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Unie zaměstnavatelských svazů ČR
a Mladá fronta a. s. 

Vás zvou na konferenci

Konference se koná pod záštitou 
předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky

Ministerstva životního prostředí ČR  
Ministerstva průmyslu a obchodu  

Hospodářské komory České republiky



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

8.00–9.30 registrace

ZAHÁJENÍ, PŘIVÍTÁNÍ
9.30–10.00  Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR  

uvítání, začátek konference  
  Ing. Jan Mládek, CSc., ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

zdravice 
  Ing. Vladimír Mana, náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí 

zdravice
  Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů  

zdravice
  doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků ČR

DOPOLEDNÍ BLOK  (10.00–13.00) 
10.00–10.15   Ing. Martin Písecký, vedoucí oddělení elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Chytré sítě a legislativa v oblasti šetrných zdrojů 
10.15–10.30  Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí 

Vývoj legislativy odpadového hospodářství z pohledu Ministerstva životního prostředí
10.30–10.45  Mgr. Martin Cmíral, Ph.D., ředitel Business Development a místopředseda představenstva ČEZ ESCO, a.s. 

Decentralizovaná energetika
10.45–11.00  Karel Ferschmann, předseda Skupiny pro životní prostředí Sdružení místních samospráv, starosta obce Němčovice  

Pohled obcí na budoucnost OH ve vztahu k nákladům za odpady
11.00–11.15  Ing. Jan Habart, Ph.D., předseda CZ Biom 

Bioplyn v oblasti zpracování odpadů
11.15–11.30  Ing. Karel Srdečný, Energetický auditor Ekowat 

Energetické úspory v budovách a provozovnách
11.30–11.45  Ing. Michal Šnobr, analytik J&T 

Energetika na prahu revoluce
11.45–12.15  Vyhlášení soutěže Inovativní projekt v oblasti šetrné energetiky, pod záštitou Ministerstva životního 

prostředí ČR a „Inovativní projekt v oblasti získávání druhotných surovin a jejich uplatnění ve výrobku 
(přeměna odpadů na zdroje)“, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (podrobnosti viz níže)

12.15–13.00 diskuze 
OBĚD PRO ÚČASTNÍKY  (13.00–14.00)

ODPOLEDNÍ ODBORNÉ KULATÉ STOLY  (14.00–15.30)
KULATÝ STŮL 1 – ŠETRNÁ ENERGETIKA
Moderátor:  Ing. Pavel Stehlík, MBA, člen představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace
Hosté v panelu:   Ing. Martin Písecký, vedoucí Oddělení elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Pavel Jirásek, 

oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Martin Sedlák, 
výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, Ing. Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České 
fotovoltaické průmyslové, Štěpán Chalupa, 
předseda Komory obnovitelných zdrojů, Ing. Jan Habart, Ph.D., předseda CZ Biom, Mgr. Martin Cmíral, Ph.D., 
ředitel Business Development a místopředseda představenstva ČEZ ESCO, a.s., 

Diskutovaná témata: n světové trendy v energetice 
 n chytré sítě a decentralizaci energetiky 
 n potenciál obnovitelných zdrojů v ČR 
 n stabilizace sektoru obnovitelných zdrojů v ČR 
 n  retroaktivní zásahy včetně kontrol překompenzace po 10ti letech a legitimní očekávání investorů
KULATÝ STŮL 2 – PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE
Moderátor: Bc. Pavel Mohrmann, šéfredaktor časopisu Odpadové fórum
Hosté v panelu:   Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí, Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel 

České asociace odpadového hospodářství, Karel Ferschmann, předseda Skupiny pro životní prostředí Sdružení 
místních samospráv, starosta obce Němčovice, Ing. Richard Blahut, vedoucí odpadové sekce Sdružení veřejně 
prospěšných služeb, Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Diskutovaná témata: n Pohled obcí na budoucnost OH ve vztahu k nákladům za odpady 
 n Dopady změn odpadové legislativy na oblast druhotných surovin
 n Nová odpadová legislativa a vhodné budoucí nastavení odpadového hospodářství v ČR
 n  Pozice obcí ve vztahu k provozovatelům systémů kolektivního sběru a autorizované obalové společnosti
PODROBNOSTI K SOUTĚŽÍM:
Soutěž Inovativní projekt v oblasti šetrné energetiky, pod záštitou Ministerstvo životního prostředí ČR, který ocení zajímavé 
počiny z následujících oblastí:
 n  nejlepší projekt v obnovitelných zdrojích za 10 let využívání šetrné energetiky v ČR (zaměřené na využití 

šetrné energie v rodinném bydlení, firmách nebo městech a obcích)
 n  start-up projekty zaměření na inovace v šetrné energetice a smart grids
 n  inovativní projekty studentů (diplomové nebo disertační práce)
Soutěž Inovativní projekt v oblasti získávání druhotných surovin a jejich uplatnění ve výrobku (přeměna odpadů na zdroje), pod 
záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – vyhlášení soutěže pro podnikatelské subjekty zaměřené na podporu inovativních přístupů 
k získávání druhotných surovin z odpadů a výrobků z druhotných surovin, vyvíjených ve spolupráci se studenty a vysokými školami.

*pozvání bez potvrzení účasti



ODBORNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

registrujte se na     
www.uzs-konference.cz

tel. 234 633 210, e-mail: info@uzs.cz 

NA KONFERENCI BUDOU 
DISKUTOVÁNA TATO TÉMATA

Role šetrné energetiky v rámci státní energetické koncepce, snížení energetické závislosti ČR na 
zahraničních zdrojích, inovace v obnovitelných zdrojích, elektromobilita, smartcities, trendy v malé šetrné 
energetice, zkušenosti s energetikou ve Spolkové republice Německo (Energiewende), odpady jako 
klíčová komodita podporující šetrné nakládání se zdroji, efektivní nakládání s odpady a jejich zpracování, 
včetně energetického využití, strategie nakládání s odpady a její ekonomické dopady, atd.

Konference je spolufinancována z neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu.


