Energetické služby se
zaručeným výsledkem:
příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy

12. listopadu 2015, Hotel Jalta, Praha
ÚVOD KE KONFERENCI
Česká republika stojí před velkým úkolem. Přijetím směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické
účinnosti se zavázala snížit konečnou spotřebu energie do
roku 2020 o 46 PJ. A stát má jít příkladem. Každoročně má
za úkol renovovat 3 % plochy budov ústřední státní správy.
Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je širší využití
energetických služeb se zaručeným výsledkem v kombinaci
s dotacemi poskytovanými z operačních programů, zejména
OPŽP.
Kvůli stávající legislativě a rozpočtovým restrikcím to
u organizačních složek státu (OSS) zatím není možné. OSS
tak nemohou využít kombinaci dotace a energetických
služeb se zaručeným výsledkem, která zajišťuje prokazatelné
a efektivní využití vynaložených finančních prostředků
do komplexní renovace či modernizace budov. Bariérám
v uplatňování energetických služeb ve veřejném sektoru,
zejména v organizačních složkách státu bude věnován první
blok konference.
Státní příspěvkové organizace však energetické služby
využít mohou a také využívají. Přinášejí jim totiž řadu výhod.

Umožňují jim modernizovat energetické hospodářství
a snižovat provozní náklady. Veškeré investice do energeticky
úsporných opatření pak hradí z budoucích úspor energie,
jejichž výši mají smluvně garantovánu od poskytovatele
energetických služeb.
Nyní bude využití energetických služeb se zaručeným
výsledkem dostupnější. OPPIK i OPŽP vnímají tyto služby
zahrnující garanci za úspory a dlouhodobý energetický
management, který je jejich nedílnou součástí, jako
záruku budoucích úspor a zvýhodňují proto žadatale,
kteří se pro ně rozhodnou. Navazují tak na požadavky
evropské směrnice o energetické účinnosti, kde garance
a prokazatelnost úspor hrají klíčovou roli.
Cílem této mezinárodní konference je diskutovat se
zástupci nejenom domácí veřejné správy a evropských
institucí o výhodách komplexní modernizace
energetického hospodářství budov s využitím
energetických služeb se zaručeným výsledkem, ke
kterému se členské země zavázaly, ale i o legislativních
překážkách a možných cestách k jejich odstranění.
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PROGRAM KONFERENCE
9:00 – 9:30

Registrace

14.00 – 15.00

9:30 – 10:15

Úvodní sekce

Jak využít EPC ve veřejném sektoru: realizace a
financování projektů komplexní renovace budov

Úvodní slovo
Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České
republice
Úvodní prezentace - Energetické služby se zaručeným
výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické
infrastruktury státní správy
Ivo Slavotínek, předseda APES
10:15 – 10:30
10:30 – 12:30

Přestávka na kávu
Panelová diskuse

Rozpočtové restrikce: brzda modernizace
energetického hospodářství ve veřejném sektoru
(OSS) nebo ochrana před dalším zadlužováním?

II. Sekce

Moderuje: Jaroslav Maroušek, místopředseda APES
Kombinace energetických služeb a dotací:
Transparentnost a efektivita především
Ondřej Vrbický, zástupce vedoucího odboru ochrany ovzduší
a obnovitelných zdrojů energie Státního fondu životního
prostředí ČR
Financování projektů energetické účinnosti ve
veřejném sektoru
zástupce finančního sektoru
Úloha banky při financování energetických služeb ve
veřejném sektoru
Richard Čada, Československá obchodní banka a.s.
15:00 – 15:15

Přestávka na kávu

15:15 – 17:00

Panelová diskuze

Moderuje: Ivo Slavotínek, předseda APES
Panelisté: Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Roman Doubrava, Evropská komise, Peter
Barton Wood, Head of Public Sector Energy at the
Department of Energy and Climate Change (DECC), Václav
Rybáček, ředitel odboru vládních a finančních účtů, Český
statistický úřad, Ján Petrovič, Ministerstvo hospodárstva SR,
Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy

Energetické služby se zaručeným výsledkem ve
veřejném sektoru v zemích EU: příležitosti a bariéry
Moderuje: Radim Kohoutek, místopředseda APES
Úvodní prezentace - Stav EPC v členských státech EU
Radim Kohoutek, místopředseda APES
Panelisté: Marcel Lauko, APES, Slovensko, Werner
Kerschbaumer, DECA, Rakousko, Volker Dragon, eu.ESCO,
EU, Javier Siguenza, AMI, člen EFFIES, Španělsko

12:30 – 13:30

Oběd

13:30 – 14:00
		

Vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší
EPC projekt roku 2015

17:00 – 18:00

Raut

Další informace naleznete na webové stránce konference:
www.bids.cz/apes
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MÍSTO KONÁNÍ
Konference je pořádána v prostorách pětihvězdičkového
hotelu Jalta Boutique, který se nachází v centru Prahy na
Václavském náměstí.
Hotel je snadno dostupný pěšky nebo MHD - metro trasa
A a C, stanice Muzeum nebo tramvají č.3, 6, 9, 24 do
zastávky Vodičkova.
Jalta Boutique Hotel
Václavské nám. 818/45
110 00 Praha

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Základní poplatek

3 900 Kč

Snížený účastnický poplatek pro veřejný a neziskový sektor

1 900 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %
Podmínky účasti
Účastnický poplatek zahrnuje:
• Vstup na akci pro jednu osobu
• Občerstvení během dne (kávové přestávky, oběd)
• Sborník přednášekv tištěné a elektronické podobě
• Přístup k audiovizuálnímu záznamu konference
Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře (společnost
B.I.D. services s.r.o.) musí být písemně vyrozuměna o zrušení účasti
na semináři (zastoupení je možné bez dalšího poplatku). Při zrušení
registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky:
•
		
•
		

do  1. listopadu 2015 bude účtován storno poplatek ve výši 50%
účastnického poplatku
po 1. listopadu 2015 bude účtován jako storno poplatek celý
účastnický poplatek

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení
o registraci spolu se zálohovou fakturu (100% registračního poplatku).
Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději 3 dny před
termínem konání semináře.
V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním
semináře, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad
o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti. Platba
kreditní kartou není možná!
V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás
neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 222 781 017. Finální faktura daňový doklad Vám bude zaslána po ukončení semináře.
Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů
společnosti B.I.D. services s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

WEB & REGISTRACE

www.bids.cz/apes

