
 

 

Pozvánka na seminář 
 

ÚSPORY ENERGIE A ENERGETICKÝ 

MANAGEMENT PRO PODNIKY 

 
 

Organizátor: Energy Centre České Budějovice ve spolupráci    
        s Jihočeskou hospodářskou komorou 

 

Cílová skupina: zástupci podniků, členové JHK, 
 odborná i široká veřejnost 

 

 
 

 
 

 

 

Termín konání: čtvrtek 12. prosince 2013, 9:00 - 13:00 hod. 

 
Místo konání: Velká zasedací místnost, Jihočeská hospodářská    

               komora, Husova 9, 370 01 České Budějovice 
 

Seminář je určen pro všechny typy organizací, které chtějí docílit finanční úspory,  snížení 
spotřeby energie a dlouhodobě zvýšit efektivitu využívání energie důslednou optimalizací 
provozu energetického hospodářství či výrobních procesů. Tímto způsobem podnik 
přispěje mj. ke zlepšení svého konkurenčního postavení na trhu. 
 
 

 
 
 

 
 



Program:  
 
8:45 – 9:00 hod.  Registrace účastníků 
 
9:00 – 9:15 hod. Úvod, uvítání  

Mgr. Ivana Klobušníková, jednatelka ECČB 
Ing. Luděk Keist, ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory  

 
9:15 – 10:45 hod.  Energetické úspory v podnicích a praktické zkušenosti 

ze současných energetických auditů   
Ing. Vladimír Novotný, EuroEnergo s.r.o. 

 
10:45 – 11:00 hod.  Přestávka na kávu 
 
11:00 – 12:00 hod.  Systémy managementu hospodaření s energií a certifikace dle 

ISO 50001 
Ing. Vladimír Novotný, EuroEnergo s.r.o. 

 
12:00 – 12:30 hod.  Konkrétní zkušenosti se zaváděním energetických úspor a 

energetického managementu ve firmě 
přednášející v jednání 

                                                     
12:30 – 13:00 hod.  Diskuze, zodpovězení dotazů 
 
13:00 hod.   Závěr. 
 

 
Účastník zasláním přihlášky souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých údajů uvedených 
v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PŘIHLÁŠKA 
Tímto se závazně přihlašuji na seminář Úspory energie a energetický management pro 
podniky, který se uskuteční dne 12. prosince 2013 v Českých Budějovicích.  
 

Organizátor: Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou 
komorou 
 

Titul, jméno a příjmení: 

Název organizace: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum, podpis: 
 

Vložné na seminář (zahrnuje účast na semináři, prezentace z přednášek v tištěné podobě a 
pohoštění během přestávky): členové JHK: 150,-  Kč, ostatní: 250,-  Kč. Ceny jsou uvedeny 
vč. DPH. 
 
Vložné je nutné uhradit do 10.12.2013 převodem na bankovní účet ECČB č. 560 825 4001/5500, 
variabilní symbol: číslo vašeho telefonu, které jste vyplnili v přihlášce. Vložné také můžete zaplatit 
osobně v kanceláři ECČB.  
 

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím poštou, emailem či faxem na adresu: hana@eccb.cz,  
fax: 387 312 581, Energy Centre České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 87/25, 370 01 České 
Budějovice nejpozději do 5.12.2013. Děkujeme. Těšíme se na setkání s Vámi! 

mailto:hana@eccb.cz

