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Pořádaný pod záštitou Václava Zemka, poslance a místopředsedy Výboru pro životní prostřední

Stabilita obnovitelných zdrojů: 
šance pro využití příležitostí moderní a šetrné energetiky



Vláda v roce 2015 přijala Národní akční plán pro chytré sítě, obnovila podporu 

pro malé solární elektrárny na střechách domů i bioplynové stanice, které 

využívají biologicky rozložitelný odpad. Národní akční plán pro obnovitelné 

zdroje počítá s růstem podílu obnovitelných zdrojů na 15,3 % do roku 2020. Nově 

se také objevuje možnosti získat investiční podporu na pořízení baterií a uvažuje 

se o podpoře elektromobility. 

Soubor zajímavých impulsů může vést k  využití možností šetrné energetiky 

a posílení decentralizace energetického systému. Posílení zastoupení lokálních 

zdrojů energie se pak může odrazit v přínosech šetrné energetiky pro kraje, 

města nebo obce. 

Klíčovými podmínkami pro rozvoj moderní energetiky je však také obnovení 

stability v oboru obnovitelných zdrojů, která byla podstatně narušena kroky 

ERÚ na konci roku 2015 i schopnost využít inspirace sousedního Německa, 

které postupně transformuje svou energetiku právě pomocí růstu obnovitelných 

zdrojů. Budoucnost energetiky také ovlivní dohoda vzniklá na Mezinárodní 

konferenci o klimatu v Paříži. Světoví lídři se zde dohodli na postupném snižování 

emisí, což bude znamenat ústup od využití fosilních paliv.

Seminář by měl proto hledat odpovědi na otázky, kde může vláda ještě přidat 

– například v podobě odstranění administrativních bariér a kde se může česká 

energetická politika inspirovat ve světě. Současně představí potenciál domácích 

obnovitelných zdrojů podle nejaktuálnějších studií a propočtů.

PROGRAM

Úvodní slovo:
    Vladimír Špidla, vedoucí poradců předsedy vlády
    Václav Zemek, poslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí

Příležitosti i bariéry šetrné energetiky (11:20-12:20)
    Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí, MŽP: pohled ministerstva životního prostřední      
    na roli obnovitelných zdrojů ve snižování znečištěn ovzduší

    Josef Středula, předseda ČMKOS: Role udržitelného byznysu z pohledu odborů
    Luděk Šikola, Doucha a Šikola advokáti: Bariéry v energetických zákonech
    Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost: Energeticky soběstačná města a regiony –        
    příležitost pro místní ekonomiku
    Vojtěch Kotecký, Glopolis: Šetrná energetika a opatření na ochranu klimatu
    Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

Diskuze hostů s plénem (12:20-12:50)

Pauza s občerstvením (12:50-13:20)

Panelová diskuze: Obnovitelné zdroje energie-moderní průmyslové odvětví (13:20-14:20)
    Petr J. Kalaš, poradce ministra životního prostředí: Jak bude energetika reagovat na změny klimatu 
    a jakou roli může sehrát průmysl obnovitelných zdrojů

    Veronika Hamáčková, ředitelka Solární asociace: Solární panely na střechách domů – cesta            
    k energetické soběstačnosti domácností

    Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů: Obnovitelné zdroje jako příležitost pro     
    ekonomiku

    Jan Habart, předseda CZ Biom: role bioplynu a biomasy – zdroje energie pro zemědělství i obce

    Jiří Vrba, předseda Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů: potřeby a přínosy pro efektivní  
    rozvoj vodních zdrojů na území České republiky

   Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů: Role obnovitelných zdrojů v nové  
   energetické koncepci

Diskuze hostů s plénem (14:20-14:50)

Závěr konference

Organizační pokyny:
Prosíme o potvrzení účasti na info@alies.cz do 2. února 2015.

Žádáme účastníky a hosty konference o včasný příchod s ohledem na nutnou registraci a bezpečnostní kontrolu. 

Přijďte prosím již v 10:00. Konference probíhá pouze v českém jazyce, tlumočení není zajištěno.

V případě dotazů se prosím obracejte na organizátory: Martin Sedlák, T: 737 128 471, E: martin.sedlak@alies.cz


