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Na Novoměstské radnici v Praze proběhla tisková konference, která pro následující 

období I. pololetí roku 2011 přinesla přehled eventů zaměřených na energetickou a 

ekologickou problematiku. Zúčastnilo se jí na 62 hostů a novinářů. Pořadatelská 

společnost TOP EXPO CZ ji zorganizovala ve spolupráci s MPO – MŽP – MMR a ERÚ.  

 
Přítomným novinářům i zástupcům společností z oboru energetika byli k dispozici 
přednášející: Josef Fiřt - předseda ERÚ, Jiří Bis - předseda Podvýboru pro energetiku, senátor 

Parlamentu ČR, Tomáš Úlehla - místopředseda Výboru pro ŢP SPS ČR, Jan Zaplatílek - ředitel 

odboru plynárenství a kapalných paliv MPO, Miloslava Veselá - ředitelka společnosti TOP EXPO 

CZ. Mezi hosty nechyběli ani Zuzana Šolcová - ředitelka AEM, Irena Plocková – předsedkyně 

poroty ČEEP, Svatopluk Zídek - prezident ČSSI, Oldřich Petrţilka - prezident ČPU, Jan Bárta – 

ředitel CPD, zástupci bankovních domů, významných energetických firem a další. 

 

Předseda ERÚ pan Josef 

Fiřt v úvodním slově 

zrekapituloval, nelehké 

úkoly, které má letos 

před sebou obor 

energetika. Spolu se 

senátorem panem Jiřím 

Bisem a poslancem 

panem Tomášem 

Úlehlou potvrdili snahu 

o otevřenou komunikaci 

s odbornou veřejností, 

aby se do změn energetické legislativy pro ČR včas a správně zapracovala všechna potřebná 

doporučení. V této snaze jsou zajedno jak ministr ţivotního prostředí pan Tomáš Chalupa, 

jehoţ názor tlumočil poslanec pan Tomáš Úlehla, tak i představitelé Ministerstva průmyslu a 

obchodu, které zastupoval pan Jan Zaplatílek. 

1) Prezentace soutěže Český energetický a ekologický projekt  

Cíle odborné celostátní soutěže, a to prezentovat stavby, projekty 

nebo inovace, které významným způsobem sniţují energetickou 

náročnost, zvyšují energetickou účinnost ČR, podporují vyuţití a 

integraci OZE do energetických sítí a tak přispívají ke zlepšení 

ţivotního prostředí v ČR, představil pan Josef Fiřt, který stál u 

základů tradice tohoto soutěţního projektu. Společenské i odborné 

renomé soutěţe dokladuje skutečnost, ţe se vyhlášený 9. ročník 

koná pod záštitou premiéra ČR a dalších osobností. 

 

Ředitelka TOP EXPO CZ paní Miloslava Veselá seznámila přítomné se soutěţními kategoriemi 

pro rok 2010 a vyjádřila své poděkování jak přípravnému výboru, odborným garantům 

soutěţe, tak zejména tradičním partnerům a sponzorům, kterými jsou nejvýznamnější 

společnosti z oboru energetika působících na území ČR. Vhodně tak deklarují svoji 

společenskou odpovědnost i pozitivní vztah k ochraně ţivotního prostředí v ČR i EU.  
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Soutěžní kategorie ročníku 2010: 
 

A) stavby investorů na území ČR     

• A1) Rodinné a bytové domy 

• A2) Školské a zdravotnické budovy 

• A3) Ostatní budovy (administrativní, sportovní, domovy pro seniory, divadla, knihovny aj.) 

B) projekty připravené k realizaci, případně i realizované: 

• B1) Projekty pro nízkoenergetické a pasivní domy 

• B2) Projekty pro výrobu a úspory elektřiny a tepla 

• B3) Projekty pro sníţení energetické náročnosti průmyslu a dopravy 

• B4) Projekty pro efektivní integraci OZE do energetických sítí 

C) inovace v oblasti materiálů, výrobků, technologií, programů, procesů, postupů, apod. 

vhodné pro pasivní domy či domy s téměř nulovou spotřebou energie 

• C1) Realizované 

• C2) Připravované 

Termín pro doručení přihlášek: 11. 10. 2011 

2) Prezentace 2. ročníku mezinárodní/visegrádské konference 

TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY, PRAHA;  23. - 24. 5. 2011  

Program konference bude tematicky členěn do bloků: 

 I. blok: Inteligentní systémy pro zvýšení bezpečnosti dodávek energie 

 II. blok: Smart grids - projekty budoucnosti 
 III. blok: Investiční záměry pro kritickou infrastrukturu energetiky (TSO, DSO) 

3)  Představení evropských konferencí, na které TOP EXPO CZ 

pořádá v 1. pololetí 2011 cesty odborníků: 

ENERGY EFFECIENCY GLOBAL FORUM, Brusel; 12. - 14. 4. 2011 

 
Úspory energie v historických budovách, Krakov; 9. – 10. 5. 2011 

 
IV. CENTRAL EUROPEAN GAS CONGRESS, Budapešť; 14. – 19. 6. 2011

 
 

 
 
Kontakt pro tisk: Martin Dostoupil, marketing@top-expo.cz, gsm: 723 950 992 

Aktuální informace hledejte na www.top-expo.cz 
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