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Pozvánka na informační den a seminář
25.1. 2018 9:30 – 13:30  

Etnosvět, Legerova 40, Praha 2, konferenční prostor v 1.patře

9:30 – 9:40 Zahájení, představení cílů projektu guarantEE Z .Lhotáková (ENVIROS)
9:40 – 10:00 Projekt EPC, různé motivace a „triple win solution“ aneb 

když se projektu EPC účastní více zainteresovaných stran V. Henelová (ENVIROS)

10:00 – 10:30 Úspěšné pilotní projekty EPC 
- Přelouč  - z pohledu facilitátora projektu V Henelová (ENVIROS)

- z pohledu realizátora ESCO (Ampersavings)
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 11:30 Úspěšné pilotní projekty  EPC - pokračování  
- Skuteč - z pohledu facilitátora V. Henelová (ENVIROS)

- z pohledu realizátora ESCO                                     (Ampersavings)
11:30 -12:00 Inovativni obchodní modely v energeticky úsporných projektech a projekt EPC+

- Přeštice a další T. Voříšek (SEVEn)

12:00 – 12:30 Dotazy a diskuse

12:30 – 13.30 Oběd spojený s networkingem (v suterénu restaurace Etnosvět)

www.guarantEE-project.eu

http://epcplus.org



Pozvánka na seminář Kvalita a certifikace EPC

This project receives funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme.
www.qualitee.eu

12:30 Oběd spojený s networkingem (v suterénu restaurace Etnosvět)

13:30 Zahájení a cíle semináře J. Maroušek (SEVEn)
13:40 Proč certifikovat projekty EPC – perspektiva asociace APES I. Slavotínek (APES)
13:50 Návrh Evropských kritérií kvality pro energetické služby

- příklad uplatnění kritérií v Rakousku
- aplikace kritérií k hodnocení a certifikací projektů EPC v České republice

J. Maroušek (SEVEn)

14:10 Diskuse ke kritériím kvality
14:30 Přestávka na kávu
14:45 Systém zajištění kvality pro produkty a služby v České republice

- systém obecně a několik doporučení pro zajištění kvality pro energetické služby
J. Knápek (ČVUT)

15:00 Program úspory energie s rozumem 
- certifikát kvality pro energeticky úsporné projekty

V. Sochor (MPO)

15:15 Od certifikace projektů EPC k certifikaci firem ESCO
- návrh pro Českou republiku

J. Szomolányiová (SEVEn)

15:30 Otázky a odpovědi
16:00 Panelová diskuse: Systém zajištění kvality projektů EPC v ČR

I. Slavotínek (APES), V. Henelová (ENVIROS), R. Kohoutek (DS Energy Consulting), 
V. Sochor (MPO)

moderuje J. Maroušek (SEVEn)

Etnosvět, Légerova 40, Praha 2, konferenční prostor v 1.patře

25. ledna 2018 12:30 – 17:00

CZAEE – CZECH 
ASSOCIATION for
ENERGY ECONOMICS



Místo konání

Registrace zdarma online do 5. ledna: https://goo.gl/forms/FeNkmXDu7pbI4Tk92
Kontakty: Jana Szomolányiová | qualitee@svn.cz | SEVEn – The Energy Efficiency Center, z.ú

Zuzana Lhotáková | zuzana.lhotakova@enviros.cz | ENVIROS, s.r.o
.

Etnosvět, konferenční prostor v prvním patře, Légerova 40, Praha 2

MHD:
• I.P. Pavlova -st. metra C, zast. tram. 

4,6,10,16,22,23(200m)
• nám. Míru - st. metra A

Parkování
• 5 stání zdarma před Etnosvětem
• I.P.Pavlova a Tyršova ulice – oranžová 

parkovací  zóna

CZAEE – CZECH 
ASSOCIATION for
ENERGY ECONOMICS

This project receives funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme.

https://goo.gl/forms/FeNkmXDu7pbI4Tk92
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