi upozornili, že možnost registrace na Seminář ČSVE byla ukončena 11.11.2013. Vzhledem
k tomu, že nám ale ubytovancí zařízení i konferenční sál ještě umožňují rozšířit o několik málo míst kapacitu
hostů, nabízíme ještě možnost přihlášení do 15.11.2013. Podrobný program Semináře, informace o možnosti
přihlášení přes registrační formulář a další bližší údaje k celé akci naleznete na úvodním banneru stránek ČSVE
www.csve.cz, konkrétně na odkazu http://www.csve.cz/cz/clanky/seminar-pro-investory/529. Členové ČSVE jsou o
Semináři průběžně informování v sekci „Aktuality pro členy“ a také přes e-mail.

Mimo Semináře jsme pro Vás opět připravili přehled připravovaných nových informací, které naleznete v nejbližší
době na webu ČSVE, a rádi bychom také upozornili na pravidelný přehled statistiky a legislativy.
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Návrhy vyhlášek:
 návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a o změně
vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci
cen, ve znění pozdějších předpisů.
 návrh vyhlášky o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s
podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(vyhláška o zúčtování)
Návrhy cenových rozhodnutí:
 Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2013 ze dne Y. listopadu 2013, kterým
se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2013 ze dne X. listopadu 2013, kterým se
stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny
Aktualizováno k: 11.11.2013

Informace o větrné energetice předáváme studentům
V pondělí 21. října 2013 měl Ing. Jiří Špičák opět
po roce přednášku o větrných elektrárnách na
Vysoké škole báňské - Technické univerzitě
Ostrava, přesněji na fakultě elektroenergetiky. Na
této fakultě přednášku pro studenty pořádají každý
rok, protože je velice reálné, že se pak v praxi
potkají s větrnými elektrárnami. V letošním roce bylo
přítomno skoro 50 studentů. Hlavními tématy
přednášky byla konstrukce VtE, ekonomika, provoz.
Na konci přednášky ale ještě před studenty
předstoupil Ing. Šikula, který přednášku odborně
doplnil z oblasti „elektro“ a provozní praxe VtE, která
byla pro studenty tohoto oboru nejpřínosnější.

Jestliže máte zájem o přednášku na Vaší škole, pište prosím na e-mail
vzdelavani@csve.cz. Ozveme se Vám. V případě Vašeho zájmu o účast na
některé z připravovaných přednášek nás kontaktujte na uvedené adrese. Rádi
Vám poskytneme přesné informace o místu konání přednášky. Informace o
připravovaných přednáškách pak naleznete na www.csve.cz.
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