
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
2. latinsko-americká konference IAEE na téma:  

BEZPEČNOST ENERGETIKY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE - 03/09 
 
 
 

K účasti na konferenci, jejíž head of group byl předseda ERÚ pan Josef Fiřt, bylo osloveno 
20 odborníků z oblasti energetiky, zúčastnilo se 11 osob. Na konferenci přednášeli odbor-
níci z více než 30 zemí světa. Cestu, odborný a společenský program při konferenci zajisti-
la TOP EXPO CZ na vyzvání organizátora konference ELA.IAEE. 
 
 

 
 
 
 
Zaměření konference: 
 
Mezi hlavní téma konference, která se konala v hotelu Sheraton Santiago a v kongresovém 
centru v Santiagu de Chile, náležela:  
 

• energetická bezpečnost a efektivita 
• kvalita životního prostředí, změny klimatu 
• energetické trhy a technologie 
• obnovitelné a jaderné zdroje elektrické energie  

 
 
 



 
Program konference: 
 

Neděle, 22. března 2009 
Strategické otázky IAEE  - setkání se členy boardu 
 
Pondělí, 23. března 2009 
Uvítací řeč a inaugurace konference 
Sekce: 

Globalizace a integrace 
Ropa a plyn 
Biopaliva 
Elektřina 
Energetická účinnost 
Technické vybavení 
Energie a rozvoj 
Alternativní zdroje elektrické energie 
Energetické a energetické trhy 
Energetický a obchodní model 

 
 

Závěr a hodnocení konference: 
 
Konference všem zúčastněným nabídla možnost participovat na nevšedním fóru, které si 
dalo za cíl poskytnout jedinečné informace o energetických trzích budoucnosti. Rozvířila se 
také přínosná debata o veřejné politice a o vazbách v rámci regionu Jižní Ameriky. 
Účastníci konference získali cenné informace a osobní kontakty. Cesta na konferenci byla 
dobře organizována, zajímavý byl i doprovodný program. Viceprezident IAEE doporučil 
účast na rakouské konferenci v září 2009 a požádal členy delegace o návrh hlavního téma 
a diskusních fór pro evropskou konferenci IAEE v roce 2011, jejíž přípravou pověřil ředitel-
ku TOP EXPO CZ.  
 

Cesta za moderní architekturou Jižní Ameriky je plánovaná na rok 2010. 
(více na www.top-expo.cz) 

Přílohy:  
 
• Pozvánka na konferenci Vídeň ve dnech 5. – 12. 9.  2009 
• Zpracovala: Karolina Stanislavová, PR 
• Za správnost: Ing. Miloslava Veselá, ředitelka TOP EXPO CZ 

                                                                                       Praha, 16. 4. 2009 
 

Úterý, 24. března 2009 
Sekce: 

Obnovitelné zdroje 
Energetická bezpečnost 
Ceny energií, peak oil a daně 
Energie, ekonomický růst a rozvoj 
Alternativní zdroje energie a jejich efektivita 
Energie a životní prostředí 


