Dne 1. 11. 2018 se v reprezentativních prostorách brněnské Nové radnice uskutečnil seminář EFEKT
Úspory – inovace – strategie, jehož pořadatelem byla společnost EGÚ Brno, a. s. Akce byla
realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na
období 2018-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2018. Semináře se zúčastnilo 126 návštěvníků.
Prestiž semináře byla zajištěna udělením oficiální záštity primátora statutárního města Brna Ing. Petra
Vokřála. Odbornou garanci nad seminářem převzal pan Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora
města Brna. Národní centrum energetických úspor a Sdružení velkých spotřebitelů energie jako
partneři semináře podpořili vysokou odbornou úroveň akce. Mediálními partnery byli časopis
Energetika, Asociace energetických manažerů a server energyhub.cz. Pořadatel semináře děkuje
všem za podporu a oboustranně přínosnou spolupráci.
Pořadatelská společnost EGÚ Brno děkuje všem přednášejícím, účastníkům a hostům, kteří zajistili
vysokou odbornou úroveň semináře, věcnou diskuzi a plný sál.
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Blok 1 – Úspory
Karel Šimeček, tajemník, Sdružení velkých spotřebitelů energie
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Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO
Současný stav energetické účinnosti v ČR a možnosti dotačních titulů
Jan Solčány, vedoucí oddělení Jižní Morava, SFŽP
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Jiří Procházka, ředitel sekce, EGÚ Brno
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Blok 3 – Strategie a koncepce
Marie Zezůlková, ředitelka, Národní centrum energetických úspor
moderátorka
Ivan Jacko, vedoucí oddělení udržitelné energetiky, Magistrát hlavního města Prahy
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