
 

 

  

Seminář ČSVE 
pořádaný ve dnech 7. – 8. listopadu 2018 
v penzionu rodinného vinařství Skoupil  
ve Velkých Bílovicích 



 

 

Vážení členové, kolegové, příznivci větrné energetiky, 

rád bych Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozval na další ročník Semináře 
ČSVE, který je určen zejména pro odbornou veřejnost – provozovatele, developery, investory, ale 
i další zájemce o obor. Letos jsme pro konání semináře vybrali příjemné rodinné prostředí 
Vinařství Petra Skoupila ve Velkých Bílovicích, kde se seminář uskuteční ve dnech 7. – 8. 
listopadu 2018. 

Co se týká programu, legislativní témata budou letos zaměřená zejména na přípravu nových 
podmínek podpory OZE, tedy novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, podmínky aukcí, 
využití akumulace vyrobené elektřiny a neopomeneme ani novinky ve stavebním právu. Účast 
přislíbili rovněž zástupci ERÚ či MŽP. Nebudou chybět ani zajímavé prezentace z oblasti 
technologií, mezi nimi Vám např. bude představen projekt akumulace elektřiny vyrobené větrnými 
elektrárnami nebo servis a údržba výtahů a dalších zdvihacích zařízení pro větrné elektrárny. A 
samozřejmě i letos se můžete těšit na společenský večer spojený s ochutnávkou vína právě 
rodinného vinařství Skoupil a posezení při cimbálové muzice. 

Druhý den pak bude určený pouze pro členy ČSVE, kdy se v první části dopoledne uskuteční 
mimořádné valné shromáždění členů ČSVE, v druhé části se pak budeme s provozovateli 
větrných elektráren věnovat kontrolám přiměřenosti podpory, tedy tzv. kontrolám proti 
překompenzacím. 

Pevně věřím, že se nám podařilo připravit zajímavý a poutavý program a že se Vám v menším, 
rodinném prostředí bude líbit. 

Těším se na setkání s Vámi 

 

Mgr. Michal Janeček 

předseda ČSVE 

 
 

Partneři 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Program semináře 
1. den – středa 7.11. 

10:00-10:15                    Zahájení semináře, přehled aktuální situace v ČR, činnost ČSVE  
 Michal Janeček - předseda ČSVE                         

10:15-10:45        Komora OZE - na čem děláme a co chystáme 
Štěpán Chalupa – předseda Komory OZE, místopředseda ČSVE 

10:45-11:10 Posun v evropské legislativě 
Martin Bursík – Komora OZE 

11:10-11:30 Novela ZoPOZE – v jednání 
MPO 

11:30-12:00 Modernizace výroben elektřiny a podmínky zachování podpory, exkurz do historie podpory 
v energetice – téma v jednání 
Luděk Šikola – Doucha Šikola advokáti s.r.o. 

12:00-12:20 Větrné elektrárny a uložiště energie – projekt a zkušenosti z provozu 
Jan Šamal – nimble energy 

12:20-12:40 Limity ochrany přírody a krajiny pro výstavbu větrných elektráren 
Tereza Kubištová – MŽP  

12:40-13:00 diskuse 

13:00 oběd 

14:00-14:30 Kontroly výroben elektřiny – větrných elektráren 
Ing. Václav Zemek – ředitel kontroly POZE, ERÚ 

14:30-15:00 Prohlídka, servis a údržba výtahů a zdvihacích zařízení pro VtE 
Jaroslav Pokorný – Moravia Spectrum a.s., obchodní ředitel 

15:00-15:20 Exkurze Dánsko 
Břetislav Koč – člen ČSVE 

15:20-15:45 Novinky ve stavebním zákoně, judikatura 
Jiří Nezhyba - Frank Bold advokáti, s.r.o. 

15:45-16:10 Zkušenosti s aukcemi v Německu a ve Francii 
David Hanslian – ČEZ, a.s., technický specialista 

16:10-16:30 diskuse 

16:30-17:00 přestávka na kávu 

17:00-17:20 Novinky na trhu s elektřinou – téma v jednání 
Ladislav Seidler - Amper Market a.s. 

17:20-17:40 Financování OZE/VtE v současných podmínkách 
Komerční banka a.s. 

17:40-18:00 diskuse 

19:00 večeře 

20:00 ochutnávka vína, posezení u cimbálu 

 

 



 

 

2. den – čtvrtek 8.11. 

9:00 snídaně 

10:00-11:00        Mimořádné valné shromáždění členů ČSVE                         

11:00-12:00 Workshop ke kontrolám přiměřenosti podpory-překompenzacím  
určeno pro provozovatele VtE-členy ČSVE 
Blahoslav Němeček, Štěpán Chalupa 

12:30 oběd 

 

Místo konání 

Vinařství Petr Skoupil 
Sadová 1399 
Velké Bílovice – Sklepy 
 
GPS: 48.8559058N, 16.9093281E 
 

 

 

 



 

 

Účastnický poplatek 

 člen ČSVE nečlen ČSVE 

1. den semináře – odborná část 

odborná část programu, včetně občerstvení, oběda, 

večeře 

1.400,- Kč 2.800,- Kč 

společenský večer 

ochutnávka vína, posezení u cimbálu, nocleh se snídaní 

1.900,- Kč 

 

2.400,- Kč 

 

2. den semináře 

valné shromáždění, workshop, oběd 

400,- Kč ---- 

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

 
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. 

 

Registrace 

Pro registraci využijte registrační formulář na www.csve.cz – vyplňte prosím všechny 
požadované údaje. Registrační formulář je nutné vyplnit pro každou osobu zvlášť! Zvláštní 
požadavky pište do poznámek při registraci – např. požadavky pro fakturaci, bezlepková 
dieta, vegetariánské jídlo apod. 

Na základě registrace Vám bude vystavena a zaslána faktura k zaplacení účastnických 
poplatků.  

Uzávěrka registrací je 30.10.2018 do 16 hod. 

 

Storno podmínky: 

do 30.10.2018  - storno poplatek činí 50 % účastnického poplatku 
po 30.10.2018  - storno poplatek činí 100 % účastnického poplatku 
 
Místo storna je možné vyslat místo přihlášeného účastníka náhradníka, jméno náhradníka je 
vhodné nahlásit alespoň den před konáním semináře. 
 
 

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici na adrese 

sekretariat@csve.cz 


