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Unie zaměstnavatelských svazů ČR
a Mladá fronta a. s. 

Vás zvou na konferenci

Role šetrné energetiky v rámci státní energetické koncepce, snížení energetické závislosti ČR na 
zahraničních zdrojích, inovace v obnovitelných zdrojích, elektromobilita, smartcities, trendy v malé šetrné 
energetice, zkušenosti s energetikou ve Spolkové republice Německo (Energiewende), odpady jako 
klíčová komodita podporující šetrné nakládání se zdroji, efektivní nakládání s odpady a jejich zpracování, 
včetně energetického využití, strategie nakládání s odpady a její ekonomické dopady, atd.

Konference se koná pod záštitou 
předsedy vlády Čr mgr. bohuslava sobotky,

ministerstva životního prostředí Čr,  
ministerstva průmyslu a obchodu  

a Hospodářské komory Čr

 8.00–9.00 – registrace

   ZaHáJení, Přivítání

  9.00–9.30  –  ing. Jiří Horecký, Ph.d., mba, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR  
uvítání, začátek konference  

         ing. Jan mládek, csc., ministr průmyslu a obchodu* 
    zdravice 

     mgr. richard brabec, ministr životního prostředí * 
zdravice

     ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR * 
zdravice

     Josef středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů * 
zdravice

   blok 1 – Šertná energetika 

  9.30–9.45  –  ing. Pavel Šolc, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
chytré sítě a legislativa v oblasti šetrných zdrojů 

  9.45–10.00  –  doc. ing. karel Havlíček, Ph.d., mba,  
předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
malé firmy a podnikání v obnovitelných zdrojích 

 10.00–10.15 –  ing. veronika knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace  
ing. martin sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost  
trendy a inovace v malé šetrné energetice

 10.15–10.30 –  mgr. martin cmíral, Ph.d., ředitel Business Development  
a místopředseda představenstva ČEZ ESCO, a.s. 
decentralizovaná energetika

 10.30–10.45 – diskuze 

 10:45–11.30 –  přestávka/coffee break 

  blok 2 – odPadové HosPodářství

 11:30–11.45  –  ing. berenika Peštová, Ph.d., náměstkyně ministra  
– ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí  
vývoj legislativy odpadového hospodářství z pohledu ministerstva životního prostředí

 11:45–12.00 –  karel ferschmann, předseda Skupiny pro životní prostředí  
Sdružení místních samospráv, starosta obce Němčovice  
Pohled obcí na budoucnost oH ve vztahu k nákladům za odpady

 12:00–12.15  –  ing. Petr Šulc, výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin  
dopady změn odpadové legislativy na oblast druhotných surovin 

 12:15–12.30  –  ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství  
nová odpadová legislativa a vhodné budoucí nastavení odpadového hospodářství v Čr

 12.30–13.00 – diskuze 

  blok 3 – vYHláŠení soutěží

 13:00–13.30 –   Vyhlášení soutěže inovativní projekt v oblasti šetrné energetiky, pod záštitou  
Ministerstva životního prostředí ČR, který ocení zajímavé počiny z následujících oblastí:

    n  nejlepší projekt v obnovitelných zdrojích za 10 let využívání šetrné energetiky v ČR  
(zaměřené na využití šetrné energie v rodinném bydlení, firmách nebo městech a obcích)

    n start-up projekty zaměření na inovace v šetrné energetice a smart grids
    n  inovativní projekty studentů (diplomové nebo disertační práce)

      Vyhlášení soutěže inovativní projekt v oblasti získávání druhotných surovin a jejich 
uplatnění ve výrobku (přeměna odpadů na zdroje), pod záštitou Ministerstva 
průmyslu a obchodu – vyhlášení soutěže pro podnikatelské subjekty zaměřené na 
podporu inovativních přístupů k získávání druhotných surovin z odpadů a výrobků 
z druhotných surovin, vyvíjených ve spolupráci se studenty a vysokými školami

 

 13:30–14.30 –    oběd pro účastníky a přednášející v hotelu

* pozvání bez potvrzení účasti


