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Závěrečná zpráva 1. 12. 2010 

 
O významu, budoucnosti a rozvoji informačních technologií v energetice diskutovalo 

ve středu 1. 12. 2010 s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Tomášem Hünerem 

64 osobností české politiky, energetiky, informačních technologií a stavitelství a 

odborného tisku v kongresovém centru hotelu CORINTHIA PRAHA. Akci pořádala pod 

záštitou MPO společnost TOP EXPO CZ formou pracovního oběda pro společnosti 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Úvodní slovo: (zleva) Miloš Mastník, Přemysl Čech,  Z vítání hostů: (zleva) Přemysl Čech, Josef Fiřt,  
Tomáš Hüner, Miroslav Řihák      Martin Pecina, Miloslava Veselá, Milan Urban      
    
  
   

Mezi účastníky nechyběli významní hosté: 

Ing. Josef Fiřt, předseda úřadu ERÚ 

Ing. Eduard Janota, místopředseda dozorčí rady ČEZ, a.s. 

Ing. Milan Urban, předseda hospodářského výboru Parlamentu ČR 

Ing. Martin Pecina, MBA, člen hospodářského výboru Parlamentu ČR 

Ing. Oldřich Petržilka, prezident a generální sekretář ČPU 

Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR 

Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT 

Ing. Alexandr Nováček, generální ředitel Teplárny Brno, a.s. 

Mgr. Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňská teplárenská, a.s. 

Ing. Pavel Pilát, generální ředitel METROSTAV, a.s. 

Ing. Miroslav Vrba, CSc., výkonný ředitel ČEPS, a.s. 

a mnozí další, byli přítomni i zástupci ČT a odborného tisku. 

 

Doslova na poslední chvíli se organizátorovi setkání podařilo zajistit účast pana Ing. Jiřího 

Borkovce, výkonného ředitele České technologické platformy SMART GRID, který na pracovní 

oběd dorazil přímo z parlamentního semináře zabývajícího se obdobnou tématikou. 

 

Hlavními tématy setkání byly: smart grids, cloud computing a 3. liberalizační balíček. 

 "Moderní energetika, ve které mají mít své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje, se 

nemůže obejít bez precizních kontrolních systémů," říká Tomáš Hüner a v závěru své 

prezentace dodává. "Úkol to není lehký. Před energetické firmy staví celou řadu 

technologických výzev. Zároveň ale otevírá celou řadu příležitostí pro ty, kteří jsou schopni na 

tyto výzvy odpovědět."  
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Pan Miroslav Řihák, předseda představenstva ANECT a.s. a pan Miloš Mastník, zástupce GTS 

Czech s.r.o. představili zajímavé možnosti, které rezortům energetika a stavebnictví mohou 

ICT nabídnout.  

 

 

 

 
 

 

zástupci MPO; MŽP a významných společností z oborů energetika, teplárenství, ICT a stavitelství sledují prezentace 

 

Z rozsáhlé diskuze, kterou moderoval pan Přemysl Čech, lze vyvodit závěr, že naléhavá 

potřebnost takovéto diskuze nastává pro MPO právě v době, kdy se bude měnit Energetický 

zákon a aktualizovat Státní energetická koncepce. Pan Milan Urban, předseda Hospodářského 

výboru Poslanecké sněmovny ČR ve svém příspěvku uvedl, že vzhledem k významu a prolínání 

ICT do všech průmyslových odvětví byl při HV PSP ustanoven Podvýbor pro elektronické 

komunikace a ICT průmysl. 

 

V závěru akce poděkovali zástupci ANECT a GTS Czech všem přítomným za účast a hlavně 

obsáhlou diskuzi a organizátorovi TOP EXPO CZ za precizní přípravu akce. Po skončení oficiální 

části se v kuloáru rozvinula neformální,  leč velmi přínosná diskuze. 
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Kontakty: 

 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Pavel Vlček, vlcekp@mpo.cz 
 TOP EXPO CZ, s.r.o. – Tamara Precek, konference@top-expo.cz 

 
 
Zpracoval:  
 
Ing. Martin Dostoupil, marketingový ředitel TOP EXPO CZ, marketing@top-expo.cz 
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