
                                                                    

 

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 
2017 – 2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2020; Č.d.: 122D22200 0115 

Nová energie samospráv – Lokální Distribuční Území 

otevřený webinář CZECH.UP formou řízené panelové diskuse 

14 a 15.12. 2020 Energie nové generace = místní a digitální 

Odkaz na webinář v prostředí MS Teams 

• Co může koordinovat samospráva v energetice? 

• Co získá samospráva spoluprací a sdílením inovovaných služeb a nástrojů 

prostřednictvím CZECH.UP? 

• Co může přinést inovační hub Sítě komunitně coworkových center? 

• Co může občan získat z komunitní energetiky? 

• Co má umět a mít městský energetik? 

Diskuze zástupců různých aktérů k digitalizaci a financování městské energetiky 

Podklady k diskuzi: nové číslo časopisu CITY:ONE 2020 

Program 14. a 15.12. od 10:00 do 15:00 (5 hodin každý den). Umožňujeme dotazy a konzultace. 

 

14.12.2020 od 10:00 

CZECH GREEN DEAL aneb co musíme udělat v energetice 

Má stát investovat 650mld v příštích 10 letech do komunitní energetiky? 

Jak můžeme efektivně využít EU fondy na rozjezd LDÚ v ČR a co jde udělat bez dotací? 

Na první panelovou diskuzi přijali pozvání:  

CZECH.UP: David Bárta 

Evropa: europoslanec Luděk Niedermayer 

Stát: Vladimír Sochor (MPO) a Jan Slíva (Česká rozvojová agentura) 

Akademická sféra a EDIH: Jiří Ehrlich (ČVUT) 

Teplárenství: Ludvík Baleka (Teplo pro Kbely) 

Lukáš Svoboda (E.ON), Smart grid Starovice 

František Vašek (Nano Green) 

Vodíkový sektor: David Řeháček (GREEN REMEDY) 

Energetický management: Radek Gutwirth (CZECH.UP) 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFkOWQxMTgtNTQzNy00OTA5LWFlNGEtNDBlNTVmOWU3NWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226910c43-82d7-46ea-86b6-8a11027dd834%22%2c%22Oid%22%3a%22710cb68a-2e11-4d68-beb4-ade4ec56e8eb%22%7d
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14.12.2020 od 14:00 

Role samospráv v digitalizaci energetiky a spolupráce v území 

Bez čeho se odbornost energetika samosprávy neobejde? Bez uplatnění legality založení a provozu 

služby a jejího hodnocení. Bez schopnosti holistické spolupráce „chceme rozkopat ulici jenom 

jednou“. Bez vzdělávání. Bez spolupráce. 

Legální, holistické a aktivní uchopení inovací veřejných a regulovaných služeb koordinovaných 

samosprávami s důrazem na energetické inovace v území? 

Spolupráce v rámci spolku pro inovace v území CZECH.UP, včetně nástrojů hostovaných v 

Technologickém centru Kraje Vysočina. 

Koordinace plánů samospráv a investorů a koordinace užití jejich zdrojů ve službách v území. 

Mohou se stát coworková centra přirozenými poradenskými středisky (odborné huby) v inovacích, 

včetně energetiky v území? 

Na druhou panelovou diskuzi přijali pozvání:  

Pavel Nácovský (výkonný ředitel CZECH.UP), Josef Handl: nástroje CZECH.UP pro spolupráci 

inovačních týmů 

Vít Skála (předseda CZECH.UP) Coworkové centrum Humpolec, energetický hub v území 

Vladimír Sochor (MPO) 

Josef Švec (Velké Meziříčí, člen Komise informatiků SMO) 

Jana Pšejová (Zlínský Kraj) 

Zástupci dalších samospráv (Plzeň a další) 

 

15.12.2020, od 10:00 

DIGITÁLNÍ DVOJČE aneb digitalizace energetiky 

Jakou digitální výbavu potřebuje městský energetik? 

Co je to opravdový pasport energetických zařízení a budov? 

Jak navrhovat Lokální Distribuční Území? 

Diskutovat budou:  

David Bárta (CZECH.UP) 

Jiří Ehrlich (ČVUT), digitální dvojče strakonické teplárny  

Radek Gutwirth (CZECH.UP) a Dana Jilečková (Ensytra), pasport a nástroje městského energetika 

Jan Bárta (Centrum pasivního domu) chytrá čtvrť Líchy, Židlochovice 
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Informace: Pavel Nácovský: pavel.nacovsky@panatec.cz; +420 603 269 469 
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