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Energie v budovách a průmyslu
Efektivnější užití energie v prostředí měst
Budovy jsou největším spotřebitelem energie v České republice i Evropské Unii. S 40% spotřebou energie
předbíhají v tomto směru automobilovou dopravu i spotřebu v průmyslu. Právě kvůli své energetické náročnosti
budovy představují klíč k řešení klimatické změny a jejich obnova výrazně pomůže k dosažení klimatické neutrality.
Vyhlášená zrychlená obnova budov zvaná „Renovační vlna“ je nový plán zařazený pod Zelenou dohodou pro
Evropu, který má za cíl do roku 2030 rekonstruovat energeticky neefektivní budovy. Podpůrným nástrojem pro
energeticky efektivní modernizaci budov je tzv. ELENA, která je zaměřena na podporu investic do energetické
účinnosti budov v soukromém a veřejném vlastnictví.
Průmysl má klíčovou roli ve snahách o zmírnění dopadů klimatických změn. Cílem je udržitelný, inovační a
konkurenceschopný průmysl, který podpoří ekologickou a digitální transformaci. Aby byl přechod k uhlíkové
neutralitě úspěšný, je třeba soudržnosti mezi průmyslovou, environmentální, klimatickou a energetikou politikou.
Modernizace průmyslu bude silně ovlivněna zeleným a digitálním přechodem a bude založená zejména na
zelených technologiích. Právě rozvoj zelených technologií zásadně ovlivní podobu průmyslové transformace v
nadcházejících letech.
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Zahájení
Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury
Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky

Příležitosti pro česká města a průmysl k dosažení efektivnějšího užití energií
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Renovační vlna – jaká bude modernizace budov v ČR
Jan Pejter, ředitel divize a seniorní poradce, ENVIROS
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ELENA – nástroj technické asistence EIB
Andreas Piontek, expert na energetiku - ELENA, Evropská investiční banka
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Role EPC ESCO v modernizaci budov – chytré řešení pro města
Miroslav Marada, ředitel pro strategii a rozvoj ENESA / předseda APES
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Aktivity města Kladna pro zvyšování energetické efektivnosti
David Škorňa, koordinátor projektu SPARCS, Magistrát města Kladna
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Modernizační fond jako příležitost pro města a obce
Jan Pavlík, obchodní ředitel, ENVIROS
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Diskuze
Jan Pejter, ENVIROS
Miroslav Marada, ENESA/ APES
David Škorňa, Magistrát města Kladna
Jaroslav Cingr, vedoucí odboru řízení dotačních projektů, Středočeský kraj
Andreas Piontek, EIB
Jan Pavlík, ENVIROS
Tomáš Janeba, ARI – moderátor

Závěr a pozvánka na další akce
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Tomáš Janeba

Cyklus Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města
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Sledujte nás

Web: www.zelena-mesta.cz
Youtube: www.youtube.com/channel/UCvDkAXulbenfn8XlKyghvpw
Facebook: www.facebook.com/CzechInfra
LinkedIn: www.linkedin.com/company/czech-infrastructure-association
ČTK: www.ceskenoviny.cz

Celoroční cyklus

Akce jsou součástí celoročního cyklu online diskuzních panelů, informativních webinářů a
tematických kulatých stolů nazvaného Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města, který
společně připravili Asociace pro rozvoj infrastruktury a Svaz měst a obcí České republiky.

Archív

Všechny informace k diskutovaným tématům, videa a prezentace z akcí najdete
na jednom místě > www.zelena-mesta.cz/akce/

Účastníci

100+ live, 2 000+ následných shlédnutí, včetně zástupců:
» státní správy a Parlamentu České republiky,
» krajů, měst a obcí,
» správců a provozovatelů městské infrastruktury (doprava, budovy, energetika,
vodovody a kanalizace, odpadové hospodářství),
» organizací občanské společnosti,
» vzdělávacích a výzkumných institucí,
» ambasád a zahraničních obchodních komor,
» komerčních bank a penzijních fondů,
» výrobců a dodavatelů řešení v oblasti trvale udržitelného městského prostředí,
» soukromého sektoru a pozvaných hostů.

Publikum

60 % veřejný sektor | 40 % soukromý sektor

Jazyk

Čeština | v případě zahraničních expertů angličtina se simultánním tlumočením do češtiny
nebo českými titulky.

Přístup

Volný přístup

Registrace

Zaregistrujte se, budeme Vás s předstihem informovat: www.zelena-mesta.cz/akce/

Kontakty

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.

Svaz měst a obcí České republiky

Tomáš Janeba, prezident ARI
m: +420 606 640 251

Radka Vladyková, výkonná ředitelka
t: +420 234 709 711

Gabriela Švancarová, Public Relations
m: +420 724 930 929

Alexandra Kocková, Public Relations
m: +420 725 607 753

e: office@ceskainfrastruktura.cz

e: smocr@smocr.cz

Na příkopě 583/15, 110 00 Praha 1

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

IČO: 26671395, DIČ: CZ26671395

IČ: 63113074, DIČ: CZ63113074

www.ceskainfrastruktura.cz

www.smocr.cz

Adresy

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro
oblast veřejné infrastruktury sjednocující zájmy a názory více než 50 významných dodavatelů
a institucí, jako jsou projektová a inženýrská studia, stavební firmy, banky a konzultanti.
ARI prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních
smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní udržitelný a
efektivní dlouhodobý rozvoj veřejné infrastruktury. Více na: www.ceskainfrastruktura.cz.
Svaz měst a obcí ČR (SMOČR) je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se
kompetencí obcí. Svaz prosazuje společné zájmy obcí a měst ČR a vytváří příznivé podmínky
k jejich rozvoji, posiluje ekonomickou samostatnost měst a obcí a informuje a vzdělává
zastupitele i pracovníky místních samospráv. Činnost Svazu je založena především na aktivitě
Cyklus Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města
starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i
obecným problémům samosprávy. Více na: www.smocr.cz.
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