ANOTACE K SEMINÁŘI
Čisté teplo: Příležitost leží ladem
Úkolem Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie je především sjednocovat a zastřešovat
jednotlivé segmenty obnovitelných zdrojů energie (OZE), při společném postupu k vyššímu a
efektivnějšímu využití těchto zdrojů. Asociace zajišťuje informační a zprostředkovatelskou činnost
zejména v oblasti malých vodních elektráren, ale i ostatních obnovitelných zdrojů energie.
Předseda Asociace, Jan Motlík, představí na semináři výsledky podrobné studie zkoumající aktuální
potenciál obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla v České republice. Studie mj. propočítává, že
v roce 2020 mohou české domácnosti pokrývat více než polovinu spotřeby energií k vytápění a ohřevu
teplé vody z čistých zdrojů.
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí je jihočeské občanské sdružení, které se zabývá ochranou
životního prostředí. Prosazuje trvale udržitelnou energetiku s důrazem na obnovitelné zdroje energie.
Zajišťuje poradenství, vydává osvětové materiály, pořádá tématické semináře, konference, přednášky i
exkurze. Vede internetovou databázi instalací obnovitelných zdrojů (www.zdrojeenergie.cz) a stránky
věnované globálním změnám klimatu (www.zmenaklimatu.cz).
Edvard Sequens, vedoucí programu energetiky a předseda sdružení představí pokročilou verzi
připravovaného návrhu, jak lze obnovitelné zdroje v ČR účinně a systémově podporovat.
Andrea Hercsuth se věnuje energetice již řadu let, působila mj. ve Španělsku a dlouhou dobu se
soustředila na problematiku větrných elektráren. Od roku 2006 působí v Evropské komisi v Bruselu, na
generálním ředitelství pro energetiku a dopravu (DG TREN), v sekci regulační politiky a podpory
obnovitelných zdrojů energie.
Paní Hercsuth se účastní procesů přípravy nové směrnice na podporu obnovitelných zdrojů energie,
s jejímž návrhem přišla Evropská komise v lednu. Zabývá se také sledováním procesů implementace
existující směrnice na podporu využívání OZE pro výrobu elektřiny (2001/77/EC) do národních
legislativ. Ve své prezentaci se zaměří na nejdůležitější aspekty nově připravované evropské směrnice.
Öko-Institut je německá nezisková organizace provádějící výzkum v oblasti životního prostředí
nezávislý na vládě a průmyslu.
Veit Bürger pracuje v německém Öko-Institutu již několik let na pozici zástupce vedoucího energetické
a klimatické sekce. Specializuje se na otázky energetické politiky, zejména pak zvyšováním trvalé
udržitelnosti energetiky na liberalizovaném trhu s energiemi. V současné době se zabývá politickými
nástroji pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Od roku 2005 pracuje také jako
poradkyně pro Německé spolkové Ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné
bezpečnosti, kde se zaměřuje na zlepšení stávající podpory pro výrobu tepla z OZE.
Ve své prezentaci představí německý současně platný podpůrný systém pro výrobu tepla z OZE a jeho
možná vylepšení.
Poznámka: Všechny prezentace budou po semináři k dispozici ke stažení na webových stránkách
sdružení Calla a Hnutí DUHA.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a
Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

