
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu
ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky a Spolkovým 

ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody, výstavby a bezpečnosti reaktorů 
Spolkové republiky Německo

si Vás dovolují pozvat na expertní workshop

Energetická účinnost  
jako pilíř energetické a klimatické politiky: 

strategie a finanční nástroje
Workshop je součástí česko-německého strategického dialogu 

21. října 2015 | 9.30 hodin 
Budova Ministerstva průmyslu a obchodu (Na Františku 32, Praha 1).

Jazykem workshopu je čeština a němčina v simultánním tlumočení.



09.00–09.30 Registrace a káva

09.30–09.45 Zahájení workshopu

  Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky pro oblast energetiky
  Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí České republiky pro oblast politiky 

životního prostředí a mezinárodních vztahů

9.45–11.15  1. panel 

 Prezentace národních strategií energetické účinnosti; 
 Implementace směrnice o energetické účinnosti do praxe

  moderuje Petr Holub, Šance pro budovy, Česká republika

  Stefan Besser, ředitel divize energetické účinnosti a efektivního využívání energie, Spolkové 
ministerstvo hospodářství a energetiky, Spolková republika Německo

  Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České republiky

11.15–11.45 Přestávka

11.45–13.15 2. panel 

 Formy podpory energeticky úsporných projektů v různých sektorech; 
 Způsoby financování energeticky úsporných projektů a formy investičních pobídek; 
  Rozsah aplikace energetických služeb, zejména formou EPC (Energy Performance 

Contracting); 
 Způsoby podpory rozvoje energetických služeb

   moderuje Daniel Becker, ředitel pro energetickou politiku, Ecofys, Spolková republika 
Německo

  Frank Heidrich, ředitel divize pro podporu energetické účinnosti v sektoru budov, Spolkové 
ministerstvo hospodářství a energetiky, Spolková republika Německo

 Frank Schillig, výkonný ředitel, EVIVA, Spolková republika Německo 
  Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu České republiky
 Ivo Slavotínek, Asociace poskytovatelů energetických služeb, Česká republika

13.15–13.30 Ukončení workshopu

Program konference a složení panelistů se může změnit.

Svou účast prosím potvrďte na karolina.zazvorkova@mzp.cz nejpozději 
do středy 14. října 2015. Kapacita workshopu je omezena, pro zajištění Vaší 

účasti proto doporučujeme včasnou registraci.

Program


