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Unie zaměstnavatelských svazů ČR po-
řádá dne 13. října 2016 druhý ročník kon-
ference s  názvem Šetrná energetika a 
oběhové hospodářství a navazuje tím 
na úspěšnou konferenci, která se konala 
v loňském roce, a nad kterou převzali zá-
štitu předsedy vlády ČR, Mgr. Bohuslav 
Sobotka, Ministerstvo životního prostře-
dí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a Hospodářská komora České republiky. 
Informace k loňské konferenci jsou k dis-
pozici na www.uzs.cz, v sekci „konferen-
ce“.

Cílem konference Šetrná energetika a 
oběhové hospodářství je i nadále podpo-
rovat a kultivovat odbornou diskuzi nad 
tématy, která jsou často vnímána v nedo-
statečném kontextu a mediálních zkrat-
kách. UZS ČR, jako jeden z  nevýznam-
nějších zaměstnavatelských svazů, klade 
velký důraz na seriózní odbornou diskuzi 
a kvalitní sociální dialog a chce proto i 
v rámci této konference dát prostor k vy-
jádření názoru všem aktérům, kterých se 
daná témata týkají, tj. zástupcům vlády 
ČR, zaměstnavatelů, zaměstnanců a od-
borníků.

O KONFERENCI:

www.uzs.cz
Akce je hrazena 

z prostředků na úhradu 
nákladů vzniklých dle 

§ 320a zákoníku práce na 
sociální dialog  

v roce 2016.



8:00 – 9:00
registrace

9:00 – 10:30
ÚVODNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

9:00 – 10:00 
Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA

prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

uvítání, začátek konference

Ing. Jan MLÁDEK, CSc. *
ministr průmyslu a obchodu

téma bude upřesněno

Mgr. Richard BRABEC
ministr životního prostředí

téma bude upřesněno

Ing. Jaroslav HANÁK
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

téma bude upřesněno

Josef STŘEDULA *
předseda Českomoravské konfederace 

odborových svazů

téma bude upřesněno

doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA
předseda představenstva Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR

téma bude upřesněno
 

10:00 – 10:30
DISKUZE K ÚVODNÍMU BLOKU

10:30 – 11:00
coffee break

11:00 - 13:00 ODBORNÉ KULATÉ STOLY

KULATÝ STŮL 1 
ŠETRNÁ ENERGETIKA

Moderátor:
Ing. Pavel STEHLÍK, MBA

člen představenstva 
České fotovoltaické průmyslové asociace

HOSTÉ V PANELU:
 

Ing. Lenka KOVÁČOVSKÁ
náměstkyně sekce energetiky, MPO

Ing. Jan POKORNÝ
místopředseda Energetického regulačního úřadu

Ing. Jiří GAVOR, CSc.
ENA, s.r.o., člen Výboru pro udržitelnou energetiku  

při Úřadu vlády ČR

Ing. Vladimír SOCHOR
ředitel odboru energetické účinnosti, MPO

Ing. Veronika HAMÁČKOVÁ
výkonná ředitelka Solární asociace

Ing. Jiří HLAVÁČ, Ph.D. 
partner TPA Group

Ing. Michal ŠNOBR
analytik J&T

JUDr. Josef KNOT
místostarosta města Písek 

udržitelná a ekologická mobilita

DISKUTOVANÁ TÉMATA: 

nová směrnice o obnovitelných zdrojích
reforma trhu s elektřinou

novela zákona o obnovitelných zdrojích  
+ novela energetického zákona

novela zákona o výrobcích s ukončenou životností + dopad do 
solární energetiky a kolektivních systémů

smartcities
konkurenceschopnost OZE při snižujících se cenách energií

rizika investičního prostředí OZE a aktuální situace v ČR a CEE
energetické úspory a šetrné budovy

elektromobilita a akumulace

KULATÝ STŮL 2
OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Moderátor:
Ing. Petr BIELAN

 
HOSTÉ V PANELU:

Ing. Berenika PEŠTOVÁ, Ph.D.
náměstkyně ministra , MŽP

PhDr. Robin BÖHNISCH
poslanec, předseda výboru pro životní prostředí

Ing. Pavlína KULHÁNKOVÁ
ředitelka odboru ekologie, MPO

Ing. Petr ŠULC
výkonný ředitel, Svaz průmyslu druhotných surovin

Ing. Petr HAVELKA
výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství 

JUDr. Stanislav POLČÁK
europoslanec, předseda Sdružení místních samospráv

Mgr. Jan MRAČEK
Hospodářská komora ČR 

Ing. Richard BLAHUT
Sdružení veřejně prospěšných služeb

DISKUTOVANÁ TÉMATA:

návrh nového zákona o odpadech
návrh nového zákona o výrobcích s ukončenou 

životností
návrh souvisejících vyhlášek k nové odpadové 

legislativě

vše z pohledu dotčených uživatelů legislativy, 
tedy obcí a obecních svazů, zaměstnanců, firem a 

zaměstnavatelů, jakožto původců odpadů, odborných 
svazů a asociací, ale v té době také z pohledu 

konkrétních zákonodárců, jak ze sněmovny, tak ze 
senátu, i v kontextu evropského balíčku oběhového 

hospodářství.

13:00 – 14:00 oběd, neformální diskuse

PROGRAM
KONFERENCE

*pozvání bez potvrzení účasti


