Vážení přátelé, členové a partneři,
dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO), který se
uskuteční v Brně. Jsou pro Vás opět připravena aktuální témata ze solárního sektoru, která Vám představí naši
legislativní a ekonomičtí experti spolu se zástupci solárního sektoru.
Datum: 1.12.2014 (pondělí)
Čas: 15:00
Místo: Hotel Avanti, Střední 61, Brno
Sál: Kongresový sál
Program:
14:45 - 15.00
15:00 - 15.05
15:05 – 15:25
15:25 – 15:40
15:40 – 15:55
15:55 – 16:10
16:10 – 16:25
16:25 – 16:40
16:40 – 17:00

Prezence účastníků
Úvodní slovo, CZEPHO
Zpracování dokumentace a prevence PO pro provozovatele FVE
Ing. Zbyněk Petrovský, soudní znalec v oboru požární ochrany
Aktivity vědeckého výzkumného centra VŠB-TU Ostrava v oblasti fotovoltaiky a energetiky
Ing. Michal Skřépek, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
PID (Potential Induced Degradation) a nápravná opatření
Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D., Nobility SOLAR PROJECTS a.s.
Kávová přestávka
Novela energetického zákona a novela zákona o POZE
Ing. Veronika Knoblochová, Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
Rozvoj fotovoltaiky na Slovensku
Ing. Pavel Šimon, CSc., Slovenská asociace fotovoltaického průmyslu (SAPI)
Současná situace podpory malých zdrojů v ČR
Ing. Jaroslav Jakubes, ENA s.r.o.

• Pro členy CZEPHO je seminář zdarma
• Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 1900,- Kč za osobu *
*Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně
občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo
datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na
účet pořadatele do data konání semináře, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o
odepsání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém
případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však
možné za sebe delegovat náhradního účastníka.
Svou účast potvrďte pomocí registračního formuláře na níže uvedeném odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/180VDIWH1PV-tM3qTtp8IWY-FuEKg1K3anrEMlqdRGj0/viewform?c=0&w=1
Registrace na semináře končí 26.11.2014 ve 12:00 hod.
Pokud budete mít zájem o umístění propagačních materiálů na tomto semináři, neváhejte se na nás obrátit.
Těšíme se na Vás,

Veronika Knoblochová
výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace
Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
Drtinova 10 I 150 00 Praha 5 I Česká republika
Tel.: +420 724 486 254 I E-mail: sekretariat@czepho.cz
www.czepho.cz
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