ASOCIACE OBCHODU VODA – TOPENÍ z. s.

Fotovoltaika
Seminář spojený se společenským večerem ve vinném sklípku

13. - 14. 10. 2022, začátek v 15:00 hod
Hotel Akademie, Velké Bílovice 691 02, Zahradní 1295
Seminář je zaměřený na jednotlivé prvky velmi
aktuálního tématu z oblasti alternativní energie Fotovoltaiky.
Přednášky od špiček oboru budou obsahovat podrobné
odpovědi na otázky výzkumu, energetiky, velkoobchodu,
montážních firem, dotačních možností, skutečných
výstupů, pojištění i dlouholetých osobních zkušeností.
Cílem semináře je získat celkový aktuální přehled
v uvedené oblasti, se kterou se všichni budeme během
příštích 2 let setkávat.
Součástí akce je i společenský večer ve vinném sklípku
s rautem, degustací vína a moravskou muzikou Jiřího
Helána.


Závazná přihláška v příloze
! Uzávěrka přihlášek do 23. 9.

Maximální počet osob 70

Vložné: Členové AOVT zdarma v rámci členství
Ostatní
3.000,- Kč vč. DPH
V ceně vložného jsou zahrnuty:
Přednášky, pronájem, občerstvení, oběd, společenský večer s rautem, degustací a konzumací vína a
moravskou muzikou.
UBYTOVÁNÍ SI ZÁJEMCI ZAJIŠŤUJÍ A HRADÍ SAMI, PŘÍMO V MÍSTĚ KONANÉ AKCE. Místa jsou
zarezervována.
Témata přednášek:

Mgr. Jan Krčmář, ředitel Solární asociace
Proč by se firmy měly zabývat fotovoltaikou, možnosti pořízení, legislativa a cíle EU a ČR v oblasti
obnovitelných zdrojů, odhad trhu v česku.


Ing. Jaroslav Čížek, expert na energetiku
Fotovoltaika a další obnovitelné zdroje v energetickém systému rozvinuté společnosti.
Kritická přednáška hodnotící nedostatky současného trendu.
„Rychle se vzbuďme z krásného snění a vraťme se pokorně do reality a na pevnou zem.“



Ing. Cyril Svozil, majitel skupiny Fenix Group
Využití bateriových uložišť jako odpověď na rychle rostoucí ceny energií, představení energetického
konceptu Fenix a jeho využití v praxi, vč. vývoje vlastních bateriových úložišť.



Ing. Jozef Predný, DROVEN HEATING a.s.
Bivalentní zdroj pro fotovoltaiku, ohřev vody a topení bez potřeby akumulační nádoby.
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Petr Šikula, specialista FVE společnosti ENBRA a.s.
Technický úvod do problematiky FVE, typy FVE, montážní systémy, ekonomika a možnosti provozu
systému, návrh systému



Dipl. Ing. Peter Grumlík, obchodní ředitel GBC Solino s.r.o. - odborného velkoobchodu
fotovoltaických produktů
Využití fotovoltaiky a výhled jak v ČR tak i v EU, pořizovací náklady a jak vše správně sjednotit,
dostupná technologie a stav vývoje, zásoby a požadavky na montážní firmy.



Josef Uchytil, majitel spol. UCHYTIL s. r. o.
Osobní a dlouholeté zkušenosti s vlastní FVE, technické konstrukční a finanční náležitosti při realizaci,
20 mil investice s návratností do 10 let.



Pavel Bárta, ředitel pobočky Brno OK Group – české makléřské spol.
Pojištění fotovoltaických zařízení - možnosti jednotlivých rizik pojištění, na co si dát pozor, příklady
řešených škod.



Ludmila Vozdecká, obchodní manažerka PKV BUILD s.r.o. - energeticko-konzultantská spol.
Energetika v podniku, ESG, uhlíková stopa, požadavky EU, komplexní energeticko-úsporné projekty.



Ing. Lucie Bilíčková, senior projekt manažer spol. Plus Projekt, s.r.o. zabývající se dotacemi
Úvod do problematiky dotací FVE, aktuální výzvy, možnosti a zkušenosti s realizací, připravované výzvy
pro FVE a energetické programy.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
ČAS A MÍSTO KONÁNÍ
KDY:

13. – 14. října 2022

13. října
15: 00 - 19: 00 hod Seminář
20: 00 - 24: 00 hod Společenský večer ve vinném sklípku s rautem, degustací
a konzumací vína, a moravskou muzikou Jiřího Helána.
14. října
9: 00 – 12: 00 hod Seminář
12: 00 hod Společný oběd a následně ukončení akce
KDE:

V pohostinném kraji, na jihu Velkopavlovické vinařské podoblasti

Hotel Akademie, Velké Bílovice 691 02, Zahradní 1295
GPS souřadnice: 48.8472814N, 16.8971994E

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování si účastníci semináře zajišťují sami přímo v Hotelu Akademie. Místa jsou rezervována
na jméno Asociace obchodu voda - topení. Doporučujeme, abyste si ubytování zajistili co nejdříve.
Kontakt: Tel.: +420 519 364 111, E-mail: recepce@hotelakademie.cz,
web: www.hotelakademie.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

„Fotovoltaika“
Seminář navazující na volební Valnou hromadu AOVT
spojený se společenským večerem ve vinném sklípku
Dne 13. – 14. 10. 2022
Vložné: Členové AOVT zdarma v rámci členství
Ostatní 3.000,- Kč vč. DPH
Uzávěrka přihlášek je do 23. 9. 2022
Název firmy:
Sídlo:

IČO:

Jméno účastníka:

Email:

Tel:

DIČ:
Podpis:

Na základě poslané závazné přihlášky od nečlena Vám bude vystaven a zaslán daňový doklad.
Svým podpisem dávám souhlas, aby moje osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány pro potřeby
naplnění činnosti AOVT.
V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 730 189 000, nebo e-mailu: info@aovt.cz

Kontaktní údaje: tajemnice AOVT Bc. Martina Sýsová, E: info@aovt.cz, T: 730 189 000, www.aovt.cz

