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3. České energetické a ekologické fórum na téma: 

 
 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
 

Konferenci zahájila ředitelka organizující společnosti TOP EXPO CZ Ing. Miloslava Veselá ve 
Smetanově síni AUTOKLUBU ČR dne 10.11.11 v 10.00 hod, tedy pouhých 23 hod 30 minut po 
schválení Zákona o podporovaných zdrojích energie Poslaneckou sněmovnou. 
 
Ministr zemědělství pan Petr Bendl ve své úvodní řeči překvapil 75 přítomných 
posluchačů a novinářů zásadní informací: ministerstvo zemědělství po dohodě s panem 
premiérem uvolňuje (v létě) pozastavené dotace na bioplynové stanice! Tato informace 
doslova "zašuměla" sálem. Poté si pan ministr vyslechl další příspěvky v zahajovacím bloku, 
glosoval názory odborníků v prvním panelu a odpověděl na otázky z pléna. Pan ministr zdůraznil, 
že jedním z jeho cílů je odpovědná energetická politika založená na vyváženém energetickém 
mixu, podporuje mezirezortní spolupráci MPO – MZe - MŽP a vidí potřebu do diskuze zapojit také 
MD kvůli zvyšujícímu se podílu využití bioplynu v dopravě. Zemědělství se ale nesmí stát 
"přidruženou výrobou" elektřiny. Závěrem ministr Bendl přítomné ujistil, že se bude osobně a velmi 
vážně zabývat závěry této konference a nedopustí, aby se biomasa vydala cestou fotovoltaiky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferenci udělili záštitu: 
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí České republiky 
Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu České republiky 
Petr Bendl, ministr zemědělství České republiky    
Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie 

 
Hlavní cíl konference: 
zahájit otevřenou diskuzi mezi odbornou, podnikatelskou a politickou sférou.  Účastníci 
Kulatého stolu dne 3. 11. 2011 konstatovali, že se příliš mnoho času strávilo analyzováním 
situace a je nutno se zabývat vytvořením stabilního investičního prostředí v ČR. 

 
Vlastní konference byla složena ze dvou přednáškových bloků a diskusního semináře. 
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Hlavnímu bloku Plán rozvoje obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2020 předsedal 
pan  Leoš Gál, předseda  Chemické technologické platformy pro biopaliva.  
Bloku Potenciál biopaliv a biomasy z pohledu podnikatelů v energetice a teplárenství,  
předsedal prezident České plynárenské unie Oldřich Petržilka. 
Semináři Využití biopaliv v dopravě; Poškozují alternativní paliva motory? předsedal 
exministr dopravy Jaromír Schling. 

 Konference byli účastni zástupci obou komor Parlamentu ČR, a to senátor Vítězslav Jonáš, 
místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu ČR a poslanec Tomáš 
Úlehla, místopředseda Výboru pro životní prostředí PS PČR, kteří se podíleli na projednávání 
legislativy vztahující se k předmětu konference. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezi účastníky konference nechyběli:

 
Zástupce MPO Pavel Gebauer 
Zástupce MŽP Pavel Zámyslický 
Zástupce MZE Marek Světlík  
Exministryně životního prostředí Rút Bízková 
Exministr životního prostředí Miloš Kužvart 
Exministr životního prostředí Peter Kalaš 
Exministr dopravy Jaromír Schling 
Prezident ČPU Oldřich Petržilka 
Prezident Klubu Stratég Zdeněk Souček 
Předseda ČTPB Leoš Gál 
Ředitelka sdružení Cogen Olga Solaříková  
Místopředseda představenstva CzBA Jan Matějka 
 

 
Generální ředitel Ethanol Energy a ředitel divize chemie 
a biopaliv, Agrofert Holding, a.s., Martin Kubů 
Ředitel divize obchod, ČEZ, a.s., Alan Svoboda 
Ředitel sekce legislativa a trh, ČEZ, a.s., Jan Kanta 
Ředitel Carbon Warehouse Ltd. Jan Pravda 
Místopředseda představenstva a obchodní ředitel, 
ČEPRO, Jan Duspěva 
Předseda asociace NGV Zdeněk Prokopec 
Prorektor pro vědu a výzkum, VŠCHT, Milan Pospíšil 
Zástupce ředitele Sdružení automobilového  
průmyslu Zdeněk Novák 
Generální sekretář ČAPPO Miloš Podrazil 

Prezentace najdete na:  

  http://www.top-expo.cz/konference/3ceef/prednasky-3ceef/ 

Fotogalerii najdete na: 

http://mediafaxfoto.cz/foto_pack.php?c=&t=EKONOMIKA++PRAHA++KONFERENCE++BIOMA

SA+A+BIOPLYN+PRO+ENERGETIKU+%C4%8CR+A+ST%C5%98EDN%C3%8D+EVROPY 

Závěry konference budou zveřejněny po projednání přípravným výborem v nejbližších dnech. 

 
Zpracovala: Mgr. Michala Přečková 
Schválila: Ing. Miloslava Veselá 
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