Praha 3. května 2017

Pozvánka
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) si Vás dovoluje
pozvat na mezinárodní seminář

Nová paliva pro vznětové motory,
který se koná dne 8. června (čtvrtek) 2017 od 10 hodin v Zrcadlovém sále v přízemí hotelu
PRAMEN, Za Černým mostem 362, Praha 9 – Hloubětín
Mezinárodní seminář se koná v rámci 25. výročí činnosti ČAPPO.
Program:
1. Přivítání účastníků.
Zástupce ČAPPO
2. Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv v ČR do roku 2020. Historie, legislativa
a výsledky.
Jiří Hromádko, Ministerstvo životního prostředí ČR
3. Alternativní paliva pro dopravu a pohony v ČR po roce 2020. Legislativa, národní akční plány.
Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
4. Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv do roku 2020 a po roce 2020 na Slovensku.
Historie, legislativa a výsledky.
Juraj Novák, Ministerstvo hospodářství SR
5. Zkušenosti s implementací novelizovaných směrnic o obnovitelných zdrojích energie a kvalitě
paliv v podmínkách Slovenské republiky.
Jana Bučanová Ingeliová, SLOVNAFT, a.s., Bratislava
Přestávka na oběd
6. Výsledky pilotního projektu hydrogenace rostlinných olejů v rafinérii Litvínov.
Tomáš Herink, UNIPETROL RPA, s.r.o.
7. Vliv kvality upotřebených kuchyňských olejů na kvalitu motorové nafty.
Jana Bučanová Ingeliová a František Čerňanský, SLOVNAFT, a.s., Bratislava
8. Pohonné hmoty pro vznětové motory v ČR dříve, nyní a v budoucnosti. Sortiment, jakost,
legislativa, trh užití, ekonomická podpora.
Václav Pražák, dříve ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
9. Výroba a perspektivy hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO). Použití paliv s vysokým
obsahem HVO. Stanovení biosložek v palivech včetně stanovení HVO.
Jan Špinka a Vladimír Třebický, SGS Czech Republic, s.r.o.
10. Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech.
Ivo Krajíček, SGS Czech Republic, s.r.o.
11. Použití vznětového motoru na duální pohon s využitím stlačeného zemního plynu.
Petr Jevič, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
12. Moderovaná diskuze. Témata v příloze.
Václav Loula, ČAPPO

13. Ukončení semináře
Zástupce ČAPPO
Těšíme se na Vaši účast.
S pozdravem

Jan Mikulec.
výkonný ředitel
Příloha
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Příloha
Témata diskuze
•

Perspektiva fosilních a alternativních paliv pro vznětové motory ve srovnání
s alternativními palivy a pohony.

•

Legislativní aspekty alternativních paliv v EU po roce 2020 a jejich transpozice do
národní legislativy.

•

Sortiment a limity alternativních paliv kolem roku 2020, vyspělá biopaliva
z nepotravinářských surovin. Biopaliva z komunálního odpadu.

•

Perspektiva hydrogenovaných rostlinných a živočišných olejů a upotřebených
kuchyňských olejů v ČR a SR.

•

Perspektiva paliv B10, B20 a B30.

Organizační pokyny
•

Účast na semináři je bez vložného.

•

Parkování zdarma v areálu hotelu PRAMEN.

•

Prezence od 9.30 hod. Předpokládané ukončení do 16.30 hod.

•

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

•

Jednací řeč čeština a slovenština.

•

K dispozici notebook a dataprojektor.

•

Po každé prezentaci prostor pro dotazy.

•

Dotazy a organizace - Miloš Podrazil, tel. +420 274 817 404, +420 602 656 683 nebo
email cappo@cappo.cz.

•

Potvrzení účasti na výše uvedených kontaktech do 26. 5. 2017.

•

Mapa oblasti.
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