Seminář ČSVE
pořádaný ve dnech 10. – 11. 11. 2015
v hotelu Vinice Hnanice

Vážení,
dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozval na tradiční podzimní
Seminář ČSVE, který se letos uskuteční již posedmé. Při výběru místa jsme i tentokrát zůstali
věrni zavedené tradici a rozhlédli se po malebném prostředí jižní Moravy, Seminář se letos
uskuteční v hotelu Vinice Hnanice na okraji Národního parku Podyjí, a to ve dnech 10. a 11.
listopadu 2015.
Jelikož je tato naše akce určena zejména pro odbornou veřejnost z řad provozovatelů, investorů
a dalších podnikatelů v oboru, hlavním bodem Semináře budou opět legislativní novinky a
informace o připravovaných změnách, které se našeho oboru dotknou, a které mají podstatný vliv
na jeho fungování a další rozvoj. Toto stěžejní téma pak doplní další prezentace o zajímavostech
našeho oboru a prezentace našich partnerů, stejně tak nebude chybět přehled aktivit ČSVE, ale
ani společenský večer spojený s ochutnávkou vína a posezením při muzice, kde často pokračují
diskuze a jednání načaté během hlavního programu Semináře.
V případě přijatelného počasí bych Vás pak rád na samotném závěru Semináře pozval na
procházku k nedaleké unikátní vinici Šobes, jedné z nejstarších a údajně také nejlepších
evropských vinic, která v současné době patří do „portfolia“ vinařství Znovín Znojmo. Věřím, že i
tento bod programu pro Vás bude neméně zajímavý.
Těším se na setkání s Vámi

Mgr. Michal Janeček
předseda ČSVE

Partneři

Program semináře
1. den – úterý 10.11.

10:00

Uvítání účastníků

10:15-10:30

Zahájení semináře, přehled aktuální situace v ČR, činnost ČSVE
Michal Janeček, předseda ČSVE

10:30-11:00

Zhodnoceni aktuálního vývoje v oblasti OZE, činnost Komory OZE
Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE, předseda Komory OZE

11:00-11:30

POZE 2015, 2016
Martin Laštůvka, místopředseda Energetického regulačního úřadu

11:30-12:00

Novinky v podpoře OZE, novela EZ
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

12:00-12:30

Provozní podpora pro nové VtE spoluvlastněné podnikateli, obcemi a občany
Martin Mikeska, Hnutí DUHA; Jan Šrytr, Frank Bold Advokáti s.r.o.

12:30-13:00

diskuse

13:00

oběd

14:00-14:20

Novinky na trhu s elektřinou z OZE
Jan Palaščák - Amper Market, a.s.

14:20-14:40

Větrné elektrárny očima financující banky
Komerční banka, a.s.

14:40-15:10

Novinky ze stavebního práva a územního plánování
Jiří Nezhyba a Jan Šrytr, Frank Bold Advokáti s.r.o.

15:10-15:40

Vestas 3MW platforma: další krok k efektivnímu využití větru
Thomas Michael Wilhelm a Roman Polášek, Vestas

15:40-16:00

Jsou v Česku vhodné podmínky pro větrné elektrárny?
David Hanslian, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, člen předsednictva ČSVE

16:00-16:30

přestávka na kávu

16:30-17:00

Aktuální situace v oblasti podpory VtE v Rakousku
Martin Fliegenschnee-Jaksch, IG Windkraft

17:00-17:30

Koncept další podpory OZE/VtE v Německu – aukční model
Marek Pokorný, Ostwind, Německo

17:30-18:00

diskuse

18:30

večeře

20:00

prohlídka vinařství, ochutnávka vína, posezení s poslechem hudby
Zdeněk Bína s kapelou

2. den - středa 11.11.

9:30

snídaně

10:30

procházka – vinice Šobes v Národním parku Podyjí

12:00

oběd

Místo konání
Hotel Vinice Hnanice
Areál Devět mlýnů
Hnanice 132, 669 02 Hnanice
GPS: 48°48'17.181"N, 15°58'52.757"E

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek za celý seminář

člen ČSVE

nečlen ČSVE

3.400,- Kč

4.900,- Kč

1.200,- Kč

2.200,- Kč

včetně občerstvení, společenského večera, ubytování
standardně ve 2lůžkových pokojích
Jeden den (bez degustace a noclehu)

Registrace
Pro registraci využijte registrační formulář na www.csve.cz – vyplňte prosím všechny
požadované údaje. Registrační formulář je nutné vyplnit pro každou osobu zvlášť!
Na základě registrace Vám bude vystavena a zaslána faktura k zaplacení účastnických
poplatků.
POZOR – z důvodu omezené ubytovací kapacity nebude letos možné vyhovět požadavkům
na ubytování v 1lůžkových pokojích. Upřednostnili jsme atraktivitu prostředí a pevně věříme,
že toto drobné omezení nebudete vnímat jako překážku účasti.

Uzávěrka registrací je prodloužena do 30.10.2015 do 12 hod.!!!

Storno podmínky:
do 16.10.2014
- storno poplatek činí 30 % účastnického poplatku
od 17. do 31.10.2015 - storno poplatek činí 50 % účastnického poplatku
po 31.10.2015
- storno poplatek činí 100 % účastnického poplatku
Místo storna je možné vyslat místo přihlášeného účastníka náhradníka, jméno náhradníka je
nutné nahlásit alespoň den před konáním semináře.

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici na adrese
sekretariat@csve.cz

