
Power Purchase Agreement (PPA) v kontextu 
obnovitelné energie v Česku
Příležitost, nebo vzdálená budoucnost?

Středa 16. února 2022 od 15:30 hodin

Sledujete dynamické změny na trhu s energiemi v Česku? 

Hledáte řešení, jak fixovat náklady za elektřinu ve Vaší firmě 

a zajistit se proti rizikům? Připojte se na náš další specializovaný 

on-line seminář ze série PwC ESG Talks, kde představíme

příležitosti tzv. Power Purchase Agreement (PPA) na tuzemském 

trhu.

V úvodu Vás seznámíme s legislativními a technickými aspekty 

realizace PPA projektů. Obecný rámec rozšíříme o příklady 

realizací ze sousedního Polska.

S našimi hosty ze společností Nano Energies, ČSOB a Jarošovský

pivovar, kteří už praktické zkušenosti v této oblasti získali, budeme 

diskutovat o tom, co obnáší tyto projekty připravit, implementovat je 

a jak zajistit zdroje pro jejich financování.

Registrujte se ZDE

Webinářem Vás provede Jan Brázda, ESG leader PwC Česká 

republika, CEE partner.

Uvedení do tématu PPA

Zkušenosti z polského trhu (v anglickém jazyce)
Jan Brázda, ESG leader PwC Česká republika, CEE partner

Maciej Malachowski, expertní tým pro PPA PwC Polsko

Právní rámec pro obchodování s energiemi
Kateřina Mandulová, advokátka PwC Legal

Financování projektů PPA
Jan Troják, ředitel projektového financování ČSOB

Projekty PPA z pohledu nabídky
František Vašek, head of business development Nano Energies

Projekty PPA z pohledu poptávky
Martin Pacovský, investor Jarošovský pivovar

Panelová diskuze

Na vše, co Vás k těmto oblastem zajímá, se budete moci průběžně ptát 

prostřednictvím live chatu. Webinář proběhne, s výjimkou příspěvku k polskému 

trhu, v českém jazyce. Účast na webináři je bezplatná. Vaše dotazy k programu 

a organizaci akce ráda zodpoví Lucie Martincová, lucie.martincova@pwc.com.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných 

či navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html 

Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu nezbytně 

nutnou, ne déle než 12 měsíců.
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