Seminář ČSVE
pořádaný ve dnech 13. – 14. 11. 2019
v hotelu Amande v Hustopečích

Vážení příznivci větrné energetiky, provozovatelé, investoři,
mám tu čest Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozvat na náš tradiční podzimní
seminář určený právě Vám, který se letos uskuteční ve dnech 13. až 14. listopadu 2019
v hotelu Amande v Hustopečích, tradičně tedy opět na jižní Moravě.
Opět pro Vás připravujeme poutavý a zajímavý program zaměřený zejména na aktuální
legislativní témata a chystaná opatření pro sektor OZE/VtE. Těšit se můžete rovněž na tradiční
společenský večer spojený s ochutnávkou vína a posezením při cimbálové muzice. A pokud nám
to napjatý program dovolí, je možné využít i wellness služby hotelu, který letos náš seminář bude
hostit.
Rád bych na tomto místě poděkoval partnerům, kteří nám i letos pomáhají a podpořili pořádání
Semináře ČSVE.

Těším se na setkání s Vámi

Mgr. Michal Janeček
předseda ČSVE

Partneři

Program semináře
1. den – středa 13.11.
10:00-10:15

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

10:15-11:00

Národní energeticko-klimatický plán ČR, novela zákona o POZE, kontroly přiměřenosti podpory
Štěpán Chalupa – předseda Komory OZE, místopředseda ČSVE

11:00-11:20

Mediální a komunikační výzvy při propagaci OZE
Martin Mikeska – Komora OZE

11:20-11:45

Regulace leteckých překážek v podmínkách ČR
Pavel Zeinert – Úřad pro civilní letectví

11:45-12:10

Letové ověřování světelných zabezpečovacích zařízení VtE
Martin Petrželka, Karel Čermák – Řízení letového provozu

12:10-12:30

Investiční možnosti v sektoru OZE/VtE
Pavel Svoreň, Iva Šťastná – PORTIVA, a.s.

12:30-13:00

diskuse

13:00

oběd

14:00-14:30

Role regulátora, úředně stanovená výše podpory, předpokládané změny od 2021
Kristián Titka - ERÚ

14:30-15:00

Nový stavební zákon
Luděk Šikola - Doucha Šikola advokáti s.r.o.

15:00-15:20

Spolupráce s MO, Ochranná pásma vojenských radarů
Aleš Kuták, Luděk Šikola

15:20-15:40

ZÚR, povolovací procesy
Jiří Nezhyba – Frank Bold Advokáti s.r.o.

15:40-16:00

Financování VTE pohledem Komerční banky
Pavel Beran - Komerční banka

16:00-16:30

přestávka na kávu

16:30-16:50

Studie potenciálu využití energie větru v ČR 2019
David Hanslian – ÚFA AVČR

16:50-17:10

Vykazování, registrace, zajímavosti a specifika sektoru - pohled operátora
Vojtěch Jahoda - OTE

17:10-17:30

dispečerské řízení - provoz a požadavky
Pavel Černý - Komise PPDS, E.ON

17:30-18:00

diskuse

19:00

večeře

20:00

ochutnávka vína, posezení u cimbálu

2. den – čtvrtek 14.11.

8:00-10:00

snídaně

Místo konání
Hotel AMANDE
Husova 8, Hustopeče
GPS: 48.9415742N, 16.7359642E

Účastnický poplatek

1.den semináře – odborná část

člen ČSVE

nečlen ČSVE

1.600,- Kč

2.600,- Kč

2.400,- Kč

3.400,- Kč

+ 500,- Kč

+ 500,- Kč

odborná část programu, včetně občerstvení, oběda,
večeře
společenský večer
ochutnávka vína, posezení u cimbálu, nocleh se snídaní
Při ubytování v jednolůžkovém pokoji:

Pozn.: při registraci si sami vyberete, které části programu se budete chtít zúčastnit, podle toho se poskládá
celková cena, která Vám bude fakturována.

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.

Uzávěrka registrací je již 23.10.2019 do 16 hod.
Storno podmínky:
do 29.10.2019
po 29.10.2019

- storno poplatek činí 50 % účastnického poplatku
- storno poplatek činí 100 % účastnického poplatku

Místo storna je možné vyslat místo přihlášeného účastníka náhradníka, jméno náhradníka je
nutné nahlásit alespoň jeden den před konáním semináře.

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

