
16. 11. 2017, 9:00–15:00
Centrum andragogiky, s. r. o., k dolíkám 809/8b, 503 11 HradeC králové

seminář

Úspory energie a politika klimatiCkýCH změn

CI2, o. p. s. společně s odbornými partnery Vás zve na tematický seminář  
určený nejen pro podnikatelské subjekty:

Realizováno v rámci projektu „Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“  
podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021,  

Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

plánovaný program

8:45 Prezence účastníků
9:15  zahájení semináře, přivítání 
9:20 uhlíková stopa podniku a energie –  

Viktor Třebický, CI2, o. p. s. 
9:40 multimodální udržitelná mobilita – Jiří 

Pohl, Siemens Česká republika
10:25 Přestávka na kávu  
10:40 Hospodaření s energií a úspory v rám-

ci podniku (energetický management, 
energetický audit) – Ladislav Tintěra

11:10 udržitelná mobilita – podpora elektro-
mobility pro podniky, vstup do proble-
matiky – Jaromír Marušinec Asociace 
elektromobilů průmyslu

11:40 politika eu v oblasti energie a klimatu, 
dotační programy – možnosti financo-
vání úsporných opatření pro podniky – 
Vladimír Sochor, MPO ČR

12:10 proč rozvíjet rozvoj oze, podmínky 
v Čr, praktické využívání oze – Martin 
Mikeska, Komora OZE

12:40 Přestávka na občerstvení 
13:10 energeticky soběstačná obec kněžice –  

Milan Kazda, starosta obce Kněžice 
13:40 lidský faktor v hospodaření s energií 

– trochu jiný pohled (příklady z praxe) – 
Arne Springorum, HE Consulting s.r.o.

14:10 průmyslová energetika a koncepční 
rozvoj výrobních areálů (v období dotací 
a po jejich skončení) – Ladislav Tintěra

14:30 zkušenosti se sledováním uhlíkové  
stopy - airport Carbon accreditation – 
Petr Knápek, Letiště Praha, a. s.

14:45 vitana: uhlíková stopa a její praktické 
využití – Martina Frolíková, Vitana, a. s.

15:00  Ukončení semináře, volná diskuze 

Občerstvení (pro registrované účastníky) je za-
jištěno. Účast na semináři je bezplatná, avšak 
kapacita semináře je omezená. Registrace pro-
bíhá prostřednictvím online formuláře. 

kontakt: Vladimíra Khajlová, tel.: 605 905 152 
vladimira.khajlova@ci2.co.cz

http://ci2.co.cz/cs/uspory-energie-politika-klimatickych-zmen
mailto:vladimira.khajlova%40ci2.co.cz?subject=

