Diskusní workshop
SYSTÉMY CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
PRO MĚSTA A OBCE 2019
14. listopad 2018, Klub Teplo, Horní náměstí 1, Přerov
22. listopad 2018, Konferenční centrum Sázava, Chemická 952, Praha 4
Program:

8.00 – 9.00
9.00

Prezence
Aktuální legislativa, cenová regulace, podpora POZE, novinky v Cenovém
rozhodnutí na rok 2019, problematika energetických daní,
problematika plnění emisních limitů

Ing. Jiří Simon, Energetický regulační úřad
Ing. Petr Linhart, Asociace dodavatelů tepla a technologií
10.00

Zákon o hospodaření energií a související prováděcí vyhlášky
- prováděcí vyhlášky v praxi
- připravovaná legislativa

Ing. Milan Balcer, Ing. Hana Schvarczová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
11.00

Stavební zákon, novely prováděcích předpisů a dopady pro teplárenské
společnosti
- základní změny velké novely pro teplárenské společnosti
- co přinesly změny prováděcích předpisů ?

Ing. Zdeňka Fialová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
11.45

přestávka, občerstvení

12.00

Problematika rozvoje malých teplárenských soustav – spory a odpojování
- zkušenosti z jednání ADTT s odběrateli
- spory a možnosti jejich řešení
- nabídky a hrozby SCZT

Ing. Vladimír Gajdoš, Asociace dodavatelů tepla a technologií
12.30

Pohled Státní energetické inspekce na zpracování energetických posudků
při odpojování od soustav CZT
- jsou zpracovávané posudky podle legislativy ?
- legislativní možnosti

Ing. Marcela Juračková, Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., Státní energetická inspekce ČR
13.00

Předpisy pro rozúčtování tepla pro vytápění a zvláštní případy rozúčtování
tepla a teplé vody
- realizace rozúčtování v praxi
- dopady novely zákona č. 67/2013 Sb. zákonem č. 104/2015 Sb. a novou vyhláškou č.
269/2015 Sb. na účtování tepelné energie

Ing. Jiří Skuhra CSc.
13.30

Aktuální stav a možnosti čerpání prostředků pro rozvoj soustav zásobování
teplem z Operačního programu MPO (OP PIK) v letech 2014 - 2020
- rozsah podpory
- podmínky a omezení
- systém hodnocení

Ing. Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
14.00

Závěrečná diskuse

***

Asociace dodavatelů tepla a technologií

tel.: 605 913 365 , info@adtt.cz,

www.adtt.cz

