
Přihláška k vzdělávacímu osmidennímu modulu 

FOTOVOLTAICKÝ EXPERT 

Autorizovaný školitel:  Česká fotovoltaická asociace, z.s. 
 

 

P Ř I H L Á Š K A  
 

ke vzdělávacímu osmidennímu modulu „FOTOVOLTAICKÝ EXPERT“ 
 

A. Vymezení předmětu kurzu a datumy konání 
Žádám o přihlášku na 8denní vzdělávací modul „Fotovoltaický Expert“. Kurz může být volitelně zakončen závěrečnou 
státní zkouškou „Elektromontér fotovoltaických systémů“. Kurz je určen pro kvalitní vzdělávání nových projektantů 
fotovoltaických systémů, revizní techniky elektro, servisní techniky, energetiky, manažery, elektroinstalatéry a 
ostatní zájemce, kteří si chtějí rozšířit stávající odborné vědomosti. Ověření znalostí probíhá třemi testy a 
závěrečným projektovacím úkolem. Více informací a podmínky účasti na www.cefas.cz v menu Vzdělávání. 
 

Termín kurzu Názvy témat výukových bloků 
        19.6.,21.6.2023 
        20.6.,22.6.2023 
        26.6.-27.6.2023 
        28.6.-29.6.2023 

Základy fotovoltaiky a FVS síťové systémy 
Návrh, dimenzování a instalace ostrovních FVS, ekonomika FVS 
Ukládání energie ve FVS, ochrana proti blackoutu a druhy akumulací 
Projektování FVS softwarem, simulace 2D, 3D, včetně výpočtu zastínění a zátěžových profilů  

ANO NE Jsem členem ČFA a mám platné plné členství pro rok 2022 (5 %) 

ANO NE Budu nárokovat množstevní slevu z důvodu většího počtu účastníků >2 z jedné společnosti (10 %) 

   

ANO NE Objednávám zkoušku profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“ v termínu 
30.6.2023 za cenu 5.000 Kč bez DPH 

Nehodící se škrtněte/Požadované zaškrtněte                                              Slevy za plné členství a množstevní slevy se mohou sčítat (5 + 10 = 15 %) 

B. Místo konání osmidenního kurzu  
Osmidenní vzdělávací modul se koná v hotelu IBIS Plzeň, Univerzitní 65, 301 00 Plzeň.   

C. Osobní údaje o žadateli 
Jméno, Příjmení, Titul  
Název firmy, organizace (pro fakturaci)  
Adresa sídla společnosti nebo trvalé 
bydliště (včetně PSČ) 

 

IČ  
Adresa pro doručování písemností (pokud 
není shodná s adresou sídla společnosti)  

 

E-mailová adresa   
E-mailová adresa (jen pro fakturaci)  
Telefonní číslo/a  
Požadované jiné termíny ubytování*  
D. Poznámky pro uchazeče 
Vyplněnou přihlášku uchazeč zašle na e-mail info@cefas.cz nebo poštou na adresu autorizované osoby Česká fotovoltaická 
asociace z.s., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň. 

E. Datum a podpis uchazeče 
Místo, datum vyplnění přihlášky a podpis uchazeče 
 
 

 

http://www.cefas.cz/
https://www.hotelibisplzen.cz/cz/ubytovani/
mailto:info@cefas.cz

