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PODĚKOVÁNÍ

Vážení účastníci konference, vážení panelisté,

chtěl bych Vám jménem svým a jménem celého realizačního štábu 
konference poděkovat, že jste se zúčastnili naší výroční konference. 
Konference se konala na novém místě a od minulé konference, kterou 
jsme s fyzickou účastí uspořádali před dvěma roky, se toho hodně změnilo. 
Především nám karty zamíchal covid a mediální masáž, která zapříčila stav,  
že je velmi obtížné predikovat to, co bude za půlroku či za rok.

Připravovat konferenci půl až tři čtvrtě roku dopředu a nemít jistotu,  
že energii vloženou do přípravy nezhatí vládní nařízení o nemožnosti 
pořádání hromadných akcí, je krapet složité. Nicméně jsme se „modlili“,  
aby se konference uskutečnila naživo a podařilo se.

Samozřejmě, že jsme měli v záloze on-line přenos části konference, 
pokud by ji nebylo možné uskutečnit fyzicky, ale tato alternativa nás nebaví 
a významně preferujeme osobní setkání. Vždyť osobní setkání a vazby dělají 
energetiku energetikou.

V neposlední řadě chci poděkovat i všem partnerům konference,  
bez jejichž pomoci bychom konferenci nemohli uspořádat.

Věřím, že příští rok nám budou opět „hvězdy nakloněny“ a že se opět 
budeme moci sejít v příjemné atmosféře hotelu Amande v Hustopečích.

S pozdravem a přání všechno dobrého 

Ing. Martin Havel, Ph.D.
Šéfredaktor

PRO-ENERGY magazín
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PROGRAM KONFERENCE PRO-ENERGY CON 

Den 1.: 11. 11. 2021 

  8:00 – 10:00 – registrace
10:00 – 10:05 – úvodní slovo –  Ing. Martin Havel, Ph.D.,  

šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

I. BLOK –  BUDE V ROCE 2050 ENERGETIKA SPÍŠE 
CENTRÁLNÍ ČI SPÍŠE DECENTRÁLNÍ? 

10:05 – 11:30 – Panelová diskuse

MODERÁTOR:  Mgr. Jan Fousek,  
člen představenstva, Svaz moderní energetiky

ÚVODNÍ PREZENTACE:  Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A.,  
partner, AK Poláček & partners

Decentralizace energetiky nabírá v posledních letech na důležitosti. 
Jaké má právní být prostředí, aby to bylo možné zrealizovat? 
Jaký to bude mít dopad na soustavy? Jaká data budou nutná 
pro zajištění bezpečného chodu soustavy a pro správné nastavení trhu?

PANELISTÉ: 
n  Ing. Martin Chytra, projektový manažer, EG.D
n  Ing. Martin Panáč, vedoucí oddělení Smart Grid, Siemens
n  Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners 
n  Mgr. Luděk Šikola, partner, AK Doucha Šikola advokáti
n  Ing. Karel Vinkler, MBA, ředitel sekce Strategie, ČEPS

11:30 – 12:00 – přestávka na kávu a malé občerstvení
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II. BLOK –  3D TRANSFORMACE ENERGETIKY 
„DEKARBONIZACE – DECENTRALIZACE  
– DIGITALIZACE“ 

12:00 – 13:30 – PANELOVÁ DISKUSE 

MODERÁTOR:  Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D., partner, Energy & Utilities, EY

ÚVODNÍ PREZENTACE:  Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D.,  
partner, Energy & Utilities, EY

Co v praxi znamenají změny přicházející z pera Evropské komise? 
Bude energetika udržitelná? Před jakými výzvami stojí regulované subjekty, 
v čem budou muset obstát účastníci trhu a co získá / zaplatí zákazník?

PANELISTÉ:
n  Ing. Libor Doležal, generální ředitel, C-Energy Planá
n  Ing. Radek Hartman, MBA, člen představenstva, ČEPS
n  Ing. Jan Janša, Ph.D., projektový manažer, ČEZ ESCO
n  Ing. Ivan Trup, jednatel, MicroStep – HDO

13:30 – 14:30 – přestávka na společný oběd
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III. BLOK –  NÍZKOUHLÍKOVÁ PALIVA  
V MODERNÍ DOBĚ

14:30 – 16:00 – Panelová diskuse

MODERÁTOR:  Ing. Richard Kvasňovský,  
výkonný ředitel, Slovenský plynárenský a naftový zväz

ÚVODNÍ PREZENTACE:  Ing. Michal Kocůrek, M.A.  
managing consultant, EGÚ Brno

Biometan, vodík, palivové články či energie získávaná odpadu. 
Takové mohou být trendy v energetice a v dopravě v následujících letech. 
Dokážeme těmito zdroji energie plně nahradit uhelná a ropná paliva?

PANELISTÉ:
n  Ing. Michal Kocůrek, M.A., managing consultant, EGÚ Brno
n  Ing. Jan Mikulec, CSc.,  výkonný ředitel, Česká asociace petrolejářského 

průmyslu a obchodu
n  Ing. et Ing. Tereza Navrátilová,  specialista pro energetickou legislativu  

a strategii, Český plynárenský svaz
n  Tomáš Voltr, místopředseda představenstva, Energy financial group
n  Mgr. Ján Weiterschütz, MSc.,  předseda, Národná vodíková asociácia 

Slovenska

16:00 – 16:30 – přestávka na kávu a malé občerstvení
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IV. BLOK –  ENERGETIKA POD ROUŠKOU 
GLOBÁLNÍCH ZMĚN

16:30 – 18:00 – Panelová diskuse

MODERÁTORKA: Ing. Ludmila Petráňová

ÚVODNÍ PREZENTACE:  Ing. Josef Zbořil,  
člen spolku Realistická energetika a ekologie

Těžba energetických komodit a následná přeměna energie na její 
ušlechtilejší formy má zásadní dopad do okolního prostředí. 
Má smysl bojovat s klimatickou změnou, nebo už je čas na adaptaci? 
Jaké změny se dají očekávat a kolik nás to bude stát?

PANELISTÉ:
n  Mgr. Martin Ander, Ph.D., konzultant, Svaz moderní energetiky
n  MSc. BA. Radovan Dluhý Smith, Univerzita Palackého v Olomouci
n  Ing. Michal Macenauer, Ph.D., ředitel strategie, EGÚ Brno
n  Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek,  ředitel, Ústav výzkumu globální změny 

AV ČR
n  Ing. Josef Zbořil, člen spolku Realistická energetika a ekologie

18:30  Závěr 1. dne konference –  
Ing. Martin Havel, Ph.D., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

19:00 – společná večeře a raut

2. DEN – 12. 11. 2021

Exkurze pro zájemce:

10:00 – 12:30 – Exkurze: Bioplynová stanice EFG Vyškov

12:30 – 14:00 – Společný oběd

Adresa: EFG Vyškov BPS, Olomoucká 807/40, 682 01 Vyškov – Předměstí
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STRUČNÉ SHRNUTÍ 
1. DNE KONFERENCE
Po roční pauze se ve dnech 11. – 12. listopadu 2021 uskutečnil jubilejní de-
sátý ročník konference PRO-ENERGY CON v Hustopečích u Brna. První den 
na účastníky čekaly čtyři živé panelové diskuse. Druhý den následovala exkur-
ze do bioplynové stanice EFG ve Vyškově.

Diskuse se nesla v duchu změn, a to nejen v energetickém sektoru, a týkala 
se transformace energetiky. Celou konferenci doprovázela úvaha o moder-
ních zdrojích energie a jejich vlivu na podobu energetického sektoru. 

Řečníci 1. panelu, který se zamýšlel nad tím, zda v roce 2050 bude energeti-
ka spíše centrální či spíše decentrální, nalezli shodu ohledně budoucnosti ener-
getiky, která s  největší pravděpodobností bude kombinací centrálních a  de-
centrálních zdrojů, přičemž centralizovaný systém řízení pro stabilitu sítí bude 
i nadále potřebný. Zároveň na závěr rezonovaly názory, že současné paradig-
matické rozdělení díky technologickému pokroku bude modifikováno a byla 
nadnesena úvaha o vodíku, jako alternativní technologie akumulace energie.

Prvním i druhým blokem se nesla otázka, co se dá považovat za centralizo-
vaný systém a co už je decentralizovaný systém a kde je ta hranice. 

Na první blok navazoval 2. diskusní panel s názvem 3D transformace ener-
getiky „Dekarbonizace – Decentralizace – Digitalizace“. Na  jeho úvodu Bla-
hoslav Němeček z EY vyzdvihl důležitost tématu digitalizace energetiky coby 
nástroje pro komplexnější řízení decentralizovaných systémů, jejichž nárůst 
je spjat se současnou snahou dekarbonizace. Integrované a  digitalizované 
platformy umožňují zapojení vícero druhů hráčů a mělo by dojít ke snížení 
celkových provozních nákladů systému. Nicméně tento efekt by se podle B. 
Němečka v ČR prozatím nedostavil kvůli malé otevřenosti menším zdrojům. 

Třetí blok (Nízkouhlíková paliva v moderní době) tematicky navázal na zá-
věr prvního panelu, jelikož téma vodík značně rezonoval i v diskusi o alterna-
tivních možnostech ukládání energie. Složení panelu bylo názorově pestré, 
ale na otázku, jakou alternativní palivovou cestou bychom se měli vydat při 
náhradě uhlí a ropných paliv, panelisté neměli jednotnou odpověď a často by 
volili kombinaci několika alternativních paliv. Shodu ovšem našli na potřebě 
zachování technologické alternativy, jelikož fungujícím řešením nemusí být 
pouze jeden druh nízkouhlíkového paliva.

Poslední diskusní panel (Energetika pod rouškou globálních změn) byl 
střetem silně názorově protichůdných pohledů na to, zda antropogenní emi-
se skleníkových plynů jsou bezprostředním příčinou globálního oteplování 
a nakolik snaha o dekarbonizaci bude reálná a kolik bude celkový účet. Nic-
méně v závěru diskuse vyplynulo, že snižování vlivu člověka na životní prostře-
dí je žádoucí a uhlí by mělo být nahrazeno čistšími zdroji energie, což patrně 
povede k tomu, že ČR bude v budoucnu čistým importérem elektřiny.
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I. Blok  
BUDE V ROCE 2050 ENERGETIKA SPÍŠE 
CENTRÁLNÍ ČI SPÍŠE DECENTRÁLNÍ?
MODERÁTOR:  Mgr. Jan Fousek,  

člen představenstva, Svaz moderní energetiky
ÚVODNÍ PREZENTACE:  Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A.,  

partner, AK Poláček & partners

MOTTO: Decentralizace energetiky nabírá v posledních letech na důležitosti. 
Jaké má právní být prostředí, aby to bylo možné zrealizovat? Jaký to bude 
mít dopad na soustavy? Jaká data budou nutná pro zajištění bezpečného 
chodu soustavy a pro správné nastavení trhu?

NÁMĚTY PRO PANELOVOU DISKUSI: 
Rostoucí ceny energetických komodit nutně povedou k instalacím malých 
lokálních zdrojů elektřiny, často s akumulací energie. Vnímáte to jako trend, 
nebo jako lokální výkyv/módní výstřelek?
 n   Na podporu decentrální zdrojů jsou vypsány dotační tituly.  

Je správně, aby byly tyto zdroje podporované?  
Jsou podobně podporované i velké zdroje elektřiny?

Z EU sílí tlak na decentralizaci výroby elektřiny. Jak jsou na to připraveny 
právní systémy v ČR/SR či jiných evropských zemích?

Mluvíme zde o decentralizaci výroby elektřiny. Jaká je vaše představa 
o rozložení decentrálních zdrojů (prosumers, energetické komunity,  
velké/malé FVE/OZE, kogenerace, baterie, domácí kotelny, …)?

Vlivem snižování spotřeby elektřiny z veřejné soustavy bude narůstat tlak 
na provozovatele soustav. Mohou nastat případy, kdy bude soustava v některých 
uzlech neprovozovatelná (technicky/ekonomicky)? Pokud ano, jak to lze řešit? 
 n   Jsou v legislativě nějak ošetřeny případy, kdy provozovatel 

soustavy z technických či jiných důvodů není schopen zajistit 
přivedení elektřiny do odběrného místa?

9



Může dojít k případům rozpadu centrální distribuční/přenosové soustavy 
na několik menších soustav (s připojením/bez připojení do distribuční 
soustavy)? 
 n   Jak by to mohlo celé fungovat?
 n   Bude se v takovém případě řídit fungování těchto vzniklých 

malých soustav energetickým zákonem/zákonem o energetice, 
nebo nastoupí běžné „občanské právo“?

 n   Bude pro takovéto případy Energetický regulační úřad řešit tarify 
za distribuci či další regulované položky známé v dnešní době?

 n   Pokud by se soustavy rozdělily na menší (lokální) izolované, tak 
bude v těchto soustavách obtížné udržet frekvenci. Uvažuje se už 
i o soustavách se stejnosměrným proudem? Co na to legislativa/
regulace?

Kodex přenosové soustavy již umožňuje poskytovat služby výkonové 
rovnováhy (SVR) i menším agregovaným subjektům. Jaké jsou s tím první 
zkušenosti?
 n   Jaké jsou minimální potřebné výkony pro poskytování SVR 

na zdroj/na agregovaný subjekt? Jsou na tyto zdroje stejné 
nároky/požadavky jako na velké zdroje?

 n   Jak obtížné bude řídit soustavu po odpojování malých 
decentralizovaných odběrných míst/soustav? Je nějaká hranice, 
když už soustava nepůjde řídit? Jaké vlivy jsou podstatné pro 
řízení soustavy dnes a jaké budou v období za 15 let?

Současné baterie jsou zatím relativně drahé a jejich kapacita je nedostatečná 
pro sezónní akumulaci (léto – zima). Jaký lze očekávat vývoj v bateriích?  
Jak se dá řešit sezónní akumulace? 

Podstatnou částí spotřeby elektřiny zejm. v domácnostech je vytápění. 
Je reálné v masovějším měřítku odlehčení spotřeby elektřiny v lokálních 
ostrovech nahrazením vytápění elektřinou jinými zdroji, např. na bázi motorů 
na ropná paliva, vodík, zemní plyn, či kotlů na dřevo, tepelnými čerpadly? 

Jak vidíte reálnou budoucnost a koexistenci malých soustav (ostrovů) 
a velkých propojených soustav dnešního typu? 
Projdou i velké soustavy nějakými zásadnějšími změnami, aby obstály 
v potenciální konkurenci s decentralizovanými soustavami?
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PANELISTÉ: 
n  Ing. Martin Chytra, projektový manažer, EG.D
n  Ing. Martin Panáč, vedoucí oddělení Smart Grid, Siemens
n  Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners 
n  Mgr. Luděk Šikola, partner, AK Doucha Šikola advokáti
n  Ing. Karel Vinkler, MBA, ředitel sekce Strategie, ČEPS 
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Mgr. Jan Fousek

 člen představenstva,  
Svaz moderní energetiky 

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace 
pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která za-
střešuje rozvoj všech forem ukládání energie, 
poskytování flexibility, rozvoj infrastruktury pro 
elektromobilitu a  další témata moderní ener-
getiky. Jan působí také jako předseda dozorčí 
rady Solární asociace ČR a člen představenstva 
Svazu moderní energetiky, zastřešující relevantní 
oborová sdružení v ČR. Na energetických trzích 
se pohybuje od roku 2007. V letech 2011–2016 
byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků 
s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. Byl jedním 
z prvních zahraničních podnikatelů na světě, jehož firma vstoupila na rodící se 
čínský emisní trh, který na základě svých zkušeností z Evropy pomáhal v několi-
ka čínských provinciích rozjíždět.
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Mgr. ICLic. Pavol Poláček,  
LL.M., M.A.

 partner, AK Poláček & partners 

Pavol Poláček je právnym expertom na energeti-
ku, súdne spory a stavebníctvo. Študoval na uni-
verzitách v Paríži, Leuvene, Štrasburgu a Bratislave, 
vďaka čomu plynulo ovláda anglický a francúzsky 
jazyk. Zahraničné skúsenosti zbieral aj v  Soule 
a  Paríži, kde pôsobil v  tamojších advokátskych 
kanceláriách. Počas svojej právnej praxe pôso-
bil vo vedení viacerých renomovaných kancelárií 
v Bratislave. Svoje skúsenosti a expresnosť teraz 
predáva ďalej v advokátskej kancelárii Poláček & 
Partners, ktorú založil. Je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore, 
ako Solicitor pre Anglicko a Wales a ako rozhodca Rozhodcovského súdu Slo-
venskej advokátskej komory. Renomované medzinárodné právnické publikácie 
Chambers Europe a Legal 500 ho odporúčajú ako popredného odborníka pre 
oblasť energetiky, súdnych sporov a stavebníctva. Aktívne prednáša a publikuje. 

 

11. 11. 2021, Hustopeče
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Aktívny odberateľ

Koncový odberateľ, ktorý spotrebúva alebo
uskladňuje elektrinu v jeho zariadení na výrobu
elektriny, dodáva vlastnú vyrobenú elektrinu alebo
poskytuje flexibilitu a nejde o hlavnú podnikateľskú
činnosť.

Energetické 
spoločenstvo

Právnická osoba, ktorá je založená za účelom výroby,
dodávky, zdieľania, uskladnenia a distribúcie
elektriny alebo agregácie; činnosť nevykonáva za
účelom dosiahnutia zisku a ktorého členmi sú FO,
malé podniky, VÚC alebo obce v území VÚC.

Prevádzkovateľ 
zariadenia na 
uskladňovanie 
elektriny

Osoba, ktorá uskladňuje elektrinu, pričom
uskladnením je odloženie spotreby elektriny na
neskorší čas, ak bola vyrobená alebo premena
elektriny na inú formu energie, ktorú možno
uskladňovať.

Agregátor

Osoba, ktorá vykonáva agregáciu, pričom agregáciou
je zlučovanie flexibility (riadenej zmeny odberu
alebo dodávky elektriny) z viacerých odberných
a odovzdávacích miest za účelom jej predaja.
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Ing. Martin Chytra

 projektový manažer, EG.D

Martin Chytra je absolventem Fakulty elektrotech-
nické na  ČVUT v  Praze, inženýrského oboru Eko-
nomika a řízení energetiky. Již při škole spolupra-
coval s ČEPS, ERÚ a OTE. Po studiu nastoupil do   
E.ON Distribuce na pozici projektového manažera 
do útvaru Business Development v sekci Strategic-
ké projekty. Pracovně se účastní v  mezinárodním 
projektu ONE NET a spolupodílí se na vedení CZ 
Demo projektu Access Net v  rámci vědecko-vý-
zkumného programu Horizon 2020. Podílel se 
na projektech Příprava na obnovu a rozvoj řídícího 
systému pro DSO, dále na Přípravě modelu agregátora v podmínkách ČR, spolupo-
dílel se na tvorbě strategie New business opportunities for DSO a strategie Active 
network management. Rovněž se účastnil pracovních skupin v rámci NAP SG – ob-
lasti Flexibilita spotřeby, model agregátora, centrální Data Hub, Komunitní energe-
tika. Je členem interní skupiny Network leadership circle za oblast flexibility.
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Ing. Martin Panáč

vedoucí oddělení Smart Grid, Siemens

Martin Panáč je absolventem VUT Brno, obor 
Elektroenergetika. Následně nastoupil do spo-
lečnosti JME s.r.o., kde pracoval v oddělení roz-
voje sítí VN. Od roku 1996, kdy nastoupil do 
společnosti ABB PBS, divize elektráren, praco-
val na projektech ECKG Kladno, Ledvice. Od 
roku 2003 působil ve společnosti Siemens jako 
aplikační inženýr se specializací na generátory, 
ochrany, AVR. V servisní divizi parních turbín 
pracoval jako vedoucí projekčního oddělení a 
od roku 2011 působil jako projektový manažer 
na projektu rekonstrukce elektrárny Prunéřov II. Od roku 2016 se zabývá bu-
dováním nového kompetenčního centra v rámci střední a východní Evropy 
zajištující realizace – systémů SIESTORAGE.
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Mgr. Luděk Šikola

 partner, AK Doucha Šikola advokáti

Luděk Šikola vystudoval Právnickou fakultu Uni-
verzity Karlovy (1992–1997). Ihned po studiu 
nastoupil do advokacie. Od roku 2004 je samo-
statným advokátem. V roce 2009 založil advo-
kátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. a v součas-
né době působí v advokátní kanceláři Doucha 
Šikola advokáti s.r.o. 

Zaměřuje se na energetické právo v oblas-
ti obnovitelných zdrojů energie a korporátní 
agendu firem v sektoru energetiky. 
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Ing. Karel Vinkler, MBA

 ředitel sekce Srategie, ČEPS

Karel Vinkler vystudoval Kyjevský polytechnický 
institut, obor kybernetika elektrických systémů, 
ČVUT a program Master of Business Administ-
ration na BIBS Brno a Nottingham Trent Univer-
sity. V energetice působí od roku 1986. V ČEPS 
pracuje od roku 2011, specializuje se na hod-
nocení výrobní přiměřenosti elektrizační sou-
stavy ČR a problematiku strategického řízení.
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II. blok 
3D TRANSFORMACE ENERGETIKY 
„DEKARBONIZACE – DECENTRALIZACE 
– DIGITALIZACE“ 
MODERÁTOR:  Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D.,  

partner, Energy & Utilities, EY
ÚVODNÍ PREZENTACE:  Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D.,  

partner, Energy & Utilities, EY

MOTTO:  3D transformace energetiky  
„Dekarbonizace – Decentralizace – Digitalizace“

NÁMĚTY PRO PANELOVOU DISKUSI: 
Jak bude vypadat nastavení energetiky v příštích 15 letech?
 n   Jaké jsou hlavní současné trendy v energetice?
 n   Proč je nutné energetiku transformovat?  

Co jsou hlavní motivátory změn?

Co se rozumí pod pojmem 3D transformace energetiky? Co má být 
výstupem této změny?
 n   Co bude rozhodovat o úspěšnosti 3D transformace energetiky? 

Jaké jsou kritické faktory úspěchu?
 n   Jak by měla být 3D transformace řízena?
 n   Co tato 3D transformace přinese? A komu?

Jaké vzniknou nové byznys modely?

Jací budou hráči na transformovaném trhu? 
 n   Jaké budou role současných hráčů a jak moc se musí změnit,  

aby v budoucnu obstáli? 
 n   Kdo budou noví hráči a jaké vazby budou mít na současné hráče?
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Co se dá představit pod digitalizací energetiky?
 n   Jaké jsou její příležitosti a hrozby?
 n   Jaké budou nároky na datové přenosy a kapacity pro ukládání dat?
 n   Předpokladem digitální energetiky jsou chytré sítě.  

Kdy budou aplikované plošně?
 n   Kdy budou zavedené hodinové distribuční tarify a co je k tomu 

potřeba? Budou pro zákazníky dobrovolné nebo povinné?

Kolik transformace bude stát a kdo ji zaplatí?
 n   Jsou náklady na dekarbonizaci a s tím rostoucí ceny energie 

adekvátní jejím přínosům?
 n   Mohou vysoké ceny energie (náklady na transformaci) vést ke 

snahám o návrat k původnímu plně regulovanému trhu? Případně 
k neochotě odběratelů platit tyto účty (ať již z důvodu finanční 
nouze, nebo z důvodu zajištění si vlastní nezávislosti na systému)?

PANELISTÉ:
n  Ing. Libor Doležal, generální ředitel, C-Energy Planá
n  Ing. Radek Hartman, MBA, člen představenstva, ČEPS
n  Ing. Jan Janša, Ph.D., projektový manažer, ČEZ ESCO
n  Ing. Ivan Trup, jednatel, MicroStep – HDO
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Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D.

partner, Energy & Utilities, EY 

Blahoslav Němeček je partnerem týmu pora-
denství pro klienty z  odvětví energetiky v  re-
gionu střední a  jihovýchodní Evropy. Od  roku 
2012 se v EY věnuje mezinárodním integračním 
projektům v  elektroenergetice a  plynárenství, 
tvorbě strategií pro regulované i neregulované 
subjekty v energetice napříč Evropou a spolu-
pracuje s orgány státní správy na  tvorbě nové 
energetické legislativy. V regionu střední a jiho-
východní Evropy se rovněž podílel na  mnoha 
úspěšných transakcích. Blahoslav se v  součas-
né době zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace 
a nejraději se věnuje designu trhu. V minulosti působil jako zakladatel a mís-
topředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady reguláto-
rů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a jako zástupce 
Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulač-
ních orgánů (CEER). Blahoslav vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Čes-
kém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rov-
něž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of 
Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice. 

42



43



44



45



46



Ing. Libor Doležal

 generální ředitel, C-Energy Planá

Libor Doležal pracuje jako generální ředitel 
společnosti C-Energy Planá s.r.o. Ve společnos-
ti působil od roku 1997 na různých pracovních 
pozicích jako např. obchodně technický ředitel 
nebo Development manažer. Ve  své práci byl 
zodpovědný za  vyjednávání klíčových smluv 
s  významnými zákazníky a  dodavateli, zpraco-
vával rozsáhlé analýzy a  vedl různé rozvojové 
developerské projekty, které vedly ke  zlepšo-
vání provozních výsledků podniku. 
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Ing. Radek Hartman, MBA

 člen představenstva, ČEPS

Radek Hartman absolvoval Jadernou a  fyzikál-
ně inženýrskou fakultu ČVUT v Praze a studium 
MBA na Sheffield Business School se specializací 
na strategický management a řízení změn. Půso-
bil na manažerských postech například ve spo-
lečnostech Arthur Andersen, MONDI Štětí, Cap 
Gemini, CE WOOD, U a SLUNO či Ernst a Young 
Česká republika. Od  roku 2017 zastával pozici 
obchodního ředitele v  nadnárodní společnosti 
ELKO EP. V  současnosti je členem představen-
stva společnosti ČEPS, a.s.
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Ing. Jan Janša, Ph.D.

projektový manažer, ČEZ ESCO

Jan Janša absolvoval obor Energetické stroje 
a zařízení na VŠB - Technické univerzitě Ostra-
va, kde následně získal doktorský titul. Po stu-
diu nastoupil do  Výzkumného energetického 
centra VŠB - TUO, kde se zabýval poradenstvím 
se zaměřením na  energetické úspory a  vývo-
jem softwarových nástrojů pro energetický 
management. Ve  skupině ČEZ ESCO působí 
od  roku 2014 ve  společnosti ČEZ Energetic-
ké služby a  od  roku 2018 přímo v  ČEZ ESCO 
- nejprve jako produktový manažer energetic-
kého poradenství a  nyní jako projektový manažer. Kromě různých projektů 
v oblasti energetických úspor se podílel na digitalizačních projektech zlep-
šení obsluhy zákazníků ČEZ ESCO. Aktuálně pracuje na projektech Agregace 
flexibility pro poskytování služeb výkonové rovnováhy a projektech velkých 
bateriových uložišť.
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Ing. Ivan Trup

jednatel, MicroStep – HDO

Ivan Trup je absolventom gymnázia v Senici so 
zameraním na fyziku, matematiku a informatiku. 
V  roku 1994 úspešne ukončil Fakultu elektro-
techniky a informatiky STU v Bratislave v odbore 
Konštrukcia počítačov a informatika. Od ukonče-
nia štúdia dodnes pracuje v spoločnosti MicroS-
tep – HDO s.r.o., pričom zastával rôzne pozície 
a spolu so svojim tímom sa venoval návrhu, vý-
voju a programovaniu embedded zariadení, ná-
vrhu a vývoju DPS, automatizácii budov, techno-
lógii fotovoltaických elektrární a mnohým ďalším 
zaujímavým výzvam. V súčasnosti je konateľom spoločnosti.
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III. blok
NÍZKOUHLÍKOVÁ PALIVA 
V MODERNÍ DOBĚ
MODERÁTOR: Ing. Richard Kvasňovský,  výkonný ředitel, Slovenský  

plynárenský a naftový zväz
ÚVODNÍ PREZENTACE: Ing. Michal Kocůrek, M.A.,  managing consultant,  

EGÚ Brno

MOTTO: Biometan, vodík, palivové články či energie získávaná odpadu. 
Takové mohou být trendy v energetice a v dopravě v následujících letech. 
Dokážeme těmito zdroji energie plně nahradit uhelná a ropná paliva?

NÁMĚTY PRO PANELOVOU DISKUSI: 
Lze v dohledné době nahradit uhlíková paliva (především) v dopravě palivy 
s malým či žádným obsahem uhlíku?
 n   Kolik je aktuálně vozů na benzín/naftu v porovnání s ostatními 

palivy a jaké jsou trendy v nákupním chování majitelů/
provozovatelů vozidel?

 n   Je realizovatelný plošný zákaz provozu pro vozidla na ropná 
paliva?

Co jsou nízkouhlíková/obnovitelná paliva?
 n   Jak jsou definovaná v legislativě a jaká musí splňovat kritéria?
 n   Jak funguje/má fungovat prokazování původu (záruky původu) 

a jak se tato paliva vykazují/mají vykazovat?

Proč chceme nízkouhlíková paliva?
 n   Kolik jich budeme potřebovat?
 n   Dokážeme si je sami vyrobit, případně někde nakoupit?

Lze pro nízkouhlíková plynná paliva využít stávající plynárenské soustavy pro 
jejich přepravu/distribuci/uskladňování? 
 n   Jak se změní požadavky na bezpečný provoz, technickou 

připravenost infrastruktury a záměnnosti jednotlivých paliv?
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 n   Jaké úpravy budou potřeba speciálně pro vodík?
 n   Co je potřeba změnit, aby i zákazníci byli schopní namísto 

zemního plynu odebírat vodík ze soustavy?

Jaké jsou možnosti a potenciál biometanu jako náhrady fosilního zemního 
plynu?
 n   Kolik bioplynových stanic lze převést na výrobu bioplynu 

s možností dodávek do plynárenské infrastruktury a v jakém 
časovém horizontu?

 n   Jaké jsou příležitosti a ohrožení pro provozovatele bioplynových 
stanic? 

 n   Jaká je cena biometanu v porovnání se zemním plynem 
z dálkových plynovodů/z dodávky LNG do Evropy?

V ČR i v SR byly schválené strategické vládní dokumenty pro využívání 
vodíku. Jaké jsou jejich priority a jak a kdy mají být naplňované?

Vodík je podporovaný i na evropské úrovni např. Evropskými projekty 
společného zájmu. Jaké jsou příklady konkrétních projektů? Zapojují se 
do nich české/slovenské firmy?

V roce 2050 by podle vize Fit for 55 být Evropa uhlíkově neutrální. Co by to 
znamenalo s ohledem na jednotlivá primární paliva? Jaký by měl být jejich 
podíl v koncové spotřebě?
 n   Je vykazování nízkouhlíkových/obnovitelných paliv opravdu 

uhlíkově přínosné, nebo je to jen „hra s čísly“?
 n   Jakou roli v tom hrají technické parametry typu výhřevnost paliva, 

či účinnost motorů?

PANELISTÉ:
n  Ing. Michal Kocůrek, M.A., managing consultant, EGÚ Brno 
n  Ing. Jan Mikulec, CSc.,  výkonný ředitel, Česká asociace petrolejářského 

průmyslu a obchodu
n  Ing. et Ing. Tereza Navrátilová,  specialista pro energetickou legislativu 

a strategii, Český plynárenský svaz
n  Tomáš Voltr, místopředseda představenstva, Energy financial group
n  Mgr. Ján Weiterschütz, MSc.,  předseda, Národná vodíková asociácia 

Slovenska
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Ing. Richard Kvasňovský

 výkonný ředitel,  
Slovenský plynárenský a naftový zväz

Richard Kvasňovský pôsobil väčšinu profe- 
sionálnej kariéry vo verejnoprávnych médiách. 
V  rokoch 1998–2007 pracoval v  Slovenskom 
rozhlase, kde vystriedal redakciu medzinárod-
ného života a  domácu redakciu, kde bol re-
daktor i  moderátor spravodajských a  diskus-
ných relácií. Od  roku 2009 pôsobil v  tlačovej 
agentúre TASR ako vedúci domácej redakcie 
a člen Správnej rady TASR. V rámci TASR mode-
roval aj diskusnú reláciu Ekonomika: tu a teraz. 
Za  svoju prácu získal viacero novinárskych ocenení. Od  júna 2019 nastúpil 
do Slovenského plynárenského a naftového zväzu ako výkonný riaditeľ.
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Mgr. Michal Kocůrek, M.A.

 managing consultant, EGÚ Brno

Michal Kocůrek v  roce 2009 absolvoval Fakul-
tu sociálních studií na  Masarykově univerzitě 
v  Brně a  o  pět let později magisterský obor 
International Energy na  Sciences Po  v  Paří-
ži. V  mezidobí pracoval jako analytik bezpeč-
nostní politiky a  později energetické bezpeč-
nosti. Od  roku 2016 působí v  EGÚ Brno, kde 
se zaměřuje na  sektor evropského a  českého 
plynárenství. Věnuje se výhledům zásobování 
plynem z pohledu nabídky zdrojů, plynárenské 
infrastruktury, fungování trhu s plynem i poptáv-
ky po plynu.
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Ing. Jan Mikulec, CSc.

 výkonný ředitel, Česká asociace 
petrolejářského průmyslu a obchodu

Jan Mikulec vystudoval fyzikální chemii na 
pražské VŠCHT, kde také působil jako vědec-
ký pracovník a odborný asistent. Od roku 1990 
pracoval na Ministerstvu školství mládeže a tě-
lovýchovy 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. et Ing. Tereza Navrátilová

 specialista pro energetickou legislativu  
a strategii, Český plynárenský svaz

Tereza Navrátilová vystudovala obor Che-
mie a technologie paliv a prostředí na Fakultě 
technologie ochrany prostředí Vysoké školy 
chemicko-technologické v  Praze a  obor Zpra-
cování a  zneškodňování odpadů na  Hornic-
ko-geologické fakultě Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava. Od června 2019 
působí v Českém plynárenském svazu na pozici 
specialista energetické legislativy a strategie.
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Připravenost plynárenské infrastruktury 
na přepravu H2

Potrubní 
přeprava

Regulační 
stanice Měření 

Uskladňování 
Domovní 
rozvody

Domácí a 
průmyslové 
spotřebiče 

CNG Armatury Kogenerace

Legislativa Bezpečnost
Přepravní 

kapacita linií, 
kompresory 
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Tomáš Voltr

 místopředseda představenstva,  
Energy financial group

Tomáš Voltr je zodpovědný za  strategii a  říze-
ní investiční společnosti Energy financial group 
(EFG) a všech jejích projektů. Jako spoluzakla-
datel skupiny měl v roce 2016 na starost sjed-
nocení a řízení dílčích projektů skupiny a jejich 
financování. V  letech 2012–2016 se věnoval 
finančnímu managementu a  poradenství pro 
projekt bioplynové stanice v Rapotíně IS Envi-
ronment SE / EFG Rapotín BPS. Před založením 
EFG pracoval ve finančním sektoru se zaměře-
ním na kapitálové trhy a investiční poradenství. Do roku 2012 byl profesionál-
ním sportovcem, Česko reprezentoval v rychlostní kanoistice. Dnes se aktivně 
věnuje triatlonu.
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Mgr. Ján Weiterschütz, MSc.

 předseda, Národná vodíková asociácia 
Slovenska

Ján Weiterchütz sa v rámci profesionálnej praxe 
venoval obnoviteľným zdrojom energie, foto-
voltike a malým vodným elektrárňam. Absolvo-
val študijný odbor Renewable Energy Systems 
na Technickej univerzite vo Viedni. V minu-
lom roku vstúpil do Národnej vodíkovej aso-
ciácie Slovenska (NVAS) a je členom správnej 
rady. NVAS je spoločnou iniciatívou fyzických 
a právnických osôb s cieľom podporiť výskum, 
zavádzanie a využívanie nových technológií, 
využívajúcich vodík a palivové články. NVAS je členom európskej vodíkovej 
asociácie HYDROGEN EUROPE.
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IV. blok
ENERGETIKA POD ROUŠKOU 
GLOBÁLNÍCH ZMĚN 
MODERÁTORKA: Ing. Ludmila Petráňová
ÚVODNÍ PREZENTACE: Ing. Josef Zbořil,  člen spolku Realistická energetika 

a ekologie 

MOTTO: Těžba energetických komodit a následná přeměna energie na její 
ušlechtilejší formy má zásadní dopad do okolního prostředí. Má smysl 
bojovat s klimatickou změnou, nebo už je čas na adaptaci? 
Jaké změny se dají očekávat a kolik nás to bude stát?

NÁMĚTY PRO PANELOVOU DISKUSI: 
Co jsou podle Vás hlavní příčiny globální změny klimatu?
 n   Jsou podle Vás uhlík či obecněji skleníkové plyny tím největším 

„zlem“, který k tomu přispívá?
 n   Co třeba další emise, např. tuhé částice, těžké kovy, benzol(a)

pyren ad.? Nejsou horší na zdraví lidí než emise CO2?
 n   Nakolik jsou údaje o tom, že uhlík/skleníkové plyny jsou příčinou 

globálního oteplování verifikované z různých zdrojů? Není to jen 
propaganda a mediální masáž?

 n   Jak dalece  se lze spolehnout na „sílu“ přírody? 

Jakým způsobem (jak moc) se na znečišťování podílejí energetické zdroje 
a doprava?
 n   Lze řešit rozpor mezi energetickou jistotou a dekarbonizací?
 n   Jaký je vývoj emisí s energetiky a dopravy za posledních 20 let?
 n   Jak se vyvíjejí emise uhlíku v ČR/SR, v Evropě a celosvětově?

Nakolik jsou realizovatelná opatření typu Green Deal nebo Fit for 55?
 n   Jsou dostupné technologie na dosažení uhlíkové neutrality?
 n   Jak drahé to bude?

Považujete současná klimatická opatření za adekvátní?
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Může se stát, že i když úplně dekarbonizujeme celý svět, tak že průměrná 
teplota poroste i potom?

Nízká cena a snadná dostupnost energie (fosilní i nefosilní) znamenala růst 
blahobytu a prosperity západní civilizace. Může vysoká cena energie daná 
(také) i klimatickými požadavky vést k naší záhubě?
 n   Tvorba zisku znamená drancování planety bez ohledu 

na následky. Umíme to dělat jinak?
 n   Dokážeme změnit paradigmata životních postojů 

(antropocentrismus a žití na dluh)?
 n   Budeme chodit pěšky? Dokážeme se omezit a změnit návyky?

Není čas se začít připravovat na změny klimatu?
 n   Jaké změny jsou nejvíce kritické pro lidstvo?
 n   Můžeme jim předejít?

PANELISTÉ:
n  Mgr. Martin Ander, Ph.D., konzultant, Svaz moderní energetiky
n  MSc. BA. Radovan Dluhý Smith, Univerzita Palackého v Olomouci
n  Ing. Michal Macenauer, Ph.D., ředitel strategie, EGÚ Brno
n  Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek,  ředitel, Ústav výzkumu globální změny 

AV ČR
n  Ing. Josef Zbořil, člen spolku Realistická energetika a ekologie
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Ing. Ludmila Petráňová

Ludmila Petráňová vystudovala České vysoké 
učení technické, Fakultu jadernou a fyzikálně in-
ženýrskou. Absolvovala také kurzy New York Uni-
versity a kurzy US AID. Pravidelně se účastní od-
borných konferencí. V roce 2004 byla jmenována 
manažerkou roku 2004, časopis Fortune ji zařadil 
do první padesátky světových manažerek mimo 
USA. V letech 2001-2006 byla předsedkyní před-
stavenstva ČEPS, a.s. Několik let působila v do-
zorčí radě OTE, kde na podzim 2019 skončila. 

Hovoří anglicky, francouzsky a rusky. Je vda-
ná a má tři děti. Mezi její záliby patří celoživotní 
vzdělávání i v jiných než energetických oborech. 
V současné době navštěvuje vybrané předměty na ČZU a přednášky o antice.
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Ing. Josef Zbořil

 člen spolku Realistická energetika  
a ekologie

Josef Zbořil vystudoval polymerní chemii na 
VŠCHT v Pardubicicích. Od 1968 pracoval v JIP 
Větřní jako technolog OTR zpracování papíru 
po generálního ředitele (1990 až 1997). V le-
tech 1996 – 2014 působil v představestvu Svazu 
průmyslu ČR, v letech 2004 – 2015 byl členem 
Evropského hospodářského a sociálního výbo-
ru v Bruselu pro oblast průmyslová změna envi-
ronment & energo. V současné době je členem 
spolku Realistická energetika a ekologie.
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Will Europe keeps the lights on?
■ Over the past decade, four-fifths of investment in European power 

generation went to renewables, 60% just to wind and solar PV

■ Europe needs to invest $2.2 trillion (2nd largest after China) to 2035 
to replace ageing infrastructure & meet decarbonisation goals

■ Current overcapacity offers some breathing space, but 100 GW of 
new thermal plants is needed before 2025 to safeguard reliability

■ This investment won’t happen with current market rules: wholesale 
power prices are 20% (or 20$/MWh) below cost-recovery levels

■ Higher wholesale prices could increase end-user bills, adding to 
the strain on households & on competitiveness of EU industry
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Mgr. Martin Ander, Ph.D.

konzultant, Svaz moderní energetiky

Martin Ander  je specialista na komunální pro-
jekty v  oblasti moderní energetiky a  klimatic-
kých adaptací. Vystudoval aplikovanou mate-
matiku na  Přírodovědecké fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. V  letech 2007–10 a 2014–18 
působil v  pozici náměstka primátora měs-
ta Brna pro rozvoj a  životní prostředí. Aktuál-
ně vede program Adapterra Nadace Partner-
ství a  je konzultantem komunálních projektů 
ve Svazu moderní energetiky. 
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MSc. BA. Radovan Dluhý Smith

Univerzita Palackého v Olomouci

MSc. BA. Radovan Dluhý Smith žil a studoval 
ve Spojených státech. Zúčastnil se rozvojových 
projektů v Ekvádoru a Mexiku. Byl konzultan-
tem OSN ve Vídni. Od roku 2008 přednáší na 
katedře rozvojových a environmentálních stu-
dií Univerzity Palackého v Olomouci. Účastní se 
přednáškových akcí a organizuje veřejné deba-
ty k aktuálnímu dění u nás i ve světě.
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Ing. Michal Macenauer, Ph.D.

ředitel strategie, EGÚ Brno

Michal Macenauer, absolvent oborů Elektro-
energetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony 
Fakulty elektrotechniky a  informatiky VŠB-TUO 
a oboru Sociologie fakulty Sociálních studií Ma-
sarykovy univerzity, pracuje od roku 2005 v po-
radenské firmě EGÚ Brno, a. s., aktuálně na po-
zici ředitele strategie. Profesně se specializuje 
na systémovou elektroenergetiku a plynárenství, 
zejména na  predikce spotřeby elektřiny, plynu 
a tepla, a oblast nových technologií.

Michal Macenauer

Dekarbonizace – fakta

Pro Energy konference 2021
11. 11. 2021
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Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek

 ředitel, Ústav výzkumu globální změny 
AV ČR

Michal V. Marek absolvoval Lesnickou fakul-
tu VŠZ v Brně a biofyziku na PřF UK v Praze. Je 
ředitelem Centra výzkumu globální změny AV 
ČR, vedoucím projektu CzechGlobe a předná-
ší fyziologii rostlin na  LF Mendelovy univerzity 
v Brně. Zabývá se ekofyziologií rostlin v kontex-
tu globální změny.

Global Change Research Institute CAS

Jsme  toho svědci!
GLOBÁLNÍ ZMĚNA OPRAVDU ÚTOČÍ  

Teplota vzduchu (1775–2019) a srážkové úhrny (1803–2019)
jako průměrná řada pro Českou republiku (roční hodnoty, 
červeně desetiletý klouzavý průměr).
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Exkurze
2. den konference: 12. 11. 2021 
11:00 – 12:00 –  Exkurze na odpadářskou bioplynovou stanici EFG Vyškov

Bioplynová stanice se nachází v průmyslovém areálu na okraji Vyškova. Zpra-
covává ročně cca 11 tisíc tun odpadu z restaurací, živočišné a rostlinné pro-
dukce či prošlé potraviny. Bioplynová stanice získává suroviny pro výrobu bio- 
plynu z blízkého i vzdálenějšího okolí a provozuje i vlastní dopravu.

Separace přivezených odpadů zatím probíhá manuálně, nicméně v plánu 
je celková rekonstrukce zařízení s navýšením kapacity na 30 tisíc tun bioodpa-
du za rok, tak, jak je tomu v Rapotíně, kde společnost provozuje svoji vlajko-
vou loď. Součástí plánované rekonstrukce je i separátor odpadů, který strojo-
vě dokáže vytřídit i třeba plastové obaly potravin.

Vyrobený bioplyn (cca 1,7 mil. Nm3/rok) se spaluje v kogenerační jednot-
ce. Teplo je dodáváno do nedalekého průmyslového areálu a vrácené teplo 
se následně využívá pro technologii a pro výrobu elektřiny, která je primárně 
spotřebována pro vlastní technologické procesy, ale i pro dodávku elektřiny 
do soustavy.

Provozem nás provedl Ondřej Černý, kterému děkujeme za výklad a za 
zodpovězení zvědavých dotazů.
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Uložte si do diáře datum 

jedenáctého ročníku PRO-ENERGY CON  

 10.–11. 11. 2022
Hotel Amande Hustopeče

Více na www.proenergycon.cz

2022



Tiráž
SBORNÍK 10. KONFERENCE PRO-ENERGY CON
Hustopeče 11. – 12. 11. 2021

EDITOR: Mgr. Věra Vejražková
JAZYKOVÁ REDAKCE: Ing. Martin Havel, Ph.D. 
GRAFICKÝ NÁVRH PŘEBALU: Marek Jodas
TYPOGRAFICKÁ ÚPRAVA: Marek Jodas a Markéta Zahrádková
VYDAVATEL:  ENERGY-HUB s.r.o. 

Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika 
Tel: +420 777 953 539 
e-mail: office@energy-hub.cz

VYŠLO: listopad 2021
VYDÁNÍ: první
NÁKLAD: tisk 50 kusů 
ON-LINE NA: www.proenergycon.cz

NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV: 
ENERGY-HUB s.r.o.
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Ing. Libor Doležal
MSc. BA. Radovan Dluhý Smith
Mgr. Jan Fousek 
Ing. Radek Hartman, MBA
Ing. Martin Chytra
Ing. Jan Janša, Ph.D.
Ing. Michal Kocůrek, M.A.
Ing. Richard Kvasňovský
Ing. Michal Macenauer, Ph.D.
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek
Ing. Jan Mikulec, CSc.
Ing. et Ing. Tereza Navrátilová
Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D.
Ing. Martin Panáč
Ing. Ludmila Petráňová
Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A.
Mgr. Luděk Šikola
Ing. Ivan Trup
Ing. Karel Vinkler, MBA
Tomáš Voltr
Mgr. Ján Weiterschütz, MSc.
Ing. Josef Zbořil

TISK: Indigo Print

119



Střihněte si to s námi 

a buďte 
v příběhu energetiky
R Y C H L E  I  S T R U Č N Ě  I  P Ř E H L E D N Ě

www.energyhub.eu



Zdeněk, 43 let, CEO,
změna oboru podnikání 

Ať už vidíte budoucnost kdekoli, náš tým pomůže vaší fi rmě na každém
kroku. Od fi nancování přes inovace po odborné poradenství. Inspiraci 
pro rozjezd udržitelného podnikání najdete na spolecne-udrzitelne.cz

Korporátní bankovnictví

OTEVŘEME VÁM CESTU 
K NOVÉMU BYZNYSU
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