
 

 

 

Národní kulaté stoly 
Smart Finance for Smart Building 

 

Název:  Kulatý stůl č. 5 

Čas:  3. března 2023 od 09:00 do 13:00 
Místo: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 

Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1 
 
Vážení,  
 
přijměte prosím pozvání na další ze série kulatých stolů k podpoře iniciativy Smart Finance 
for Smart Buildings (SF4SB), tentokrát na téma obytné budovy. V návaznosti na předchozí 
kulaté stoly, které proběhly v tomto roce, budou představena a diskutována další témata pro 
připravovanou cestovní mapu. 
 
Připomeňme, že cílem iniciativy SF4SB je zvýšení míry renovací budov v Evropě. Renovace a 
instalace obnovitelných zdrojů v České republice a na Slovensku zatím nedosahuje tempa 
potřebného pro úspěšnou dekarbonizaci. Hlavními příčinami jsou neefektivní financování, 
nedostatek projektů a nedostatečné kapacity. K uspíšení tohoto procesu vznikla iniciativa tzv. 
Renovační vlna (Renovation Wave) a také proto vznikly kulaté stoly. 
 
Kulaté stoly mají ambici stát se stálým fórem pro jednání všech zainteresovaných stran, jako 
jsou vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb 
a majitelé a provozovatelé budov v rámci celého hodnotového řetězce energetické účinnosti 
ve stavebním sektoru. Cílem kulatých stolů je analyzovat možnosti rozšíření existujících řešení 
a iniciativ, které byly úspěšné v jiných zemích Evropské unie, a vypracovat příslušné strategie, 
cestovní mapu a akční plány. 
 
Páté setkání – kulatý stůl – proběhne dne 3. března 2023 od 09:00 do 13:00 v prostorech 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF) na Václavském náměstí v Praze. Agendu 
setkání naleznete na druhé stránce této pozvánky. V týdnu před konáním akce obdržíte 
podkladové materiály, které vám blíže představí diskutovaná témata. 
 
V případě dotazů se prosím neváhejte obrátit na své kontakty mezi pořadateli (z organizací 
APES, ARI, SEVEn a SPS) nebo s organizačními dotazy na e-mail: vaclav.sebek@svn.cz  
 
Těšíme se na viděnou, 
Realizační tým kulatých stolů 
 
 
Partneři projektu: 
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Agenda 
Zastřešující téma 5. kulatého stolu: Obytné budovy 
 

08:30 Registrace, ranní káva 

09:00 Zahájení akce (přivítání, organizace, agenda); moderuje: Jeroným Janíček 

09:10 

30 min 

Sekce 1 – Úvodní slovo 

Petr Valdman, SFŽP 

09:40 

45 min 

Sekce 2 – Diskuse hlavních témat 

Stručná úvodní prezentace, diskuse navržených opatření, hlasování 

1. Aktivity MPO v oblasti EED a EPBD a data potřebná k vyhodnocení jejich 
plnění 
Vojtěch Svoboda, MPO 

10:25 

45 min 

2. Usnadnění komplexních renovací obytných budov (one-stop shop) 
Tomáš Vanický, Centrum pasivního domu 

11:10 

50 min 

Přestávka na občerstvení 

- Networking 

12:00 

45 min 

3. Zvýšení podílu komplexních renovací budov 
Tomáš Majtner, SPS 

12:45 

15 min 

Sekce 3 – Posilování kapacit renovací budov  

- Představení výsledků rozsáhlé studie vyhodnocení současného stavu 
- Jiří Karásek, SEVEn 

13:00 Shrnutí akce 

 

Partneři projektu: 

 

 
 

  

 
 


