
KONFERENCE: jak posílit

SOLÁRNÍ ENERGIE, BIOPLYN, 
ZATEPLENÉ DOMY

energetickou 
nezávislost  
obcí, firem  
a domácností

DŮM U PARKU (Společenský sál), 
Palackého 75/21, 779 00 Olomouc

16. května od 14:00

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci za 
účasti Mariana Jurečky, místopředsedy vlády 
a ministra práce a sociálních věcí.

Za podpory:



Konference se zaměří na představení možností zvýšení energetické 
nezávislosti obcí, firem či domácností. Program akce nabídne aktuální informace 
o možnostech podpory pro realizaci projektů solárních elektráren, bioplynových stanic 
či renovace budov za účelem úspor energie, které pomohou snížit výdaje za elektřinu  
a zemní plyn. Účastníci akce budou moci využít také odbornou konzultaci, která jim 
pomůže získat přehled o opatřeních vhodných pro zvýšení energetické soběstačnosti.

Blok II: Vládní kroky na pomoc domácnostem  
s vysokými cenami energie/ 16:30–17:00

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí

Úvod/ 14:00–14:30
Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj
Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky

Blok I: Zdravá města a moderní regiony/ 14:30–16:30
Podpora komunální energetiky: Petr Valdman, ředitel SFŽP
Solární energie z pohledu obcí a firem: Zdeněk Tříska, ředitel Solar Global
Domácí zelený plyn: Martin Schwarz, vedoucí sekce bioplynu CZ Biom

Podvečerní neformální panelová debata a pozvání na 
občerstvení/ 18:15–20:00

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí
Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky
Vítězslav Skopal, zakladatel Solar Global

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Pro účast je potřeba potvrzená registrace z kapacitních důvodů. Účast na akci je zdarma. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím FORMULÁŘE.  Kapacita prostoru je omezena, žádáme Vás proto 
o včasnou registraci.
Pro více informací kontaktujte manažerku akce: Kateřina Kociánová, katerina.kocianova@obnovitelne.cz.

Během akce budou připraveni také odborní konzultanti, se kterými budete moci prodisku-
tovat možnosti realizace projektů obnovitelných zdrojů ve vaší obci, firmě či domácnosti:

Využití tepelných čerpadel, úspory energie v podnicích či veřejných budovách: 
Petr Pávek, odborný konzultant, Svaz moderní energetiky
Solární elektrárny pro obce a firmy: Solar Global
Malé domácí solární elektrárny: BK Instal

Blok III: Domácnosti s energií slunce/ 17:00–18:15
Nová zelená úsporám: Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany 
ovzduší a klimatu, SFŽP
Domácí solární elektrárna s baterií, řešení i pro bytové domy: Solid Sun
Co domácnosti přinese fotovoltaika a tepelné čerpadlo: David Brym, jednatel BK Instal
Tepelná čerpadla pro rodinné a bytové domy: Petr Pávek, Svaz moderní energetiky
Možnosti úspor energie na veřejných a soukromých budovách: Petr Holub, Budovy21
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKJBr8jTFlGpfr0H5QIpndynLcqUusdsK_Pu5gqSf1ksNCng/viewform
mailto:katerina.kocianova%40obnovitelne.cz?subject=Konference%20Olomouc

