
 

 
 

 

Vážení obchodní přátelé, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář REsolar, který pořádáme ve spolupráci s asociacemi 
CZEPHO a AliES. Na semináři se dozvíte informace klíčové pro Vaše podnikání, zejm. ohledně 
zachování platnosti vaší licence na výrobu elektřiny a aktuální legislativy, která se nás dotýká.  
 
Datum: 19. 11. 2013 (úterý) 
Čas: 13:00 hod. 
Místo: Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, Praha 4 (www.kc-city.cz) 
 
Sál: Tower 
 
Program: 
12:30 – 13:00      Prezence účastníků 
13:00 – 13:05      Úvodní slovo, Ing. Marek Lang, REsolar 
13:05 – 13:35      Kontroly ERÚ, osvit a letecké snímkování, RNDr. František Smolka AK  Šikola                               
13:35 – 14:05      Aktuální legislativa – solární daň, recyklace, Ing. Dušan Horčička 
14:05 – 14:35      Strategie pro solární energetiku v ČR, Ing. Martin Sedlák 
14:35 – 15:00      Jak postupovat při výměně solárních panelů, Jan Patřičný a AK Šikola 
15:00 – 15:15      Diskuze 
 
 
Účastnický poplatek je 800,-Kč* za osobu, pro členy CZEPHO a AliES je účast na semináři ZDARMA.  
 
Neváhejte také využít exkluzivní nabídku členství v CZEPHO, která je pro klienty REsolar do konce 
roku 2013 zdarma. Více na http://www.czepho.cz/index.php/prihlaseni-do-czepho. 
  
Svou účast, prosíme, potvrďte na registrace@resolar.cz. Registrace na semináři končí 13. 11. 2013 ve 
12 hod. Nezapomeňte uvést celé své jméno a název společnosti. Po úspěšné registraci obdržíte 
potvrzující email. 
 
Pokud budete mít zájem o umístění Vašich propagačních materiálů na tomto semináři, neváhejte se 
na nás obrátit. 

S pozdravem, 

Veronika Knoblochová 
ředitelka REsolar 
 
 
*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 UniCredit Bank Czech Republic .a.s., 
č.ú.: 2108880061/2700, VS: IČ. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník 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. 
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