
Ing. Petr Valdman,  
ředitel Státního fondu 
životního prostředí ČR

Mgr. Petr Hladík, 
1. náměstek primátorky  
statutárního města Brna

PROGRAM:
8:30 registrace a snídaně
9:00–12:30 jednotlivé příspěvky odborníků a partnerů, 
diskuse k uvedeným tématům
12:30 oběd

Mediální partner:Organizátor: RegistRace: 
Jana Hrstková | j.hrstkova@magnusregio.cz | 725 006 094
Přihlaste se co nejdříve. Kapacita míst je omezena. 
Účast na setkání je na pozvánku a bezplatná.

setkání u kulatého stolu 1. ročník

PŘEDMĚT DISKUZE:
• Co je komunitní energetika a jakou má budoucnost?
• 10 kroků jak postupovat při řešení fotovoltaiky ve 

městech a obcích – přehledný manuál
• Proč má smysl ? (v ČR je aktuálně na 160 obcí, 

které využívají k výrobě elektřiny i tepla obnovitelné 
zdroje a fungují na principech komunitní energetiky)

• SFŽP – Komunitní energetika – Modernizační fond, 
OPŽP 2021+, NZÚ

• MPO – dotační titul EFEKT pro města a obce
• SAKO Brno – nová centrální elektrárna a vytvoření 

tzv. komunitního agregačního bloku
• Návratnost, aneb kdy se vyplatí pořídit si FVE
• Sdružení energetických manažerů měst a obcí 

a jejich stanovisko k problematice FVE
• Rozbor příkladů dobré praxe – Brno,  

Žďár nad Sázavou, MAS Opavsko……

2022

URČENO PRO:
• především pro zástupce měst a obcí
• vedoucí Odborů životního prostředí ve městech
• zástupce krajů
• odborníky z oblasti životního prostředí

PREZENTUJÍCÍ:
• zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
• zástupce Ministerstva životního prostředí ČR 
• SFŽP – Ing. Petr Valdman, ředitel
• Magistrát města Brna – Mgr. Petr Hladík,  

1. náměstek primátorky města Brna;  
Martin Vaněček, vedoucí OŽP

• zástupce ČIŽP
• a další zástupci významných institucí

Fotovoltaika pro města a obce
Téma: MOŽNOST řEšENí ENERgETICKé KRIZE | PříNOS dO OBECNíHO ROZPOČTu

27. května 2022, Hotel AVANTI, Střední 549/61, Brno

ZÁŠTITY: 
Ing. Bc. Anna Hubáčková, 
ministryně životního 
prostředí, MŽP ČR

 
Ing. Josef Síkela, ministr
průmyslu a obchodu, MPO ČR


