
 

  

Seminář ČSVE 
pořádaný ve dnech 24. a 25. 10. 2012 
v hotelu Kraví hora v Bořeticích 



 

 

Vážení, 

dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozval na čtvrtý ročník 
Semináře ČSVE, který se bude konat ve dnech 24. až 25. října 2012. Pro seminář jsme letos 
zvolili příjemné prostředí hotelu Kraví hora v Bořeticích (http://www.kravihora.cz) 

Vzhledem k významným legislativním turbulencím, které se udály v letošním roce a které 
mají zásadní vliv na rozvoj větrné energetiky a OZE v České republice, bychom Vás rádi 
informovali o aktuálním stavu. Stejně jako loni je i letos tedy hlavním programem semináře 
analýza právního prostředí. Neméně důležité téma je pak změna v systému výkupu elektřiny 
pro nastávající rok, kde se u nových instalací přechází z výkupních cen na zelené bonusy. 
Součástí programu je opět i souhrnný přehled aktivit ČSVE za uplynulé období v rámci oboru 
a výhled do období příštího. 

Pro zpříjemnění atmosféry bych Vás rád na závěr semináře pozval na malou procházku s 
prezidentem Svobodné spolkové republiky Kraví hora. 

Těším se na setkání s Vámi 

Mgr. Michal Janeček 

předseda ČSVE 

 

Partneři akce 



 

 

Program semináře 
1.den - středa 24.10. 

12:00   oběd 

13:00 – 13:20  Zahájení semináře, Větrná energetika 2012 
  Michal Janeček, předseda ČSVE 

13:20 – 13:45 Výhledy OZE v ČR, Komora OZE 
  Martin Bursík, předseda Komory OZE, Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE 

13:45 – 14:15 Legislativa 2012, formy podpory dle nového zákona  
  Pavla Smolová, legislativní sekce ČSVE 

14:15 – 14:40 Nový systém podpory - registrace subjektů a forem podpory  
  Jiří Šťastný, předseda představenstva OTE, a.s. 

14:40 – 15:00 Nový systém podpory – ukončení smluv, migrace dat od distributorů 
  Radim Černý, ředitel úseku řízení distribučních aktiv ČEZ Distribuce, a.s. 

15:00 – 15:30 Povinně vykupující pro distribuční území ČEZ Distribuce – ČEZ Prodej  
  Martin Ludvík, ředitel podpory prodeje Business ČEZ Prodej s.r.o. (Pavel Maxa)  

15:30   přestávka na kávu 

16:00 – 16:30  prezentace Amper Market, a.s.  
  Jan Palaščák, generální ředitel Amper Market, a.s. 

16:30 – 17:00 prezentace Ekologické Zdroje Energie, s.r.o. 
  Igor Schulmeister, vedoucí obchodu EZE s.r.o. 

17:00 – 17:30 prezentace Česká spořitelna EnergyTeam  
  Vladimír Kubeček, Kompetenční centrum pro energie ČS a.s. 

17:30 – 18:00 Řízení o autorizaci  
  Pavel Doucha, advokát – Advokátní kancelář Šikola a partneři s.r.o. 

18:30 – 19:30  večeře (bufet) 
20:00  degustace, posezení u cimbálu 

 
2.den - čtvrtek 25.10. 

9:30 – 9:50  Zajímavosti o VtE  
  Jiří Špičák, lektor ČSVE 

9:50 – 10:15  Výkup elektřiny z OZE – E.ON Energie 
  Tomáš Hartl, smlouvy a vypořádání E.ON Energie a.s. 

10:15 – 10:25  Dispečerské řízení – aktuální legislativní rámec 
  Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE 

10:25 – 10:40  Dispečerské řízení – ČEZ Distribuce – v jednání 

10:40 – 11:00  Dispečerské řízení – technické řešení, praxe 
  Miroslav Sedlařík, výkonný ředitel Applic s.r.o. 

11:00  přestávka na kávu 

11:30 – 12:00  Novela stavebního zákona, ZÚR – AK Šikola 
  Jiří Nezhyba, advokát – Advokátní kancelář Šikola a partneři s.r.o. 

12:00 – 13:00   Zakončení semináře,  
   procházka s prezidentem Svobodné spolkové republiky Kraví hora 

13:00   oběd 
 
 



 

 

Účastnický poplatek 

 člen ČSVE nečlen ČSVE 

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

2.900,- Kč 3.900,- Kč 

Jeden den (bez degustace a noclehu) 950,- Kč 1.900,- Kč 

 

Registrace 

V případě Vašeho zájmu se zaregistrujte prostřednictvím emailu na adrese 
sekretariat@csve.cz – do předmětu emailu uveďte „Seminář ČSVE 2012 – registrace“, 
V emailu uveďte jména účastníků a fakturační údaje firmy. Po registraci obdržíte fakturu na 
částku odpovídající výši účastnických poplatků.  

Ubytování je standardně zajištěno ve 2lůžkových pokojích.  

 

Uzávěrka registrací je prodloužena do 12.10.2012 

 

Storno podmínky: 

do 7.10.2012   - storno poplatek činí 30 % účastnického poplatku 
od 8. do 18.10.2012 - storno poplatek činí 50 % účastnického poplatku 
po 18.10.2012  - storno poplatek činí 100 % účastnického poplatku 
Místo storna je možné vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka, jméno náhradníka je 
nutné nahlásit alespoň den před seminářem.  



 

 

Cesta: 

GPS: Loc: 48°55´9.955"N, 16°50´46.676"E 

 

Autem 

Hotel Kraví Hora se nachází na severozápadním okraji obce Bořetice v samostatném 
komplexu na kraji oblasti s vinnými sklípky. 

dálnice D2 Brno-/Břeclav/-Bratislava - EXIT 25  Hustopeče nebo EXIT 41 Podivín. 
 
Pro lepší orientaci pár vzdáleností do okolních měst a vesnic: 

• Velké Pavlovice – 3 km 
• Břeclav – 24 km 
• Hustopeče – 14 km 
• Brno – 46 km 
• Praha – 230 km (dálnice D1 Brno-Praha) 

 


