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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
Dne 11. 11. 2014 se v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze konal již 5. ročník 
mezinárodní konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY, a to za účasti významných českých 
i zahraničních hostů ze 14 států.  
 

 
 

 
Zájem o změny v evropské energetice dokládá 154 přihlášených účastníků z řad odborné a akademické 
veřejnosti, státní správy, významných energetických společností, oborových organizací, studentů 
technických fakult a také zástupců odborného tisku. O podpoře konferenčního cyklu TRENDY EVROPSKÉ 
ENERGETIKY hl. m. Prahy svědčí nejen udělená záštita, ale také přivítání hostů a účastníků konference 
panem Jiřím Nouzou, náměstkem primátora HMP pro infrastrukturu a ŽP. 
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Program 5. ročníku mezinárodní konference byl připraven v kooperaci s MPO ČR, MŽP ČR, TA ČR, ČVUT 
v Praze, HMP a dalšími oborovými institucemi; v poradním týmu TOP ENERGY působí mnoho předních 
odborníků ČR na oblast energetiky.  
 
Odborný i společenský význam konference byl akcentován udělením těchto záštit: 
 

 Předsedy vlády České republiky 
 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
 Ministerstva životního prostředí ČR 
 Technologické agentury ČR 
 Hlavního města Prahy 
 České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj 

 
 

 
 
 

   



 

 
 
 

V průběhu atraktivně obsazeného zahajovacího bloku, který moderovala Miloslava Veselá, CEO TOP 
EXPO CZ, se svými úvodními projevy vystoupili: 
 
 Jiří Nouza, náměstek primátora hl. m. Prahy pro infrastrukturu a životní prostředí  
 Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR  
 Tomáš Novotný, ředitel sekce fondů EU a sekci strategie mezinárodní konkurenceschopnosti MPO ČR  
 Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP ČR 
 Jan Rafaj, viceprezident SP ČR pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací  
 Josef Fiřt, předseda přípravného výboru konference a ředitel EUROENERGY 

 
Program dále pokračoval konferenčními bloky:  
 
 VÝVOJ ENERGETIKY EU V GLOBÁLNÍM POHLEDU 

 
 Blok moderoval Josef Fiřt, předseda přípravného výboru konference a ředitel EUROENERGY 

      

                                                                        

               

 
  

 
 

 

 

 

Michaela Nimeřická blok zahájila svou prezentací s názvem Klimaticko-energetický rámec EU do 
roku 2030, ve které blíže popsala strategii 2020 z  klimatického a energetického pohledu a také nastínila 
Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030. Na její prezentaci navázala Lenka 
Kovačovská, vedoucí oddělení strategie a mezinárodní spolupráce v energetice MPO ČR a představila 
Aktualizaci státní energetické koncepce ČR. Dalším prezentujícím byl profesor univerzity Krakov a 
zástupce KIC InnoEnergy Poland Tomasz Szmuc. V tématu Rozvoj energie v EU z globálního 
hlediska a zajištění realizace technologií v rámci EU na světovém trhu mimo jiné blíže představil 
aktivity a cíle organizace InnoEnergy v rámci Evropy.  

Jostein Dahl Karlsen, který je zástupcem norského ministerstva pro ropu a energetiku vystoupil se svou 
prezentací s názvem Rozvoj energetiky EU v globální perspektivě včetně pohledu Norska. Nastínil 
vývoj energetiky v Evropě a také se věnoval aktuální problematice dovozu plynu z Ruska a Ukrajiny a 
možnostem budoucích zdrojů dovozu plynu pro oblast EU. Následoval příspěvek Romana Portužáka, 
zástupce centra energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie VŠB, nazvaný Využívání 
fosilních a fluidních paliv v energetické koncepci EU. První blok byl zakončený prezentací Jiřího 
Šťastného, předsedy představenstva  OTE, a.s. na téma Příspěvek ČR k integračnímu procesu trhu 
s elektřinou.  
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 ENERGETICKÁ NÁROČNOST ČR, ÚSPORY ENERGIE A INOVACE V ENERGETICE 

 
Blok moderoval Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP ČR 

      

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvodní prezentaci 2. bloku s názvem Vliv volby výpočtové metodiky na výsledné parametry 
rekonstruované budovy přednesl Pavel Šmelhaus jednatel Atelieru ARS s.r.o. Následoval příspěvek 
s názvem Energetická účinnost v českých podmínkách: Kde leží příležitosti?, který prezentoval 
Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy. S tématem Energeticky úsporná architektura s 
využitím ekologických zdrojů energie vystoupil Petr Správka, obchodní ředitel JUWI. Ve svém 
příspěvku představil vývoj a realizaci pasivního domu, který byl postaven v Lužických horách. Druhý blok 
zakončil Jiří Malášek, z VUT v Brně, fakulty strojního inženýrství se svou prezentací Ventilační turbíny-
tepelné ztráty. Pro lepší pochopení funkce ventilačních turbín, přinesl s sebou vlastní funkční model na 
ukázku. 
 
 BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST DODÁVEK ENERGIE, KONKURENCESCHOPNOST ČR a EU 

 
 Blok moderoval Jan Rafaj, viceprezident SP ČR pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací  

 

 

 

 

 
 

     

Pan Jan Rafaj zároveň přednesl první příspěvek s názvem Dopady ceny energie na průmysl ČR a 
EU, ve kterém nastínil především problematiku cen v energetice a dopad jejích změn na globální 
konkurenceschopnost. Následovala prezentace Jana Zaplatílka, ředitele Odboru plynárenství a 
kapalných paliv MPO ČR na velice aktuální téma Připravenost ČR i Evropy na možnost plynárenské 
krize v důsledku situace na Ukrajině. Pavel Řežábek, Hlavní ekonom analýzy trhů a prognózy ČEZ,a.s. 

vystoupil s dalším, velice aktuálním tématem Povedou cíle 2030 ke zvýšení bezpečnosti dodávek 
energií? Druhou, a opět velice přínosnou prezentaci na této konferenci přednesl Jostein Dahl Karlsen, 
zástupce norského ministerstva pro ropu a energetiku, tentokrát s názvem Bezpečnost a spolehlivost 
provozu sítí EU, předvídatelnost dodávek energie. Poslední příspěvek s názvem Ochrana kritické 
energetické energetické infrastruktury prezentoval zástupce Energy Charter Martin Minarik, který 
podrobně představil organizaci Energy Charter Secretariat Brussel, její cíle a výhody členství.  
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Děkujeme odborným garantům: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme partnerům: 
 

 

 

 

 

 

 
Děkujeme mediálním partnerům: 

 

                                                       
         

                                                    
                         

                                             

 
6. ročník konference Trendy evropské energetiky se bude konat 11. 11. 2015. 

 
Kompletní fotogalerie k dispozici zde: http://www.top-expo.cz/konference/tee-2014/tee2014fota 
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