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Česká	  bioplynová	  asociace	  Vás	  zve	  na	  praktický	  seminář	  

Povinnosti	  provozovatele	  bioplynové	  stanice	  
10.	  dubna	  2013	  od	  10	  hod,	  konferenční	  centrum	  VŠCHT	  v	  Praze	  
(Vysoká	  škola	  chemicko-‐technologická	  v	  Praze,	  Chemická	  952,	  Praha	  4,	  GPS:	  50.0204000N,	  14.4946000E)	  

Na	  semináři	  budou	  probírána	  tato	  témata:	  

• výkladové	  stanovisko	  ERÚ	  k	  některým	  aspektům	  zákona	  (podpora	  dle	  instalovaného	  výkonu,	  rozšíření	  a	  
modernizace	  BPS)	  

• zkušenosti	  s	  přechodem	  na	  nový	  způsob	  vykazování	  a	  výplaty	  zeleného	  bonusu,	  další	  vývoj	  
• standardní	  body	  kontroly	  ze	  strany	  SEI	  a	  ČIŽP,	  potřebné	  dokumenty	  
• opakující	  se	  problémy	  a	  chyby	  při	  kontrolách	  
• problematika	  dispečerského	  řízení	  a	  jeho	  zavedení	  k	  30.6.2013	  na	  všech	  BPS	  

K	  tématům	  vystoupí	  zástupci:	  

• Energetického	  regulačního	  úřadu	  	  
• OTE	  a.s.	  /	  zkušeného	  provozovatele	  BPS	  
• Státní	  energetické	  inspekce	  
• České	  inspekce	  životního	  prostředí	  
• E.ON	  Distribuce	  a.s.	  

Vložné:	  	  1	  400,-‐	  Kč	  bez	  DPH	  (pro	  členy	  CzBA:	  900,-‐	  Kč	  bez	  DPH)	  

Jak	  se	  přihlásit?	  

1. Zaregistrujte	  se	  pomocí	  on-‐line	  formuláře	  na	  www.czba.cz/povinnostiBPS	  
2. Uhraďte	  vložné	  dle	  pokynů,	  které	  Vám	  budou	  zaslány	  e-‐mailem	  o	  potvrzení	  registrace	  
3. Daňový	  doklad	  obdržíte	  v	  den	  konání	  semináře	  
	  
	  
Organizaci	  zajišťuje:	  	   	   1	  bp.cz	  s.r.o.,	  Na	  Dolinách	  128/36,	  147	  00	  Praha	  4,	  IČ:	  24659614,	  DIČ:	  CZ24659614	  
Kontaktní	  email:	   	   konference@czba.cz	  

Bankovní	  spojení:	  	   	   43-‐9763530297	  /	  0100	  
Variabilní	  symbol:	  	   	   IČ	  organizace	  /	  rodné	  číslo	  
Konstantní	  symbol:	  	   	   308	  
Pro	  zahraniční	  platby:	  	   IBAN:	  CZ6201000000439763530297,	  SWIFT:	  KOMBCZPPXXX	  
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Podrobný	  program	  semináře	  -‐	  čvrtek	  10.	  4.	  2013	  

	  
	  
	  

09:30	  –	  10:00	   Prezence	  účastníků	  semináře	  

10:00	  –	  10:05	  
Úvodní	  slovo	  
Jan	  Matějka	  –	  Česká	  bioplynová	  asociace,	  místopředseda	  představenstva	  	  
Úvodní	  slovo,	  motivy	  a	  cíle	  semináře	  

10:05	  –	  11:00	   Výkladové	  stanovisko	  ERÚ	  a	  aktuální	  informace	  z	  oboru	  
Milan	  Laštůvka	  –	  Energetický	  regulační	  úřad,	  ředitel	  Odboru	  podporovaných	  zdrojů	  energie	  

11:00	  –	  11:45	  
Vykazování	  zeleného	  bonusu	  a	  nejčastější	  problémy	  	  
Petr	  Bednář,	  Simeon	  Slávik	  –	  OTE	  a.s.,	  Správa	  podporovaných	  zdrojů	  energie	  

11:45	  –	  12:15	  
Dispečerské	  řízení	  bioplynových	  stanic	  –	  moderovaná	  diskuze	  	  
Jan	  Štambaský	  

12:15	  –	  12:45	   Přestávka	  a	  občerstvení	  

12:45	  –	  13:30	  
Standardní	  povinnosti	  bioplynových	  stanic	  v	  oblasti	  životního	  prostředí	  
Luděk	  Schreiber–	  Česká	  inspekce	  životního	  prostředí	  České	  Budějovice,	  vedoucí	  oddělení	  Ochrany	  ovzduší	  
Milan	  Karvánek	  –	  ECO	  trend	  s.r.o.,	  odpadový	  hospodář	  

13:30	  –	  14:00	   Obsah	  kontroly	  bioplynových	  stanic	  ze	  strany	  Státní	  energetické	  koncepce	  
Antonín	  Český	  –	  Státní	  energetická	  inspekce,	  ředitel	  Odboru	  kontroly	  a	  ochrany	  spotřebitele 

14:00	   Závěr	  



	  

	  

Mapa	  -‐	  konferenční	  centrum	  VŠCHT	  v	  Praze	  
Vysoká	  škola	  chemicko-‐technologická	  v	  Praze,	  Chemická	  952,	  Praha	  4,	  GPS:	  50.0204000N,	  14.4946000E	  
(areál	  Koleje	  Jižní	  Město	  -‐	  kolej	  Sázava,	  5	  min	  od	  metra	  Chodov,	  Opatov	  –	  bus	  č.	  177	  a	  179,	  zastávka	  Volha)	  


