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PROGRAM KONFERENCE 23. 11. 2017
8:00 – 10:00 – REGISTRACE
10:00 – 10:05 – ÚVODNÍ SLOVO:
Ing. Martin Havel, PhD., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

I. BLOK– ZIMNÍ ENERGETICKÝ BALÍČEK
10:05 – 11:30 – PANELOVÁ DISKUSE
M O D E R ÁTO R :

Jan Žižka, Senior Consultant – specialista pro energetiku, HATcom
ÚVODNÍ PREZENTACE:
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál, člen regulační rady, Energetický regulační úřad
PA N E L I ST É :

n
n
n
n
n
n

Mgr. Pavel Doucha, partner, Doucha Šikola Advokáti
Ing. Jiří Gavor, jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií
Martin Hájek, výkonný ředitel, Teplárenské sdružení ČR
JUDr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál, člen regulační rady, Energetický regulační úřad
Mgr. Martin Sliva, PMP, projektový koordinátor, OKTE

11:30 – 12:00 – přestávka na kávu a malé občerstvení, na které zve společnost OKTE

II. BLOK – UTILITY BUDOUCNOSTI
12:00 – 13:30 – PANELOVÁ DISKUSE
M O D E R ÁTO R :

Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Ú V O D N Í P R E Z E N TA C E :

Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
PA N E L I ST É :

n
n
n
n
n

Vojtěch Fried, vedoucí oddělení E-mobility & Smart City, Pražská energetika
Ing. Michal Jurík, Asset strategy a projekty, skupina E.ON
Pavel Němeček, vedoucí oblasti, Divize Projekty/Oblast NN,VN, OMEXOM GA Energo
Radek Svoboda, Manager, Arthur D. Little
Marek Tomeš, vedoucí týmu rozvoje produktů a služeb, ZSE Energia

13:30 – 14:30 – přestávka na společný oběd
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III. BLOK – ALTERNATIVNÍ PALIVA V DOPRAVĚ?
URČITĚ ANO, ALE …
14:30 – 16:00 – PANELOVÁ DISKUSE
M O D E R ÁTO R :

Ing. Václav Loula, tiskový mluvčí,
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
Ú V O D N Í P R E Z E N TA C E :

Ing. Jan Mikulec, CSc., výkonný ředitel,
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
PA N E L I ST É :

n Mgr. Jan Duspěva, generální ředitel, ČEPRO
n Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., ředitel odboru nepřímých daní, Ministerstvo financí ČR
n Ing. Jan Mikulec, CSc., v ýkonný ředitel, Česká asociace petrolejářského průmyslu
a obchodu
n Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
n Martin Peleška, ředitel českého zastoupení automobilky Toyota, TOYOTA CZECH
n Ing. Michal Pres, vedoucí strategie, ŠKODA AUTO ČR
n Ing. Vladislav Smrž, n
 áměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí
mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí ČR
16:00 – 16:30 – přestávka na kávu a malé občerstvení
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IV. BLOK – NOVÉ TRENDY A INOVACE
V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH
16:30 – 18:00 – PANELOVÁ DISKUSE
M O D E R ÁTO R :

Mgr. Milena Geussová, odborná redaktorka, PRO-ENERGY magazín
Ú V O D N Í P R E Z E N TA C E :

Ing. Pavel Pelčák, manažer financování energetických projektů, Komerční banka
PA N E L I ST É :
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n
n
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n

Ing. Zdeněk Danielovský, poradce, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady, Solární asociace a ředitel Solar Global Energy
Ing. René Grebeň, ředitel, Energie pro život
Ing. Pavel Pelčák, manažer financování energetických projektů, Komerční banka
Mgr. Radovan Šejvl, sdružení ENERGIS 24
Ing. Pavel Šimon, CSc., v iceprezident, Komora výrobcov a užívateľov obnoviteľných
zdrojov energie/Žilinská univerzita

18:30 Závěr 1. dne konference – Ing. Martin Havel, PhD.,
šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín
19:00 – společná večeře a raut

PROGRAM KONFERENCE 24. 11. 2017
EXKURZE PRO ZÁJEMCE:
TRANSPORT ROPNÝCH PRODUKTŮ
Doprava: vlastními vozy
Vzdálenost z Kurdějova cca 45 km/35 minut., směr Brno a Praha
10:00 – 12:30 – Exkurze na terminál ČEPRO, Střelice u Brna
Adresa: sklad ČEPRO, Brněnská 729/25, Střelice u Brna 664 47
sklad je na okraji obce Střelice směrem od Brna
Parkování zajištěno: na parkovišti před skladem nebo v areálu
Upozornění pro účastníky:
na začátku exkurze proběhne školení o bezpečnosti pohybu v areálu.
V celém areálu je zakázáno focení.
12:30 – 14:00 – společný oběd v areálu ČEPRO
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radičně proběhly čtyři panelové diskuse. Zúčastnili se jich odborníci, často
s rozdílnými názory a preferencemi, což
ovšem přidává jejich vystoupením na zajímavosti. Také o příspěvky do diskuse z pléna byl
velký zájem a neformální rozhovory pokračovaly v příjemném prostředí hotelu Kurdějov
až do pozdních hodin. Druhý den konference
byl tradičně věnován exkurzi, tentokrát na terminál ČEPRO ve Střelicích u Brna.
EU VE VŠECH PÁDECH
Program prvního dne konference zahájil blok, věnovaný Zimnímu energetickému
balíčku EU. Moderoval ho Jan Žižka, publicista a specialista na energetiku. Konstatoval, že Evropská komise si od balíčku slibuje
velmi mnoho, ale během roku od zveřejnění se objevila řada kritických názorů – ze zemí, jako je Česká nebo Slovenská republika
samozřejmě také. Jde totiž o zásadní změny
ve fungování trhu, o nový tržní design. Komise chce posílit roli spotřebitele, zajímavý
je koncept tzv. agregátora, který má zastupovat skupiny spotřebitelů, především na lokální úrovni.
Úvodní prezentaci přednesl člen Regulační rady Energetického regulačního úřadu
(ERÚ) Vratislav Košťál a zaujal jejím nekonvenčním zpracováním všechny přítomné.
ERÚ samozřejmě zajímá, jak se jednotlivé
části balíčku promítnou do regulace, ale také to, jak bude novými regulacemi zatěžován
spotřebitel. Konstatoval, že Zimní balíček má
být liberalizační, ale především přináší další regulaci. Přichází s nejasně ukotvenými
agregátory, což jsou neregulovaní zástupci spotřebitele, a místními komunitami jako
nositeli koncentrované nabídky a poptávky na trhu. Osobně se domnívá, že trh ztrácí podnikatelský charakter, už tolik nezáleží
na tom, co je ekonomické, ale jaké to bude

mít pozitivní sociální vyznění. EU do jisté míry předvídá koncept sdílené ekonomiky, a to
v digitálním prostředí. Nastupuje tzv. samozásobovací koncept, přibývá lidí, kteří mají zájem produkovat svou vlastní elektřinu
a nebýt závislí na trhu. Dá se to označit jako
regulatorní otevírání netržních možností pro
uspokojování potřeb.
Netržní koncept pak doplňují nejrůznější
dotace a další opatření včetně kapacitních
plateb. Jaká bude skutečná role agregátorů a jak skutečně pomohou spotřebitelům?
Přesunou se tedy do jejich role dnešní obchodníci? V diskusi k tomu zaznělo, že je nutné, aby agregátoři neměli nadstandardní výhody, například právě oproti obchodníkům.
„EU vytváří obrovské množství dokumentace odpoutané od reality, přitom je velice
podrobná,“ řekl mj. Košťál. Balíčková metoda spočívá v tom, že se ještě nevyhodnotí ani
ten třetí, ale už přichází chaos čtvrtého. „Například síťové kodexy, na kterých pracujeme,
jsou v některých partiích v rozporu se čtvrtým balíčkem.“
O tom, že trh je s každým dalším balíčkem
více omezován, mluvili i další panelisté a zaznělo to i v diskusi. V panelu dále vystoupili
advokát Pavel Doucha, výkonný ředitel Teplárenského sdružení Miroslav Hájek, ředitel
Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří
Gavor, Rastislav Hanulák, advokát a partner
Capitol Legal Group a Martin Sliva ze slovenského OKTE.
Zaznělo také, že nelze opomíjet pozitivní
stránky, které balíček má. Obsahuje pravidla, která ve finále povedou k ochraně slabších účastníků. Energetická chudoba je totiž
v současné době stále větším problémem.
UTILITY BUDOUCNOSTI
Druhý panel moderoval Dean Brabec, ředitel středoevropské pobočky společnosti
7 n

Arthur D. Little, který měl také úvodní prezentaci. Klíčovými faktory poklesu hodnoty
utilitních společností, který skutečně nastal
a pokračuje, byla finanční krize, politická rozhodnutí a regulace. Každá změna v oblasti
podnikání je reprezentována novou technologií, novým business modelem a systémem
řízení. Brabec uváděl i příklady – na konci 20.
století to byla technologická a informační revoluce s využitím velmi pokročilých a informačních technologií a investicemi do vědy
a výzkumu. Zhruba od roku 2010 je to zatím
poslední, současná etapa, kterou je sdílená
ekonomika a průmysl 4.0. Charakterizuje ji
propojení a rozšíření hodnototvorného řetězce a multiplikační zhodnocení. Nový business model vyžaduje změnu myšlení, hledání dovedností, využití nových technologií,
hledání nové role a zapojení do ekosystému.
V panelu dále vystoupil Vojtěch Fried,
vedoucí oddělení E-mobility & Smart City
z Pražské energetiky na téma trendů v oblasti e-mobility a jejím budoucím rozvoji v ČR.
Zabýval se také otázkou, jaká v tom bude role energetické společnosti. O budoucí roli bateriových systémů v oblasti energetiky,
zkušenostech a roli společnosti E.ON v této
oblasti mluvil Michal Jurík ze skupiny E.ON.
Uvedl konkrétní případy, a to smart region
Pellworm, kde jde o maximalizaci využití lokálních obnovitelných zdrojů, a Blackburn
Meadows, kde jsou baterie ve zkušebním
provozu od 9. října tohoto roku. V lednu pak
budou uvedeny do provozu baterie v jihočeských Mydlovarech.
Marek Tomeš, vedoucí týmu rozvoje produktů a služeb ZSE Energia, se věnoval roli dodavatele energie v prostředí chytrých
domácností a tomu, jak bude vypadat obchod s elektřinou bez regulace. Pilotní projekt smart cities představil Pavel Němeček,
vedoucí oblasti Projekty NN,VN ze společnosti OMEXOM GA Energo. O datových
službách, které jsou utilitou nové generace, hovořil Radek Svoboda ze společnosti
Arthur D. Little.
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ALTERNATIVNÍ PALIVA
V DOPRAVĚ
Tato sekce byla personálně obsazena vůbec
nejsilněji. Mezi panelisty byl náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, náměstek ministra životního prostředí Vladislav
a Ondřej Fasora, ředitel odboru nepřímých
daní Ministerstva financí, „Paliváře“ reprezentoval Jan Duspěva, generální ředitel firmy Čepro a předseda představenstva České
asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), kterou zastupoval také její výkonný ředitel Jan Mikulec. V panelu jim zdatně sekundovali zástupci automobilek Toyota
Czech (Martin Peleška) a Škoda Auto (Michal
Pres). Blok moderoval Václav Loula z ČAPPO.
Panelisté se v podstatě shodli na tom, že
ropa a ropná paliva nejsou ještě „mrtvá“.
Do roku 2030 bude většina energie v dopravě pocházet z ropy, ale podíl alternativních
paliv pozvolna poroste. Zatím však tvoří v registracích nových vozů pouze zanedbatelný
podíl. V České republice jsou to podle údajů
Svazu automobilového průmyslu 3 %, v rámci EU činí podíl vozů na alternativní pohon
4,2 %.
Jan Mikulec a Jan Duspěva zdůraznili, že
na vyšší využívání alternativních paliv v dopravě tlačí nyní sami výrobci pohonných
hmot, protože jsou pod tlakem legislativy
EU, která jim nařizuje razantně snižovat emise CO2 a víc využívat tzv. vyspělá biopaliva
z nepotravinářských surovin. Pod podobným tlakem jsou i výrobci automobilů. Téměř všichni začali nabízet jak vozy na CNG,
tak nově i elektromobily. Jejich prodejnost
však limitují vysoké ceny, počet plnicích, respektive dobíjecích, stanic i délka dojezdu
u elektromobilů. Od roku 2030 lze podle Mikulce čekat razantní nástup aut na vodíkový
pohon. Na vodíkové články sází i automobilka Toyota.
Diskutující se nemohli shodnout na tom,
které alternativní palivo má největší budoucnost a které je nejvíce ekologické. Shoda
SBORNÍK KONFERENCE

nepanovala ani v tom, zda se mají vozy na alternativní pohon daňově zvýhodňovat. Jan
Mikulec zdůraznil, že z benzinu a motorové
nafty se loni vybralo na spotřební dani a DPH
107 miliard korun, zatímco alternativní pohonné hmoty jsou daňově zatíženy podstatně méně. Podle Ondřeje Fasory z Ministerstva financí je trendem moderní daňové
politiky daňová neutralita a minimální výjimky z daní, další daňové zvýhodňování alternativních paliv či vozů na tento pohon proto
nepokládá za správné.
Eduard Muřický (MPO) uvedl, že z evropských fondů je nyní možné podpořit nákup
vozů na alternativní pohon pro firmy, ale
podobné vozy zatím nejsou na trhu. Podle Vladislava e z MŽP tento úřad podporuje
z evropského programu nákup aut na alternativní pohon pro města, kraje a obce. K dispozici má 100 milionů korun, ale je problém
sehnat na trhu vhodné vozy. Michal Pres ze
Škody Auto pak slíbil, že firma, která už nabízí plynové vozy Citigo a Octavia G-Tec, v roce 2020 uvede na trh i elektromobil a plug-in hybrid.
VEŘEJNÁ SLUŽBA
NEBO BYZNYS?
V bloku s názvem Nové trendy a inovace
v energetických odvětvích se střetli příznivci
klasické, centrálně řízené energetiky a energetiky decentralizované, založené na obnovitelných zdrojích a ukládání přebytečné energie v bateriích. Podle Pavla Pelčáka
z Komerční banky jsou nejperspektivnějšími technologiemi budoucnosti KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla), centrální
systémy zásobování teplem, tepelná čerpadla a různé obnovitelné zdroje energie. Pelčák také obhajoval tzv. prosumers, tj. spotřebitele, kteří jsou zároveň výrobci elektřiny
pro vlastní potřebu. Distribuční firmy je kdysi
nazvaly černými pasažéry, na které musí doplácet jiní, podle Pelčáka tomu tak ale není.
Podle Reného Grebeně z firmy Energie pro
život, která instaluje střešní solární panely, se

bere přílišný ohled na zranitelné zákazníky
s malou spotřebou, zatímco zákazníci chtějí
dnes něco zcela jiného – vyrábět si elektřinu
sami a být zcela nezávislí na energetické síti. Grebeň obhajoval i reformu tarifní soustavy, kterou připravovalo minulé vedení ERÚ
a zákazníci měli platit podle velikosti jističe.
Na Slovensku se však tento druh plateb vůbec neosvědčil a byl proto zrušen.
V panelu dále vystoupili Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace, Pavel Šimon, viceprezident Komory výrobcov a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie,
a Radovan Šejvl ze sdružení ENERGIS 24.
Další panelista, Zdeněk Danielovský, poradce ministra průmyslu a obchodu, a Ladislav Havel z téhož úřadu v diskusi uvedli, že
i v budoucnu bude nutné stavět energetickou infrastrukturu, musí zde být i nadále centrální energetická síť. „Všichni nebudou jen
prosumers, je třeba myslet i na běžné zákazníky.“ Michal Jurík z firmy E. ON pak připomněl, že distributor je povinen dodržovat
kvalitu dodávek elektřiny. „Prosumers v tom
mohou dělat velkou neplechu, bude-li jich
více. Dodávky elektřiny mohou kolísat, mohou se rozbít spotřebiče apod., pokud nebude soustava centrálně řízena.“
Z publika zaznělo, že energetika má být
hlavně veřejná služba, až pak prostor pro experimenty. Podle Grebeně ale zcela naopak
energetika není veřejná služba, nýbrž čistý
byznys.
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I. BLOK
ZIMNÍ ENERGETICKÝ BALÍČEK
10:05 – 11:30 – PANELOVÁ DISKUSE
M O D E R ÁTO R :

Jan Žižka, Senior Consultant - specialista pro energetiku, HATcom
Ú V O D N Í P R E Z E N TA C E :

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál, člen regulační rady, Energetický regulační úřad
PA N E L I ST É :

n
n
n
n
n
n

Mgr. Pavel Doucha, partner, Doucha Šikola Advokáti
Ing. Jiří Gavor, jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií
Martin Hájek, výkonný ředitel, Teplárenské sdružení ČR
JUDr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál, člen regulační rady, Energetický regulační úřad
Mgr. Martin Sliva, PMP, projektový koordinátor, OKTE

TEMATICKÉ OKRUHY I. BLOKU
D I S K U S N Í T É M ATA :

n
n
n
n
n
n
n

„Čistá energie“ podle představ Evropské komise
Ztratí členské státy kontrolu nad svým energetickým mixem?
Celková proměna energetiky: ekonomická příležitost nebo přemrštěné náklady?
Tržní nebo protitržní design?
Spotřebitel – vítěz nebo oběť?
Zimní balíček a přenosová soustava
Chytré sítě budoucnosti
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Mgr. Pavel DOUCHA
partner, Doucha Šikola Advokáti
Mgr. Pavel Doucha advokátem
a zakládajícím partnerem advokátní
kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o.,
která je jedinou českou právní kanceláří,
specializující se výhradně na sektor
energetiky, zejména obnovitelných zdrojů.
V minulosti se věnoval právu životního
prostředí a souvisejícím oborům. Je
držitelem Ceny ministra životního prostředí
za příspěvek k rozvoji environmentálního
práva za rok 2004, působil i jako člen
rozkladové komise ministra. V současné
době je právním poradcem řady oborových
asociací v sektoru energetiky, jako je
Komora obnovitelných zdrojů, CZ BIOM,
Solární asociace, či AKU-BAT CZ.
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Ing. Jiří GAVOR
jednatel ENA a ředitel, Asociace
nezávislých dodavatelů energií (ANDE)
Je absolventem Českého vysokého učení
technického, Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská (ČVUT – FJFI), kandidát fyzikálně
technických věd. Působil jako vysokoškolský
pedagog, výzkumný pracovník v energetice
a od roku 1992 jako zakladatel, majitel
a řídící pracovník konzultační firmy ENA.
Zároveň je výkonným ředitelem ANDE –
Asociace nezávislých dodavatelů energií.
Je specialistou na vývoj energetických trhů,
relace cen, daní a konkurenceschopnosti
veškerých druhů paliv a energií. Řada studií
se týkala možností uplatnění pokročilých
energetických technologií a energetických
úspor včetně hodnocení jejich ekonomické
efektivnosti. Řídí energetické audity
velkých průmyslových podniků. K těmto
tématům pravidelně publikuje včetně
prezentací na mezinárodních konferencích.
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Spolupracuje s řadou prestižních institucí
včetně mezinárodních arbitrážních
tribunálů. Angažuje se rovněž při formování
názorů na směřování státní energetické
koncepce ČR a dalších aktuálních
problémů energetiky, včetně spolupráce se
sdělovacími médii všech typů. Je členem
Výboru pro udržitelnou energetiku
při Vládě ČR.
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Martin HÁJEK
výkonný ředitel, Teplárenské sdružení ČR
Je ředitelem výkonného pracoviště
Teplárenského sdružení České republiky.
Předtím působil v Pražské teplárenské, a.
s. na pozici poradce generálního ředitele
pro strategii. vystudoval obor ekonomika
a řízení energetiky na Elekrotechnické
fakultě ČVUT v Praze.
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JUDr. Rastislav HANULÁK
partner, Capitol Legal Group
Advokátom sa stal v roku 2006. V rokoch 2003
až 2006 pôsobil ako externý právny poradca
v prestížnej stredoeurópskej private equity
spoločnosti. Má skúsenosti predovšetkým
z oblasti nehnuteľností, ako aj z oblasti
energetiky, keďže v rámci svojej doterajšej
praxe zastupoval intenzívne niekoľko
spoločností z energetického prostredia.
Zaoberá sa však aj obchodným právom,
právom obchodných spoločností, akvizíciami
a privatizáciou, právom hospodárskej súťaže
a štátnej pomoci a právom upravujúcim
oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Poskytoval poradenstvo pri transakciách
veľkého rozsahu realizovaných na Slovensku
v oblasti energetiky, akvizícií zdravotníckych
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zariadení a nehnuteľností. Pracuje tiež
v poradných orgánoch zamestnávateľských
združení a legislatívnych komisií. Príležitostne
prednáša na rôznych odborných
konferenciách.
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JUDr. PhDr. Vratislav KOŠŤÁL
člen Rady ERÚ pro rezorty legislativy, vědy
a výzkumu a komunikace
Vystudoval současně Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Po dokončení magisterského cyklu úspěšně
absolvoval rigorózní řízení na obou
univerzitách. Ve společnostech RWE
Transgas, a.s., NAFTA a.s. a E.ON Česká
republika, s.r.o., působil na pozicích vedoucího oddělení a náměstka pro obchod.
V letech 2008 až 2016 pracoval pro ČEPS,
a.s., zpočátku jako vedoucí odboru Právní
podpory obchodu, v roce 2009 se stal
vedoucím odboru Právních služeb. Před
nástupem do funkce člena Rady ERÚ byl
hlavním právníkem ochrany spotřebitele

v České národní bance. Jako člen Rady ERÚ
Vratislav Košťál převzal gesci nad legislativněsprávní agendou ERÚ, nad komunikací,
vědou a výzkumem. Do jeho působnosti
spadá i vnější komunikace úřadu.
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Mgr. Martin SLIVA
projektový koordinátor OKTE
Vyštudoval Fakultu politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor
Medzinárodné vzťahy a diplomacia.
Kvalifikáciu si doplnil absolvovaním
ďalšieho vzdelávania v oblasti Manažment
európskych záležitostí na Univerzite
Komenského v Bratislave a certifikáciou
projektového manažéra PMI Project
Management Professional.
V rokoch 2004–2012 pracoval
na Ministerstve hospodárstva Slovenskej
republiky, kde bol členom vyjednávacieho
tímu za Slovenskú republiku v Rade
Európskej únie pri rokovaniach o 3.
energetickom liberalizačnom balíčku
a podieľal sa na jeho zavedení
do slovenskej energetickej legislatívy.
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V súčasnosti pôsobí ako projektový
koordinátor v organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou – spoločnosti OKTE, a.s.,
venuje sa európskej a domácej energetickej
legislatíve, koordinovaniu rozvojových
aktivít na trhu s elektrinou, transparentnosti
a integrite trhu a rozvoju smart grid.
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Jan ŽIŽKA
partner, Senior Consultant – specialista
na energetiku, HATcom
Jan Žižka – konzultant a publicista,
zabývá se energetikou, exportem, vědní
politikou a komunikací v těchto oblastech.
Je konzultantem a specialistou pro
energetické projekty agentury HATcom,
dále spolupracuje s vládní sekcí pro vědu,
výzkum a inovace. Je analytikem webu
oEnergetice. Od devadesátých let působil
jako novinář v řadě českých médií, zabýval
se především ekonomikou a zahraniční
politikou. V posledních letech se zaměřoval
na odvětví energetiky – hlavně ekonomické,
politické a byznysové souvislosti. Mimo jiné
byl reportérem týdeníku EURO a zástupcem
šéfredaktora deníku E15.
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II. BLOK
UTILITY BUDOUCNOSTI
10:05 – 11:30 – PANELOVÁ DISKUSE
M O D E R ÁTO R :

Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Ú V O D N Í P R E Z E N TA C E :

Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
PA N E L I ST É :

n
n
n
n
n

Vojtěch Fried, vedoucí oddělení E-mobility & Smart City, Pražská energetika
Ing. Michal Jurík, Asset strategy a projekty, skupina E.ON
Pavel Němeček, vedoucí oblasti, Divize Projekty/Oblast NN,VN, OMEXOM GA Energo
Radek Svoboda, Manager, Arthur D. Little
Marek Tomeš, vedoucí týmu rozvoje produktů a služeb, ZSE Energia

TEMATICKÉ OKRUHY II. BLOKU
D I S K U S N Í T É M ATA :

n N
 ové příležitosti a obchodní modely energetických společností
(nová versus tradiční energetika)
n Komplexní péče o zákazníka s využitím nových distribučních kanálů
(energetické a neenergetické služby)
n Sdílená ekonomika jako příležitost a hrozba energetiky
(mobilita všudypřítomná)
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Ing. Dean BRABEC
Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Ing. Dean Brabec vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze, obor ekonomika
průmyslu. Před nástupem do společnosti
Arthur D. Little působil u renomovaných
zahraničních firem (Deloitte, KPMG Česká
republika, s.r.o.), kde se věnoval projektům
pro energetické společnosti, průmyslové
podniky, banky a finanční instituce. Od roku
2005 je řídícím partnerem společnosti
Arthur D. Little s odpovědností za aktivity
společnosti ve střední a východní Evropě.
Zaměřuje se na poradenství spojené
s tvorbou strategií a business plánů,
s využíváním inovací a nových technologií,
regulací a řízením rizik, zvyšováním
podnikatelské výkonnosti, a řízením nákladů.
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Dean Brabec byl dlouholetým členem
poradního sboru Energetického
regulačního úřadu České republiky,
v současnosti je prezidentem Klubu
finančních ředitelů, který založil v roce 2005.
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Vojtěch FRIED
vedoucí oddělení E-mobility & Smart City,
Pražská energetika
Vojtěch Fried působí v Pražské energetice
na pozici vedoucího oddělení elektromobily
& Smart City. Jeho úkolem je zajistit,
že PRE je partnerem segmentům B2G
a B2B v oblasti inovativních projektů
a elektromobility. Zároveň se soustředí
na rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury,
PREpoint. Před svým nástupem do týmu
Pražské energetiky získával Vojtěch své
zkušenosti v management consultingu,
kde se soustředil na tvorbu obchodních
strategií pro klienty především z oblasti
energetiky a bankovnictví. Mezi jeho klienty
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v energetice patřil například ČEZ, ČEPS
nebo E.ON a z bankovního sektoru to byla
například Komerční banka nebo ČSOB.
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Ing. Michal JURÍK
Asset strategy a projekty, skupina E.ON
Ing. Michal Jurík je absolventem FEL
ČVUT obor Elektroenergetika (2013).
V koncernu E.ON, do kterého nastoupil
v roce 2013, působí od roku 2015 na pozici
projektového manažera v oddělení Asset
strategy a projekty. Zabývá se analýzou
inovativních technologií pro distribuční
sítě a ověřováním jejich spolehlivosti
v rámci pilotních instalací. Je pověřen
realizací projektu velkokapacitní bateriové
jednotky v Mydlovarech. Jeho další projekty
zahrnují nasazování kompaktních Smart
rozváděčů VN a univerzálních monitorů NN
do trafostanic VN/NN v distribuční síti E.ON
v České republice.

Michal Jurík
22.11.2017

Akumulace elektřiny
v bateriích
Trendy a zkušenosti
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22.11.2017

Zdroje:
VtE: 300 kW
FVE: 780 kWp
Baterie:
Redox Flow: 200 kW–1600 kWh
Li-Ion:
1 MW–560 kWh
Malé Li-Ion: 80 kW–80 kWh
V provozu od 2015, za účelem
maximalizace využití lokálních OZE
Elektrická soběstačnost: 97%
(3% spotřebované energie během
roku nepocházelo z místních zdrojů)

22.11.2017

Sheffield, UK
Baterie:
Li-Ion:
10 MW–5 MWh
Ve zkušebním provozu od
9.10.2017
Účel: Služba pro Enhanced
Frequency Response (EFR)
EFR: speciální podpůrná služba v
UK; reakce na popud (vybočení f z
klidového pásma) <1s.
Tender na službu: 201 MW, vyhrály
pouze baterie, zvítězila i nabídka
E.ON UK.

Projekty v rámci E.ON
Smart Region Pellworm

Projekty v rámci E.ON
Blackburn Meadows
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7.11.2017

Mydlovary, Jihočeský kraj
Baterie:
Li-Ion:
1 MW – 1 MWh
Plán uvedení do provozu:
1/2018
Služba pro E.ON Energie
Potenciál pro služby pro PDS
Lokalita je v uzavřeném areálu.
V areálu je výrobna – teplárna na
biomasu.
Napojení do samostatného vývodu
22 kV (kabel VN 50 m).
Investorem a vlastníkem je
společnost E.ON Česká republika.

5
22.11.2017
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Projekty v rámci E.ON
Akumulace elektřiny Mydlovary

Další užití akumulace – Materiál od společnosti Siemens
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Pavel NĚMEČEK
vedoucí oblasti, Divize Projekty / Oblast NN,VN,
OMEXOM GA Energo
Pavel Němeček je od roku 2011 zaměstnán
ve společnosti OMEXOM GA Energo
s.r.o. na pozici vedoucí oblasti v divizi
Projektů (Oblast NN,VN), dříve pracoval
jako obchodní poradce a konzultant
v telekomunikacích a obchodě, také jako
projektant v energetice a elektrotechnik.
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Ing. Radek SVOBODA
Manager Artur D. Little
Je manažerem společnosti Artur D. Little.
Během více než dvacetileté odborné
praxe pracoval na různých manažerských
pozicích v především v telekomunikacích
a energetice v ČR i v zahraničí. V rámci
své práce pro společnost Artur D. Little se
specializuje na strategické poradenství pro
síťová odvětví.
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Marek TOMEŠ
vedoucí týmu rozvoje produktů a služeb
ZSE Energia, a.s.
Marek Tomeš je od roku 2015 vedoucím
rozvoje produktů a služeb ve společnosti
ZSE Energia a.s., kde má na starosti
vedení týmu lidí, vývoj a implementaci
nových nekomoditních produktů
a služeb sahající od finančních služeb,
přes obnovitelné zdroje až po HVAC.
Ve společnosti působí již od roku 2013
kdy měl na starosti End2end implementaci
nových nekomoditních produktů a služeb
v segmentu domácností a podnikatelů.
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III. BLOK
UTILITY BUDOUCNOSTI
10:05 – 11:30 – PANELOVÁ DISKUSE
M O D E R ÁTO R :

Ing. Václav Loula, tiskový mluvčí, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
Ú V O D N Í P R E Z E N TA C E :

Ing. Jan Mikulec, CSc., výkonný ředitel, Česká asociace petrolejářského průmyslu
a obchodu
PA N E L I ST É :

n Mgr. Jan Duspěva, generální ředitel, ČEPRO
n Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., ředitel odboru nepřímých daní, Ministerstvo financí ČR
n Ing. Jan Mikulec, CSc., v ýkonný ředitel, Česká asociace petrolejářského průmyslu
a obchodu
n Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
n Martin Peleška, ředitel českého zastoupení automobilky Toyota, TOYOTA CZECH
n Ing. Michal Pres, vedoucí strategie, ŠKODA AUTO ČR
n Ing. Vladislav Smrž, n
 áměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí
mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí ČR

TEMATICKÉ OKRUHY III. BLOKU
D I S K U S N Í T É M ATA :

n
n
n
n
n

Je rozvoj infrastruktury opravdu jedinou podmínkou rozvoje alternativních paliv?
Je složení vozového parku zárukou rozvoje alternativní dopravy v ČR?
Jak dál se snižováním emisí v dopravě podle návrhu směrnice EK RED II?
Energie alternativní? Nebo obnovitelná? Nebo oboje?
Jaké budou fiskální dopady rozvoje alternativních paliv?
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Ing. Václav LOULA

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, fakulta technologie
paliv a petrochemie, postgraduální studium
na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakulta
národohospodářská.
1972–1978 – Vývojové středisko paliv
a maziv Benzina n.p., člen Státní zkušebny
pro hodnocení paliv
1979–1981 – Chemopetrol k.p. Benzina,
vedoucí odboru řízení a kontroly jakosti
1982–1992 – Specialista pro národohospodářské rozbory a koncepce pro
oblast ropy, paliv a petrochemie, Federální
ministerstvo hospodářství
Od roku 1993 manažerské funkce BENZINA
a.s. obchodní ředitel, ředitel pro jakost
a vnější vztahy
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Dále pracoval (zasedal) v řadě statutárních
orgánů představenstva a dozorčí rady –
BENZINA, Paramo, Mogul, Benzina Slovakia,
Benzina Trade (1993–2015)
Nyní ČAPPO, vedoucí stálé pracovní komise
pro paliva a odborný mluvčí.
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Mgr. Jan DUSPĚVA
generální ředitel, ČEPRO
Je absolventem University Karlovy, obor
Inženýrská geologie. Promoval v roce 1998.
Pracovní kariéru zahájil ve společnosti SG
Geotechnika, a.s. v Praze. V roce 2000 začal
pracovat ve firmě BENZINA, a.s. v Praze, kde
působil až do listopadu 2004 postupně jako
vedoucí referátu karet BENZINA, vedoucí
oddělení prodeje produktů a vedoucí
odboru obchodu a marketingu. Od prosince
2004 až do srpna 2005 zastával funkci
ředitele pro tuzemský trh ve společnosti
UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. v Kralupech
nad Vltavou. V této funkci se podílel
na realizaci projektů jako je převod systému
velkoobchodního prodeje pohonných látek
ze společnosti BENZINA a.s do společnosti
UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. Od září 2005
až dosud vykonává Mgr. Duspěva funkce
obchodního ředitele a místopředsedy
představenstva ve společnosti ČEPRO,
a.s. V průběhu své činnosti ve společnosti
ČEPRO řídil realizaci těchto projektů: projekt
obchodního modelu zavedení biopaliv,
restrukturalizace a centralizace obchodního
úseku, vytvoření obchodní strategie
a další. Ve všech vykonávaných funkcích

uplatnil Mgr. Duspěva především svou
vynikající odbornost, píli a svědomitost.
V posledních letech se Mgr. Duspěva
iniciativně postavil do čela skupiny členů
ČAPPO, kteří si vytkli za cíl účinně bojovat
proti daňovým podvodům při obchodování
s pohonnými hmotami. Osobně připravil
a prezentoval zákonodárným orgánům,
státní správě a odborné veřejnosti analýzu
trhu s pohonnými hmotami včetně rozboru
daňových podvodů a legislativních úprav
k jejich eliminaci. Od března letošního roku
vede za tímto účelem založenou pracovní
skupinu.
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Ing. Ondřej FASORA, Ph.D.
odbor nepřímých daní, Ministerstvo financí ČR
Celou svou odbornou kariéru věnuje
problematice nepřímých daní, zejména pak
dani z přidané hodnoty. Od roku 2016
zastává pozici ředitele Odboru nepřímých
daní Ministerstva financí ČR, kdy do gesce
odboru patří zejména oblast daně z přidané
hodnoty, spotřebních daní a energetických
daní. Současně také přednáší daňovou
problematiku na Vysoké škole báňské –
Technická univerzita v Ostravě.
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Ing. Jan MIKULEC, CSc.
výkonný ředitel,
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
Vystudoval fyzikální chemii na pražské VŠCHT,
kde také působil jako vědecký pracovník
a odborný asistent. Od roku 1990 působil
na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy
ČR v odboru vysokých škol a jako tajemník
Akreditační komise vlády ČR. Na trh pohonných
hmot vstoupil v roce 1996, kdy se stal vedoucím
controllingu ve společnosti Aral ČR. Poté
působil v OMV Česká republika jako sales
support manager a následně přešel do Benziny
na pozici finančního ředitele a poté jednatele
společnosti Benzina s.r.o.. Mezitím pracoval také
ve společnosti OBI. Od roku 2013 je výkonným
ředitelem České asociace petrolejářského
průmyslu a obchodu.
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Ing. Eduard MUŘICKÝ
náměstek ministra,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
V roce 1987 absolvoval Gymnázium
Jana Keplera v Praze se specializací
na ekonomii. Po zakončení studia na Fakultě
mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze v roce 1992 působil
do roku 1994 na Ministerstvu hospodářství
v Agentuře pro rozvoj malého a středního
podnikání, kde se věnoval programu Phare.
Poté pracoval v manažerských a řídících
funkcích v privátní sféře především v oblasti
obchodu. Nejprve ve společnosti Mediatel,
kde zastával postupně funkce asistenta
manažera marketingu, produkt manažera,
ředitele marketingu a obchodního
ředitele společnosti. V roce 2007 nastoupil
do společnosti JPS na pozici produkt
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manažera. Roku 2008 se stal ředitelem
odboru strategií a trendů na Ministerstvu
průmyslu a obchodu, roku 2012 ředitelem
sekce průmyslu a 1. 10. 2014 byl jmenován
do funkce náměstka ministra, řídí sekci
průmyslu.

SBORNÍK KONFERENCE

Martin PELEŠKA
ředitel českého zastoupení
automobilky Toyota, TOYOTA CZECH
Automobilovou kariéru začal v roce 1999
ve Ford Motor Company, kde působil
na mnoha různých pozicích v oblasti
poprodejních služeb, prodeje, fleetu
a rozvoje dealerské sítě. Od roku 2006
působí v zastoupení značky Toyota a Lexus,
kde začal jako prodejní manažer. V letech
2009-2012 pracoval v evropské centrále
Toyota Motor Europe v Bruselu (BE),
kde měl na starost plánování prodeje
a výroby a následně také cenotvorbu
vybraných modelů. Po návratu v roce
2012 se stal prodejním a marketingovým
ředitelem Toyota Motor Czech s. r. o..
Spolu s restrukturalizací a přechodem

na Toyota Central Europe (ČR, SK, HU) byl
jmenován do funkce CZ Country Director se
zodpovědností za zastoupení značek Toyota
a Lexus v ČR.
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Ing. Michal PRES
vedoucí strategie, ŠKODA AUTO ČR
Vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké
škole ekonomické v Praze. V roce 2002
nastoupil do ŠKODA AUTO, kde nejprve
působil v oblasti prodeje a marketingu
ŠKODA Originálního příslušenství.
Poté jeho kroky vedly do oblasti
Technického vývoje do továrního týmu
ŠKODA Motorsport, kde řídil zákaznický
program vozu Fabia Super 2000.
Od ledna 2015 do září 2017 vedl marketing
prodejní organizace ŠKODA AUTO
v české republice. K 1. 10. 2017 převzal
zodpovědnost za strategii značky ŠKODA
v České republice.
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Ing. Vladislav Smrž
náměstek pro řízení sekce politiky životního
prostředí a mezinárodních vztahů
Narodil se v roce 1977, vystudoval Sociálněekonomickou fakultu Univerzity J.E.
Purkyně v Ústí nad Labem. Poté působil v
chemickém a automobilovém průmyslu,
kde měl na starosti oblast personalistiky,
bezpečnosti či správy majetku. Před
nástupem na MŽP působil na pozici
personálního ředitele ve společnosti
Lovochemie. Ve volném čase rád sportuje,
lyžuje a jezdí na koni. Má dvě dcery.
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IV. BLOK
NOVÉ TRENDY A INOVACE
V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH
10:05 – 11:30 – PANELOVÁ DISKUSE
M O D E R ÁTO R :

Mgr. Milena Geussová, odborná redaktorka, PRO-ENERGY magazín
Ú V O D N Í P R E Z E N TA C E :

Ing. Pavel Pelčák, manažer financování energetických projektů, Komerční banka
PA N E L I ST É :

n
n
n
n
n
n

Ing. Zdeněk Danielovský, poradce, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady, Solární asociace a ředitel Solar Global Energy
Ing. René Grebeň, ředitel, Energie pro život
Ing. Pavel Pelčák, manažer financování energetických projektů, Komerční banka
Mgr. Radovan Šejvl, sdružení ENERGIS 24
Ing. Pavel Šimon, CSc., v iceprezident, Komora výrobcov a užívateľov obnoviteľných
zdrojov energie / Žilinská univerzita

TEMATICKÉ OKRUHY IV. BLOKU
D I S K U S N Í T É M ATA :

n
n
n
n
n
n

Současná role obnovitelných zdrojů energie na energetických trzích
Technologie snižující spotřebu energie
Alternativní technologie získávání energie
Financování energetických projektů
Chytrá měření ve vztahu k zákazníkům a provozovatelům sítí
Postavení „prosumerů“ na energetickém trhu
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Mgr. Milena Geussová
redaktorka
Je odbornou redaktorkou Pro-Energy
magazínu, v letech 2010–2014 byla jeho
šéfredaktorkou. Vystudovala Filosofickou
fakultu University Karlovy. Má dlouholetou
praxi v médiích, kde se věnovala
ekonomice a po roce 2000 především
energetice. V letech 1990–1994 pracovala
v ekonomické rubrice znovuobnovených
Lidových novin, 1994–1999 v časopise
Týden, z toho dva roky jako vedoucí
ekonomické rubriky, od roku 1999 do roku
2008 v týdeníku Ekonom. Po roce 2008
do současnosti externě spolupracuje
s různými médii, např. Hospodářskými
novinami, Technickým týdeníkem aj.
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Ing. Zdeněk Danielovský
poradce, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Zdeněk Danielovský absolvoval
elektrotechnickou fakultu ČVUT Praha,
silnoproud, obor Ekonomika energetiky.
Pracoval od roku 1972 v technickoobchodním útvaru energetické společnosti
Středočeské energetické závody. Od roku
1980 do roku 2002 pracoval v ČEZ, kde měl
na starosti projekty fakturace maloodběru
a velkoodběru, vedl oddělení obchodního
měření a později odbor obchodu
s elektřinou. Od roku 2002 působil jako
nezávislý poradce v energetice. V roce
2004 se zúčastnil projektu v Kosovu pro
OSN. Přešel do projektu ČEZ v Bulharsku
a následně pracoval na Hlavní správě
ČEZ, a.s. ve funkci projektového manažera
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podpory zahraničních prodejních
organizací. Od roku 2011 pracuje
jako nezávislý poradce v energetice
a v posledních letech spolupracuje s MPO,
Sekcí energetiky.
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Mgr. Jan Fousek
předseda dozorčí rady,
Solární asociace a ředitel Solar Global Energy
Je výkonným ředitelem Asociace pro
akumulaci a baterie AKU BAT CZ,
která v Čechách podporuje rozvoj
velkokapacitních úložišť energie, zejména
v oblasti změny legislativy. Působí rovněž
jako Předseda dozorčí rady Solární asociace
ČR, kde je zodpovědným za evropskou
agendu, účast na mezinárodních
konferencích a v delegacích a za kontakt
s médii. Mgr. Jan Fousek je vrcholným
manažerem skupiny Solar Global a.s.,
jednoho z předních českých producentů
fotovoltaické energie, kde z pozice ředitele
vede jednu z dceřiných společností,
firmu Solar Global Energy a.s. Ta
obchoduje s elektřinou z vlastních i cizích
obnovitelných zdrojů. Na energetických
trzích se pohybuje od roku 2007.

V letech 2011 – 2016 byl spolumajitelem
a jednatelem jednoho z největších
evropských obchodníků s povolenkami
a elektřinou, společnosti Virtuse Energy.
Byl prvním zahraničním podnikatelem
na světě, jehož firma vstoupila na rodící se
čínský emisní trh, který pomáhal na základě
zkušeností z Evropy rozbíhat.
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René Grebeň
ředitel, Energie pro život¨
René Grebeň je ředitelem společnosti
Energie pro život s.r.o., která je dynamickým
dodavatelem elektřiny a plynu v České
republice. Dále pracoval ve společnostech
Bohemia Energy, Energetické Centrum a.s.
a Energy Supplier No. 1
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Ing. Pavel Pelčák
ředitel Financování energetiky
Komerční banka a.s.
V roce 1995 absolvoval Dopravní
fakultu Českého vysokého učení v Praze.
V Komerční bance působí od roku 1995
v Korporátním financování, nejdříve
na pozici úvěrového analytika a poté
na pozici bankovního poradce a později
v pozici ředitele obchodního centra.
Od 1.9.2014 jako manažer financování
energetiky vede tým obchodníků
a expertů se zaměřením na energetiku,
včetně financování projektů. Kromě
těchto transakcí se tým rovněž podílí
na stanovování strategie a přístupu banky
k sektoru energetiky.
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Mgr. Radovan Šejvl
sdružení ENERGIS 24
Zakončil v roce 1994 magisterské studium
diplomovou prací: Ekologické aspekty
energetiky. Celý profesní život se zabývá
navrhováním energeticky úsporných
celků, dlouhodobě provozuje Energetické
konzultační a informační centrum EKIS se
specializací na energetické využití biomasy
a odpadů pyrolýzou a zplynováním,
publikuje a pořádá odborné semináře
v energetice. Je předsedou neziskové
organizace ENERGIS 21, která se
specializuje na technické vzdělávání
a technickou výchovu všech generací
a propagaci výsledků vědy a výzkumu
a zavádění nových technologií do praxe.
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Ing. Pavel Šimon, CSc.
viceprezident, Komora výrobcov a užívateľov
obnoviteľných zdrojov energie
/ Žilinská univerzita
Absolvent Vysoké vojenské technické školy
v Liptovském Mikuláši ukončil studium
v roce 1994 jako kandidát vojenských věd.
V rámci své vojenské kariéry se věnoval
vojenskému a speciálnímu výzkumu
a vývoji. Zastupoval Slovensko v NATO
ve výzkumných a standardizačních
skupinách. Po odchodu z armády se děle
věnoval zejména vojenskému a zvláštnímu
výzkumu a vývoji v několika společnostech.
Dlouhodobě sledoval oblast rozvoje
OZE. Od roku 2008 se této oblasti věnuje
naplno. Získal několik certifikátů v oblasti
projektovaní fotovoltaických aplikací
a jiných obnovitelných anebo alternativních
energií. Od roku se věnuje konzultační
činnosti v alternativní a obnovitelné
energetice ve své firmě a od roku 2014
provozuje energetický portál www.
EnergiaWeb.sk.
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O svoje vědomosti se dělí na několika
akademických aj veřejných fórech a od roku
2017 také v Inštitúte Aurela Stodolu
Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.
Je viceprezidentem Komory užívateľov
a výrobcov OZE, členem Slovenskej
asociácie fotovoltického priemyslu a OZE.
Podílí se na tvorbě energetické legislativy
také jako člen dvou parlamentních komisí.
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EXKURZE
TRANSPORT ROPNÝCH PRODUKTŮ
vlastními vozy
Vzdálenost z Kurdějova cca 45 km/35 minut., směr Brno a Praha
DOPRAVA:

10:00 – 12:30 – Exkurze na terminál ČEPRO, Střelice u Brna
ADRESA:

sklad ČEPRO, Brněnská 729/25, Střelice u Brna 664 47.
Sklad je na okraji obce Střelice směrem od Brna
PA R KO VÁ N Í Z A J I ŠT Ě N O :

na parkovišti před skladem nebo v areálu
U P OZO R N Ě N Í P R O Ú Č A S T N Í K Y:

na začátku exkurze proběhne školení o bezpečnosti pohybu v areálu.
12:30 – 14:00 – společný oběd v areálu ČEPRO
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l ELEKTROENERGETIKA l
TEPLÁRENSTVÍ l
ROPA l UHLÍ l PLYN l EKOLOGIE
l ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE l

MAGAZÍN

PRO VRCHOLOVÉ MANAŽERY,
INVESTORY A POLITIKY,
KTEŘÍ URČUJÍ
PERSPEKTIVY ENERGIE

www.pro-energy.cz
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