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TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TOP EXPO CZ (24. 10. 2012) 
 
 

V pořadí 3. ročník mezinárodní konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY se 
uskutečnil 21. – 23. října 2012 v Praze. Setkání proběhlo za účasti významných 
českých i zahraničních hostů. Letošní rozšířený třídenní program navštívili 
účastníci z 12 států světa a dorazil i televizní štáb stanice ČT 24.  
 
Celkové složení eventů tvořily Welcome party na Staroměstské radnici, celodenní konference 
v Národním technickém muzeu, v jejímž závěru byly vyhlášeny NOMINACE na CENY 10. 
Ročníku soutěže ČEE. STUDENT a diskusní fórum na téma Aktualizace Územní energetické 
koncepce hl. m. Prahy v Clam-Gallasově paláci. 
 
Vzrůstající zájem o konferenční téma dokládá 123 přihlášených z řad odborné a akademické 
veřejnosti, pozváni byli i studenti vysokých škol z technických oborů.  
 
Již 3. Ročník konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY byl zahájen dne 22. 10. 2012 
v 10 hodin ve foyer Národního technického muzea. Slavnostní zahájení moderoval pan Přemysl 
Čech, hlavním mediálním partnerem konference byla ČT 24. Úvodní projevy na téma trendy a 
legislativa evropské energetiky za pozornosti hostů vernisáže a přítomnosti kamer ČT 24 
pronesli: 

 
Pavel Šolc, náměstek ministra pro sekci energetiky a průmyslu, MPO ČR 
Podivínský, náměstek ministra pro technickou ochranu životního prostředí, MŽP ČR  
Radek Lohynský, radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, ZHMP 
Václav Havlíček, rektor ČVUT v Praze 
Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR, 
a hosty konference přivítal generální ředitel NTM pan Karel Ksandr. 

 
Konference byla připravena v kooperaci s MPO ČR, MŽP ČR, SENÁTEM ČR, Svazem průmyslu a 
obchodu ČR, ČVUT Praha, HMP a dalšími oborovými institucemi; v přípravném výboru působilo 
mnoho předních odborníků na energetiku a její odborný i společenský význam je akcentován 
udělením těchto záštit: 

 
     premiéra ČR Petra Nečase 
     předsedkyně PS PČR Miroslavy Němcové 
     ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby 
     ministra životního prostředí Tomáše Chalupy 
     radního hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Radka Lohynského 
     předsedkyně technologické agentury Rut Bízkové 
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PROGRAM KONFERENCE 

 
 1. blok:   Státní energetická koncepce ČR a států EU 

Moderoval Pavel Kavina, ředitel Odboru surovinové a energetické bezpečnosti MPO ČR 
 
1. blok byl zahájen videokonferenčním mostem z Velké Británie. Peter Young, ředitel pro 
strategii SKM Enviros na vzdálenost více než jednoho tisíce kilometrů zprostředkoval do Prahy 
aktuální dění v Energetické politice Velké Británie. Poté následovala přednáška Energetická 
politika Polska do roku 2030  Krzysztofa Maryla, poradce pro energetiku Ministerstva 
hospodářství Polské republiky. Skandinávský přístup konkrétně Energetickou politiku Finska 
představil Matti Lilja, obchodní rada Velvyslanectví Finské republiky. Následovalo vystoupení 
Ludmily Petráňové, energetické poradkyně ze společnosti Ernst & Young, s.r.o., s názvem 
Trendy evropské elektroenergetiky. Blok uzavřel předsedající Pavel Kavina prezentací o Vztahu 
surovinové a energetické politiky ČR a pozváním na konferenci Surovinová politika a 
bezpečnost ČR, 10. 12. 2012 do NTM. 
 
 2. Blok:   Dopad změn energetické legislativy EU na členské státy 
  S moderujícím Josefem Fiřtem, ředitelem společnosti EUROENERGY spol. s r.o. 

První přednášející 2. bloku Pavel Řežábek, ředitel útvaru Analýzy trhů a prognózy ze společnsoti 
ČEZ, a.s. odpověděl na otázku, zdali Jsou „zelené“ plány rozvoje energetiky udržitelné.  
Blahoslav Němeček, Senior Manager, Advisory Services ze společnsoti Ernst & Young, s.r.o., 
referoval o Nových výzvách evropské energetiky. Miroslav Vrba, člen představenstva ČEPS, a.s., 
prezentoval Zkušenosti ze spolupráce provozovatelů přenosových sítí. Navazující přednáška 
Igora Chemišince, člena představenstva OTE, a.s. byla věnována Integraci trhu s elektřinou ve 
střední Evropě.  3. blok uzavřel odvážný projev Jiřího Feista ze společnosti EP HOLDING, a.s. na 
téma Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty. 
 
 3. blok: Vliv energie na konkurenceschopnost firem  

v čele s viceprezidentem SP ČR pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací, 
Janem Rafajem 

 
Na úvod 3. bloku zhodnotil Vývoj výroby elektřiny z OZE  předsedající Jan Rafaj. Následovala 
prezentace Naděždy Pavelkové, Senior Product Manager, Drives Sales společnosti ABB s.r.o., 
s názvem Energeticky aktivní firma. Vladimír Kubeček z Kompetenčního centra pro energii 
České spořitelny, a.s. vystoupil s prezentací Trendy v energetice a jejich vliv na 
konkurenceschopnost firem. Roman Portužák , manažer pro styk s aplikační sférou z Centra 
ENET VŠB-TUO OSTRAVA, uzavřel konferenci příspěvkem s názvem Využití netradičních zdrojů 
energie v blízké budoucnosti, ve které poukázal na méně známé zdroje energie představující 
alternativu k některým někdy až „módně“ protěžovaným trendům současným. 
 

Veškeré prezentace z konference 3. TEE  jsou dostupné na adrese: 

http://www.top-expo.cz/konference/3tee-2012/prednasky-3tee-2012/ 
 
Kontakt pro tisk:  Ing. Martin Dostoupil, marketing@top-expo.cz, gsm: +420 723 950 992  
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Děkujeme hlavním partnerům konference: 
 

 
 

 
             

 

 

 

 
 
 

 

Děkujeme odborným garantům: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme partnerům: 
 
 
 


