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Česká	  bioplynová	  asociace	  ve	  spolupráci	  s	  Amper	  Market	  a.s.	  Vás	  zve	  
na	  praktický	  seminář	  

Podpora	  OZE,	  aneb	  jak	  na	  zelené	  bonusy	  v	  roce	  2013	  
6.	  prosince	  2012	  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:	  

• zelený	  bonus	  a	  výkupní	  cena	  –	  možnost	  volby	  od	  1.1.2013	  
• změny	  režimů	  podpory	  při	  úpravách	  bioplynových	  stanic	  
• zásady	  pro	  stanovení	  technologické	  spotřeby	  a	  měření	  tepla	  při	  jeho	  využívání	  
• vztah	  Národního	  akčního	  plánu	  OZE	  k	  autorizacím	  a	  výkupním	  cenám	  
• nová	  pravidla	  pro	  výplatu	  zeleného	  bonusu	  –	  vliv	  na	  cash-‐flow	  
• centrální	  informační	  systém	  OTE	  –	  podrobný	  výklad	  funkce	  a	  přihlašování	  
• kvalifikovaný	  certifikát	  (elektronický	  podpis)	  jako	  podmínka	  získání	  zeleného	  bonusu	  

K	  tématům	  vystoupí	  zástupci:	  

• Energetického	  regulačního	  úřadu	  
• OTE	  a.s.	  (operátora	  trhu)	  
• České	  pošty,	  s.p.	  
• Amper	  Market	  a.s.	  (obchodníka	  s	  elektřinou)	  

Vložné:	  	  Kč	  1	  000,-‐	  bez	  DPH	  (sleva	  pro	  členy	  CzBA	  50%)	  

Zájemci	  budou	  moci	  získat	  přímo	  v	  rámci	  semináře	  elektronický	  podpis	  –	  kvalifikovaný	  certifikát	  potřebný	  pro	  
komunikaci	  s	  OTE	  a.s.	  –	  v	  případě	  zájmu	  je	  potřeba	  tento	  požadavek	  označit	  v	  registračním	  formuláři.	  

Jak	  se	  přihlásit?	  

1. Zaregistrujte	  se	  pomocí	  on-‐line	  formuláře	  na	  www.czba.cz/zelenebonusy2013	  
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	  6.	  12.	  2012	  

	  
Pokyny	  pro	  zájemce	  o	  zřízení	  elektronického	  podpisu	  (kvalifikovaný	  certifikát)	  v	  den	  konání	  semináře	  
V	  případě	  právnických	  osob	  je	  potřeba	  doložit:	  	  	  
− již	  vyplněnou	  a	  podepsanou	  smlouvu	  od	  statutárního	  zástupce	  organizace	  (	  ve	  smlouvě	  musí	  být	  žadatel	  definován	  jako	  

pověřená	  osoba,	  aby	  mohl	  vykonávat	  úkony	  s	  tím	  spojené	  přímo	  na	  místě	  
− doklad	  o	  právní	  subjektivitě,	  kde	  bude	  uveden	  statutární	  orgán	  (výpis	  z	  OR	  nebo	  jiný	  doklad)	  	  
− doklad	  totožnosti	  	  
− vygenerovaná	  elektronická	  žádost	  	  -‐	  viz	  http://www.postsignum.cz/postup_pro_ziskani_certifikatu.html	  	  	  

V	  případě	  fyzických	  osob	  je	  třeba	  doložit	  
− doklad	  o	  IČ,	  buď	  Rozhodnutí	  o	  udělení	  licence	  či	  živnostenský	  list,	  apod.	  	  
− doklad	  totožnosti	  	  
− vygenerovaná	  elektronická	  žádost	  -‐	  viz:	  http://www.postsignum.cz/novinky_postsignum.html#N93	  

V	  případě	  dalších	  technických	  dotazů	  ke	  zřízení	  el.	  podpisu	  se	  prosím	  obracejte	  na	  pobočky	  České	  pošty	  provozující	  
službu	  Czech	  POINT,	  e-‐mailem	  na	  adresu	  postsignum@cpost.cz	  nebo	  na	  zákaznickou	  linku	  České	  pošty	  840	  111	  244.	  
	  
	  

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	  –	  10:45	  

Zelený	  bonus,	  výkupní	  cena	  a	  legislativní	  změny	  
Martin	  Laštůvka	  –	  Energetický	  regulační	  úřad,	  ředitel	  odboru	  podporovaných	  zdrojů	  
Zelený	  bonus	  a	  výkupní	  cena	  –	  možnost	  volby	  od	  1.1.	  2013.	  
Změny	  režimů	  podpory	  při	  úpravách	  bioplynových	  stanic.	  
Zásady	  pro	  stanovení	  technologické	  spotřeby	  a	  měření	  tepla	  při	  jeho	  využívání.	  

10:45	  –	  11:30	  

Nová	  pravidla	  pro	  výplatu	  zeleného	  bonusu	  a	  vliv	  na	  cash-‐flow	  
Jiří	  Kubizňák	  –	  OTE	  a.s.,	  odbor	  Správy	  podporovaných	  zdrojů	  energie	  
Centrální	  informační	  systém	  OTE.	  
Podrobný	  výklad	  funkce	  a	  přihlašování.	  

11:30	  –	  12:15	  

Nový	  systém	  obchodování	  s	  elektřinou	  
Jan	  Palaščák	  –	  Amper	  Market	  a.s.,	  generální	  ředitel	  
Důsledky	  nových	  pravidel	  pro	  obchod,	  co	  se	  vyplatí	  a	  co	  ne.	  
Jak	  se	  bude	  obchodovat	  v	  hodinovém	  zeleném	  bonusu?	  
Jak	  obchodníci	  a	  banky	  na	  nový	  systém	  reagují?	  
Jak	  řešit	  problém	  s	  cash-‐flow?	  

12:15	  –	  12:45	   Přestávka	  a	  občerstvení	  

12:45	  –	  13:15	  

Elektronický	  podpis	  -‐	  kvalifikovaný	  certifikát	  
Miroslav	  Trávníček	  –	  Česká	  pošta,	  s.p.,	  odbor	  Provozu	  komerčních	  úloh	  
Co	  je	  kvalifikovaný	  certifikát	  a	  jak	  funguje?	  
Jak	  získat	  elektronický	  podpis?	  

13:15	  –	  13:50	   Diskuze,	  průběžné	  zřizování	  elektronických	  podpisů	  pro	  zájemce	  (nutné	  nahlásit	  předem) 

13:50	  –	  14:00	   Aktuální	  novinky	  z	  EU	  a	  závěr	  
Jan	  Štambaský	  –	  Evropská	  bioplynová	  asociace,	  člen	  představenstva	  



	  

	  

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)	  


