
21. dubna 2008, 9:30–12:30 hod. 

Hnutí DUHA a sdružení Calla
vás zvou na seminář

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

Čisté teplo: příležitost leží ladem
Na semináři bude prezentován aktuální potenciál 
obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla 
v České republice a návrh na podporu jeho využití
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09:30–09:40
Úvodní slovo
Martin Stašek, Zastoupení Evropské
komise v ČR, 
Vojtěch Kotecký,
programový ředitel Hnutí DUHA

09:40–10:00
Prezentace expertní studie: 
Potenciál zdrojů energie pro výrobu tepla 
v České republice
Jan Motlík, Asociace pro využití 
obnovitelných zdrojů energie 

10:00–10:15
Připravované systémové podpůrné 
schéma pro výrobu tepla z obnovitelných 
zdrojů energie v České republice
Edvard Sequens, 
Calla – Sdružení 
pro záchranu prostředí

10:15–10:25
Krátké dotazy ke studii a výstupům
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10:25–10:40
Krátká pauza na kávu 
(sladké bio občerstvení)

10:40–11:10
Nejdůležitější aspekty návrhu 
evropské směrnice k obnovitelným 
zdrojům
zástupce Evropské komise

11:10–11:40
Aktuální podpora výroby 
obnovitelného tepla a možné změny 
v Německu
Veit Bürger, Oeko-Institut e.V. 
– Institute for Applied Ecology 

11:40–12:25
Dotazy a moderovaná diskuze

12:30–13:00
Studený bio bufet

Seminářem provází Petr Holub. 
Tlumočení z/do anglického jazyka 
bude zajištěno.

média, veřejná správa, poslanci, 
senátoři, energetičtí odborníci, 
firmy, ekologické organizace, 
finanční instituce

Seminář organizuje Hnutí DUHA a sdružení 
Calla ve spolupráci s Centrem pro dopravu 
a energetiku pod záštitou a za podpory 
Evropské komise. Podpořeno také grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
Finančního mechanismu EHP a Norského 
finančního mechanismu prostřednictvím 
Nadace rozvoje občanské společnosti.
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Hnutí DUHA ve spolupráci se sdružením Calla za pomoci grantu 
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního 
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti 
realizují projekt „Veřejná kampaň za podporu výroby tepla 
z obnovitelných zdrojů energie“. V jeho rámci bude na semináři 
prezentován aktuální potenciál obnovitelných zdrojů energie pro 
výrobu tepla v České republice a návrh na systémovou podporu 
jeho využití.

Vstup na seminář je zdarma. Svou účast však potvrďte.
Potvrzení účasti a další informace: Hana Gabrielová, Calla, 
email: hana.gabrielová@calla.cz, telefon: 777 027 012


