
 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
Česko-španělské energetické fórum MADRID, 24. - 28. 4. 2010 

 

Série odborných seminářů a bilaterálních jednání pod záštitou velvyslance v Madridu pana 
Karla Berana vyvrcholila konferencí na CEOE (Konfederace španělských podnikatelů), 
které se osobně zúčastnil José García-Morales, vrchní ředitel pro mezinárodní vztahy 
CEOE, náměstek ministra pro energetiku Tomáš Hüner, předseda ERÚ Josef Fiřt a 
představitelé 13 českých a 19 významných společností a institucí z oboru energetika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24. 4. 2010  
Úvodní seminář – ekonomická situace Španělska 
se konal v konferenční místnosti hotelu H10 Villa de la Reina za účasti a vysoké pozornosti 
všech českých účastníků Česko-španělského energetického fóra  
Program semináře: 
16.00 Přivítání zástupců české delegace panem obchodním radou Petrem Eichnerem 

1) Seznámení s hospodářskou situací Španělska za období 2001-2009 
2) Dopady světové krize na hospodářskou situaci Španělska 
3) Předsednictví Španělska Evropské Unii 
4) Okruhy zájmu španělských forem podnikajících v energetice a v energetických stavbách 
5) Diskuze 

Zakončení 18.00 
 

26. 4. 2010  
Seminář - IDAE (Institute for Diversification and Saving of Energy) 
Téma:  
Situace ve španělském energetickém sektoru, obnovitelné zdroje a 
energetická účinnost 
Program probíhal v AJ: 
10.00 Přivítání: Marisa Olano, ředitelka odboru mezinárodních vztahů IDAE 

1) David Pérez Méndez-Castrillón, Ministerstvo turismu, průmyslu a obchodu Španělska 
Informace o dosahování energetických úspor ve Španělsku:  

2) Prezentace IDAE – Manuel Sainz Andrés, oddělení mezinárodních vztahlů  
3) Tomáš Hüner, nám. minsitra průmyslu ČR: Informace o energetické koncepci ČR 
4) Prezentace českých společností 
5) Diskuze:  

• možnosti česko-španělské spolupráce v energetickém sektoru  
• zkušenosti při dosahování energetických úspor v klimaticky rozdílných státech 

6) Bilaterální jednání 
Zakončení 16.15 
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26. 4. 2010  
Přijetí delegace vedené panem náměstkem pro energetiku ČR Tomášem Hünerem 
státním tajemníkem pro energetiku Španělska Pedrem Luisem Marínem Uribem 
Diskutované okruhy: 

1) Naplňování priorit španělského předsednictví EU 
2) Prezentace aktuální SEK ČR 
3) Prezentace španělské energetické koncepce 
4) Problematika OZE 

 
 
27. 4. 2010  
KONFERENCE - CEOE (Konfederace španělských podnikatelů) 
Téma:  
Možnosti spolupráce Španělska a ČR v energetice a energetických  
10:00 Přivítání  
José García-Morales, vrchní ředitel pro mezinárodní vztahy CEOE 
Karel Beran, velvyslanec, Současná situace na španělském energetickém trhu 
Program byl simultánně tlumočen ČJ/ŠJ: 

1) Antonio Garamendi, předseda energetické komise CEOE 
2) Energetický sektor v ČR a možnosti spolupráce se španělskými společnostmi 
3) Tomáš Hüner, náměstek ministra MPO -  Prezentace zásad SEK ČR  
4) Petr Eichner, obchodní rada  - Hospodářská situace ČR a obch. spolupráce se Španělskem 
5) Josef Fiřt, předseda  ERÚ – spolupráce národních regulátorů, projekt OTE 
6) Vladimír Vlk – Principy ochrany životního prostředí ČR ve vazbě na SEK  
7) Vzájemné představení českých a španělských energetických společností 
8) Diskuze na téma:  
• využívání OZE při rozdílných klimatických podmínkách obou států 
• financování projektů OZE - ekonomické dopady 
• pozice jaderné energie v energetickém mixu obou států 
9) Bilaterální obchodní jednání 
10) Prezentace celostátní soutěže ČEEP – předání publikací 
11)  Pozvání k pokračování obchodních jednání do Prahy a na mezinárodní konferenci 

VÝŠKOVÉ BUDOVY z hlediska energetické náročnosti – 9/2010 
Zakončení 17. 30 
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27. 4. 2010 
 
Pokračování bilaterálních jednání mezi českými a španělskými účastníky mise. 
 
Účastníkům mise byly poskytnuty krátkou cestou: 
 

• seznamy, profily a kontaktní adresy českých společností 
• seznamy, profily a kontaktní adresy španělských společností 

 
Účastníkům mise budou zaslány všechny přednesené prezentace. 

 
 
 
ZÁVĚR : vyhodnocení  a  rozvoj další mezinárodní spolupráce v rámci Evropské Unie:   
 
Česko – španělské energetické fórum naplnilo očekávání účastníků obou stran. 
  
Zaměření a program všech akcí, ze kterých se fórum skládalo a získané osobní kontakty 
hodnotili účastníci jako pozitivní informační přínos. Velký prostor pro bilaterální jednání 
byl plně využit a účastníci mise projevili zájem navázané kontakty prohlubovat.   
 
Pro pokračování odborných jednání na vládní úrovni i obchodních vztahů v privátní sféře 
bylo předběžně dohodnuto konání tematicky navazující konference v Praze pod názvem 
TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY, 20. 9. 2010 se zaměřením na vytváření regionálních 
trhů (Česko - Slovensko; Španělsko – Portugalsko) jako podmínky pro vznik jednotného 
evropského trhu. 
 
Zástupci španělských společností zdůraznili svůj zájem o další setkání zejména se 
zástupci společností oborů elekroenergetika (ČEPS, ČEZ, E.ON, PRE), plynárenství a 
teplárenství, dodavatelů OZE a pochopitelně i stavebních společností, které mají zájem se 
podílet na vzniku energetických staveb na území Evropské Unie. 

 
 
 
 
 
 
 

V Praze, dne 29. dubna 2010 
 
Mgr. Jitka Valdová, ředitelka zahraničních misí, email: foreign@top-expo.cz, tel: +420222222936 
 
Schválili: 

 

Garant odborného programu ve Španělsku  - obchodní rada v Madridu Petr Eichner 

Garant odborného programu za českou stranu - ředitelka TOP EXPO CZ Miloslava Veselá 
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