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ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH - FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ 

(Tematická Sekce Národní sítě Zdravých měst) 
Akce se uskuteční pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR 

 

25. května 2010 od 10:00 do 13:30 hod. 
PRAHA, Budova Českého svazu vědeckotechnických společností  

Novotného lávka 5, Praha 1 (sál 417) 

Akce seznámí účastníky s osvědčenými aktivitami v oblasti energetiky a dopravy, které lze realizovat  
ve vybraných městech, obcích a regionech.  

Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.) a všem dalším 
zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.  

 
 

P ROGRAM  
 

9:30 – 10:00 Registrace účastníků 
 

Zahájení 

10:00 – 10:30 

• Udržitelná doprava a energetika ve městech 
      (Barbora Nelibová, Ministerstvo životního prostředí ČR)  

• Národní síť Zdravých měst ČR – praxe, témata, projekty 
      (Petr Švec, NSZM ČR)     

„Aktuální finanční možnosti pro obce“  

 
 
10:30 – 11:15  
 

 

• Úspory energií ve městech - Národní program Zelená úsporám  

(Leo Steiner, Státní fond životního prostředí ČR)  

• Financování obnovy panelových domů – Program Panel  
(Alena Panáčková, Státní fond rozvoje bydlení)   

Diskuse 

„Osvědčená řešení – praxe z měst“ 

11:15 – 12:00 

• Energetické štítkování budov v Litoměřicích - Kampaň Display  
(Antonín Tym, Zdravé město Litoměřice)  

• Energetická koncepce v městské části Praha-Libuš  
(Tomáš Hejzlar, Zdravá městská část Praha-Libuš)   
Zkušenosti s využitím ekologického systému pohonu na CNG ve městě 
Tábor   
(Lubomír Šrámek, Zdravé město Tábor)   

Diskuse 

12:00 – 12:15  Přestávka 

 
 

Chcete se dozvědět 
… JAK MŮŽE VAŠE MĚSTO/OBEC USPOŘIT PŘI HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI? 
… JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI V OBLASTI UDRŽITELNÉ DOPRAVY? 
… JAKÉ JSOU AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ FINANČNÍ ZDROJE?  
… JAKÉ OSVĚDČENÉ POSTUPY LZE VE VAŠEM MĚSTĚ/OBCI VYUŽÍT? 
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„Komunální energetika a doprava – možnosti, aktivity“  

12:15 – 12:50 

• Vzdělávání pro energetické manažery  
(Hana Potůčková, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, 
František Kůrka, Magistrát města Plzně,  
Miroslava Knotková, Energetická agentura Zlínského kraje)  

• Čerpací stanice pro ekologickou dopravu – příklady z praxe  
a záměr rozvoje 
(Vít Smrčka, projekt EkoAuto)    

Diskuse 

 

„Další finanční zdroje pro obce“  

12:50 – 13:30 

• Financování energetických úspor a OZE v municipálním sektoru  
(Kamil Souček, Komerční banka, a.s., Praha)   

• Program EFEKT - Státní program na podporu úspor energie a využití OZE   
(Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)   

Diskuse  

 

13:30  Závěr semináře 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 20. 5. 2010 zde: 
www.zdravamesta.cz/energetika-doprava/registrace 

 
 

 
 
 

Prezentace a výstupy z akce naleznete zde: 
www.zdravamesta.cz/energetika-doprava/  

 

 
 
 

 
KONZULTACE PRO ZÁJEMCE – KAMPAŇ DISPLAY    
(13:30 – 14:30) 
 
Po skončení akce proběhne pro případné zájemce konzultační setkání k možnostem využití kampaně Display 
(energetické štítkování budov) v prostředí českých měst – k dispozici bude zástupce ZM Litoměřice, které má 
s kampaní praktické zkušenosti a disponuje potřebnými informacemi. 

Zájemci o tuto konzultaci se mohou k účasti přihlásit přímo v rámci výše uvedeného semináře.   

 


