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Hnutí DUHA, Klimatická koalice, Britské velvyslanectví v Praze, Rakouské velvyslanectví v Praze, Velvyslanectví Spolkové 
republiky Německo v České republice, Nadace Heinricha Bölla

si vás dovolují pozvat na konferenci

EnErgEtická EfEktivita jako hlavní 
pilíř EnErgEtické koncEpcE

pod záštitou  
Milana Urbana, předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, a 

jana husáka, místopředsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

Datum: čtvrtek, 22. listopadu 2012, 9:00–13:30
Místo:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1, místnost Státní akta
Moderátor:  jan Žižka, zástupce šefredaktora deníku E15

program

9:00  registrace a občerstvení
9:30–9:45 Milan Urban, jan husák – uvítací řeč
9:45–11:15 Diskusní panel: Energetická efektivita jako úspěšný obchodní model

Marcus Bort, zástupce EnBW Energy Solutions GmBH, Německo
Martin Burda, generální ředitel, Investiční společnost České spořitelny, Česká republika
Michelle hubert, poradkyně, Konfederace britského průmyslu, Velká Británie
Miroslav Marada, člen představenstva a obchodní ředitel, ENESA a.s., Česká republika

11:15–11:30  Přestávka na kávu
11:30–13:00 Diskusní panel: role státu v podpoře energetické efektivity

pavel gebauer, ředitel sekce energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČR
vojtěch kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
herbert lechner, zástupce ředitele a koordinátor pro vědu, Rakouská energetická agentura, Rakousko
Martin pehnt, vedoucí oddělení energetiky, Výzkumný institut pro energetiku a životní prostředí, Německo
David purdy, ředitel sekce pro energetickou efektivitu, Ministerstvo energetiky a klimatické změny, Velká Británie

13:00 občerstvení

Tlumočení do češtiny a angličtiny bude zajištěno.

Konference představí energetickou efektivitu jako klíčovou součást evropských energetických koncepcí. Západoevropské země aktivně 
podporují investice do úspor energií, čímž nejen přispívají k modernizaci energeticky náročných sektorů, ale také významně zvyšují kon-
kurenceschopnost svých ekonomik. Trh s úsporami energií, jenž je založen na relativně nových obchodních modelech, umožňuje zvy-
šovat efektivitu na straně výroby i spotřeby, podstatně ovlivňuje energetickou bilanci státu a snižuje závislost hospodářství na fosilních 
palivech. Konference představí příklady dobré praxe z Velké Británie, Německa a Rakouska a rozvine diskusi o potenciálu podobných 
opatření v České republice.  

Potvrďte prosím svou účast do 12. listopadu na email barbora.hanzlova@ecn.cz. 
V případě dotazů se prosím obracejte na Miroslava pecha z Hnutí DUHA na telefonním čísle +420 773 778 836.

Hnutí DUHA

Konference se koná za finanční podpory Evropské unie, nadace Patagonia, Euro-
pean Climate Foundation a Rakouské energetické agentury. Za obsah konference 
odpovídají organizátoři a nemůže být považován za stanovisko donorů.


