
26. března 2008, 9:30–12:30 hod.

Evropská komise a Hnutí
DUHA vás zvou na seminář

Konferenční sál Zastoupení Evropské komise v ČR, Jungmannova 24, Praha 1, 
vstup průchodem do dvora (doprava metrem – zastávka Národní třída nebo Můstek)

Možnosti úspor energie v obytných 
a administrativních budovách v České republice
Na semináři budou prezentovány dvě nové studie 
Hnutí DUHA, které propočítávají možnosti 
energetických úspor v českých domech
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09:30–09:40
Úvodní slovo
Brigitte Luggin, Zastoupení Evropské
komise v ČR,
Vojtěch Kotecký,
programový ředitel Hnutí DUHA

09:40–10:10
Prezentace dvou expertních studií: 
potenciál úspor energie v obytných 
a administrativních budovách
Miroslav Šafařík, ředitel Porsenna o. p. s. 

10:10–10:20
Krátké dotazy ke studii a výstupům

10:20–10:35
Podpora úspor energie v budovách 
z Operačního programu Životní prostředí
Aleš Kuták, 
náměstek ministra životního prostředí

10:35–10:50
Krátká pauza na kávu 
(sladké bio občerstvení)
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10:50–11:10
Vliv zvyšování energetické efektivity 
budov na bezpečnost dodávek 
a energetickou nezávislost České 
republiky
Ivan Beneš, ředitel CityPlan

11:10–11:30
Úspěšné schéma podpory zateplování 
budov v zahraničí
zástupce německé banky KfW (TBC) 

11:30–11:50
Možnosti podpory zvyšování 
energetického standardu budov 
v České republice
Jaroslav Maroušek, ředitel SEVEn

11:50–12:25
Dotazy a moderovaná diskuze

12:30–13:00
Studený bio bufet

Seminářem provází 
Petr Holub, Hnutí DUHA

média, státní správa, poslanci, 
senátoři, energetičtí odborníci, 
ekologické organizace, zástupci stavitelů, 
správců a majitelů domů

Seminář organizuje Hnutí DUHA 
ve spolupráci se sdružením Calla
a Centrem pro dopravu a energetiku, 
pod záštitou Evropské komise 
a za podpory Heinrich Böll Stiftung.
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Hnutí DUHA si nechalo zpracovat dvě bezprecedentní studie, které 
podrobně mapují, o kolik by šlo zvýšit energetickou efektivnost 
českých budov – a snížit tak účty za vytápění i provoz domácností, 
uhlíkové exhalace i dovoz plynu. Spolu se sdružením Calla 
a Centrem pro dopravu a energetiku je prezentuje na semináři 
pro novináře, odbornou veřejnost, státní správu i politiky.

Podkladové studie byly financovány také z grantů Oak Foundation, 
grantu Evropské komise pro síť Agree.net a z příspěvků 
individuálních dárců podporujících činnost Hnutí DUHA.

Další informace: Martin Mikeska, Hnutí DUHA,
email: martin.mikeska@hnutiduha.cz, telefon: 603 780 670


