Seminář ČSVE
pořádaný ve dnech 20. a 21. 11. 2013
v hotelu „Hotel N“ v Příměticích

Vážení příznivci větrného oboru,
dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozval na 5. ročník
Semináře ČSVE, který se bude konat ve dnech 20. až 21. listopadu 2013. Na letošní
seminář Vás zveme do Hotelu N v Příměticích na Znojemsku.
Stejně jako na loňském Semináři bude opět hlavním tématem legislativa, jejíž poslední
změny mají a do budoucna mohou mít významný vliv na další rozvoj oboru větrné energie v
České republice. V programu tentokrát nabídneme mimo právního rozboru a aktuálního
přehledu o situaci také nástin možností, jak řešit rozvoj větrné energetiky u nás do
budoucna bez současného systému podpory – systém NET-MEETERING. Opět se vrátíme k
tématu systému výkupu elektřiny, tentokrát se zaměříme na aktuálně platný systém výkupu
v režimu hodinových zelených bonusů. Dále přineseme nově také aktuální informace o
možnostech rozvoje větrných projektů na Slovensku a budete si moci vyslechnout i
prezentaci k větrnému potenciálu v ČR. Pochopitelně nebude chybět ani tradiční přehled
aktivit ČSVE.
Po dobu Semináře nebude pochopitelně opět chybět občerstvení a společný oběd. A pro ty,
kteří s námi setrvají do druhého dne, jsem připravili i pozdně odpolední program ve formě
prohlídky vyhlášeného Křížového sklepa a večerní degustaci s rautem ve vinném sklípku .

Těším se na setkání s Vámi
Mgr. Michal Janeček
předseda ČSVE

Partneři akce

Program semináře
1. den - středa 20.11.
10:00

Zahájení konference

10:05-10:30

Přehled aktuální situace v ČR

10:30-11:00

Legislativa + činnost Komory OZE

11:15-12:00

Strategie dalšího rozvoje VtE v ČR

12:00

oběd

12:45-13:15

Větrný index ČR – meteorologie (Mgr. David Hanslian)

13:15-13:45

Režim hodinového zeleného bonusu „z praxe“
(Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE)

13:45-14:15

Nový občanský zákoník a větrné elektrárny
(Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.)

14:15-14:30

přestávka na kávu

14:30-14:50

Inspekce VtE (Ing. Jan Poledna, TÜV SÜD Czech)

14:50-15:10

Rozvoj OZE a VtE na Slovensku (Karol Galek, tímlíder pre Energetiku, strana SaS)

15:10-15:30

"Financování větrných elektráren a praktické zkušenosti banky" – (Ing. Martin Barteš, ČS)

15:30-16:00

Ministerstvo průmyslu a obchodu: budoucí podpora VTE - jsou plánovány
dotace z operačních programů? Je plánována další změna legislativy?
(Ing. Pavel Šolc, náměstek ministra Ministerstva průmyslu a obchodu)

16:00-

prohlídka Křížového sklepa a Louckého kláštera – degustace vín , večeře a večerní program

2. den - čtvrtek 21.11.
10:00-10:20

Amper Market, a.s. – Jan Palaščák

10:20-10:30

Představení veletrhu WindEnergyHamburg - Radka Šimková

10:30-10:50

Výkup elektřiny z větrných elektráren – Ing. Jakub Židoň, ERSTE Energy Services

10:50-11:20

E.ON Energie, a.s -Ing. Tomáš Hartl

Účastnický poplatek

Poplatek za celý seminář (včetně občerstvení, ubytování
a degustace)

člen ČSVE

nečlen ČSVE

2.900,- Kč

3.900,- Kč

Registrace
V případě Vašeho zájmu se zaregistrujte prostřednictvím REGISTRAČNÍHO
FORMULÁŘE na www.csve.cz . Uveďte prosím přesné údaje. Na základě těchto údajů
Vám bude po registraci vystavena a zaslána
faktura na částku odpovídající výši
účastnických poplatků.
.
Ubytování je standardně zajištěno ve 2lůžkových pokojích.

Uzávěrka registrací a zaplacení poplatků je prodloužena do
15.11.2013.
Prosíme o dodržení toto termínu.
Storno podmínky:
do 10.11.2013
od 10. do 18.11.2013
po 18.11.2013

- storno poplatek činí 30 % účastnického poplatku
- storno poplatek činí 50 % účastnického poplatku
- storno poplatek činí 100 % účastnického poplatku

Místo storna je možné vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka, jméno náhradníka je
nutné nahlásit alespoň den před seminářem.

Místo konání:

Hotel N
Přímětice 62, Znojmo 4, 66904

GPS souřadnice:

48°53'2.977"N 16°2'6.276"

