
 

Pozvánka 

na SEMINÁŘ 

ÚSPORY ENERGIÍ 

VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH 

 

Organizátor: Energy Centre České Budějovice 
                      ve spolupráci s Jihočeským krajem a 
                      Svazem měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) 
 

 
 
 

 

Termín konání: čtvrtek 6. prosince 2012, 9:00 - 13:00 hod. 

Místo konání: sál zastupitelstva, Krajský úřad Jihočeského kraje,  
                        U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
 
Cílová skupina: členové SMOJK, event. další zájemci z řad zástupců měst a obcí 

 

 
 
 

Seminář je věnován problematice snižování energetické náročnosti ve veřejných budovách, které jsou 
v majetku měst a obcí. Účastníci budou seznámeni se základními energeticky úspornými opatřeními, 
které je v těchto budovách možné aplikovat, a s jejich přínosy energetickými i ekonomickými. Budou 
uvedeny konkrétní příklady rekonstrukcí veřejných budov na nízkoenergetický standard. 
 

Pozornost bude věnována také zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho novelizacím, které 
reagovaly na měnící se evropské předpisy. Účastníci budou seznámeni s novými pojmy, které zákon 
přináší a s povinnostmi, které ze zákona vyplývají pro jednotlivé skupiny obyvatel i podnikatelskou sféru. 
 

Dále na semináři zazní přednáška na téma volba dodavatele elektrické energie a plynu, jací dodavatelé 
v současnosti figurují na českém trhu, jak se mezi nimi nejlépe zorientovat a co volba nového dodavatele 
může přinést. 

 
 
 



 
Program: 
 
9:00 – 9:15 hod. Úvod, uvítání 

Ing. Luboš Průcha, vedoucí oddělení                               
regionálního rozvoje, Krajský úřad                                   
Jihočeského kraje 
Ing. Pavel Vondrys, předseda SMOJK 

 
9:15 – 10:00 hod. - Veřejné budovy v majetku měst a obcí – jak                                                 

  a kde je možné a vhodné aplikovat energeticky                         
  úsporná opatření? 
- Úloha energetického managementu při systematickém  
  snižování energetické náročnosti 
- Možnosti metody EPC pro energetickou sanaci zařízení   
  v majetku měst a obcí 

   Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., PORSENNA o.p.s. 
 
10:00 – 10:30 hod. Příklady rekonstrukcí veřejných budov na nízkoenergetický 

standard 
   Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D., Centrum pasivního domu 
 
10:30 – 10:45 hod. Přestávka s pohoštěním 
 
10:45 – 11:45 hod. Novela zákona o hospodaření energií –  
                                jaké změny a povinnosti přinese od roku 2013?  
   Ing. Karel Srdečný, Ekowatt 
 
11:45 – 12:30 hod. Změna dodavatele energií – na co si dát pozor 
   zástupce Sdružení obrany spotřebitelů 
 
12:30 – 13:00 hod. Zodpovězení dotazů, diskuze a závěr semináře. 
 

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 energií ve veřejných budovách, který se 
uskuteční dne 6. prosince 2012 v Českých Budějovicích.  
 

Organizátor: Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s Jihočeským krajem a SMOJK 
 

Titul, jméno a příjmení: 

Název organizace: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum, podpis: 
 

Účast na akci je bezplatná. 
 

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 29.11.2012. Děkujeme. 

mailto:hana@eccb.cz

