
 
 

Asociace Energetických Manažerů 
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 

 

si vás dovoluje pozvat na 

XIV. JARNÍ KONFERENCI 

na téma Obnovitelné zdroje energie a úspory – 

úloha státu 

ve dnech 2. a 3. března 2010 v Kongresovém sále Kolonáda  

v Poděbradech 

 
která se koná pod záštitou 

ministra průmyslu a obchodu  

Vladimíra Tošovského 

 
Odborný garant konference: Pavel Šolc, vedoucí poradců ministra průmyslu a obchodu 

 

účastnický poplatek pro: 

kolektivního člena AEM             6.000, - Kč včetně 20% DPH (5.000 Kč bez DPH) 

individuálního člena  AEM        9.600,- Kč  včetně 20% DPH (8.000 Kč bez DPH) 

nepracujícího důchodce, studenta   3.000, - Kč  včetně 20% DPH (2.500 Kč bez DPH) 

jiného účastníka (plné vložné)           12.000,-  Kč včetně 20% DPH (10.000 Kč bez DPH) 

pouze sborník                                       3.000,-  Kč  včetně 20% DPH (2.500 Kč bez DPH) 

 

zasílejte ve prospěch AEM (IČO 48548774, DIČ CZ48548774) 

na účet č. 178 083 827 /0300, var. symbol 2001 

 

 

Upozorňujeme účastníky konference, že ubytování v Poděbradech si zajišťuje každý 

individuálně. Lze se obrátit na zaměstnance lázní Poděbrady pana Kličku, tel. 325 606 500 

(hotel Zimní lázně, hotel Zámeček), nebo mail: prodej@lazne-podebrady.cz 



Program  XIV. Jarní konference 

Obnovitelné zdroje energie a úspory – 

úloha státu 
1. den  úterý 2. března 2010 

 

 

10.00  Zahájení konference 
  Bohuslav Bernátek,  AEM 

 

10.05 – 10.20 Pohled AEM na problematiku OZE a úspor 

  Zuzana Šolcová, AEM 
 

Legislativa a administrativní nástroje v oblasti podpory 
 
Moderuje:  Miroslav Vrba, člen představenstva, ČEPS, a.s. 

 
10.20 – 10.45    Současný makroekonomický výhled a potřeba energie - zachrání nás úspory? 
  Vladimír Tomšík, vrchní ředitel a člen bankovní rady, ČNB 

 

10.45 – 11.10   Směrnice o podpoře výroby energie z OZE 2009/28/ES  z 04/2009 
  Roman Portužák, ředitel odboru elektroenergetiky, MPO 

 

11.10 – 11. 35  Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen 
  Josef Fiřt, předseda, ERÚ 

 

11.35 – 12.00 Malá a velká novela zákona č. 180/2005 sb., o podpoře výroby elektřiny z 
  obnovitelných zdrojů 
  Pavel Gebauer, vedoucí oddělení podpory OZE, MPO 

  

12.00 – 12.25 Úloha  OZE v Politice ochrany klimatu, a jak dosáhnout potřebného podílu 
  OZE v jednotlivých technologiích? 
  Vladimír Vlk, poradce ministra, MŽP 

 

12.25 – 12.30    Představení soutěže ČEEP-  podmínky soutěžního ročníku 2009 
  Miloslava Veselá, jednatelka, TOP EXPO CZ 

 

 

12.30 – 12.40   Diskuse 
 
12.40 – 14.00  Přestávka na oběd 

 



Aktuální stav a další vývoj v oblasti OZE 

Moderuje:         František Plecháč, předseda DR AEM 

 

14.00 – 14.20 Vystoupení ministra průmyslu a obchodu k aktuálním problémům energetiky  
  Vladimír Tošovský, ministr, MPO 

 

14.20 – 14.45 Vývoj podílu OZE v energetickém mixu ČR, současný stav, očekávaný vývoj, 
  závazky ČR a cíle energetické politiky státu 

  Pavel Šolc, vedoucí poradců ministra, MPO 

 

14.45 – 15.10 Podmínky připojení zdrojů využívajících OZE v elektrizační soustavě ČR – 
  nová vyhláška 
  Stanislav Trávníček, ředitel odboru elektroenergetiky, ERÚ 

 

15.10 – 15.35 Kapacity distribučních sítí jako limitující faktor, možné připojování OZE 
  v následujících letech vs. dostupné kapacity v ČR 
  Martin Němeček, ředitel úseku Poskytování, ČEZ Distribuce, a.s. 

15.35 – 16.05 Přestávka na kávu 

16.05 – 16.30 Dopad provozu OZE na řízení soustavy, technické a ekonomické aspekty 
  v ČR a jejich řešení v sítích  sousedních států 
  Marián Belyuš, sekce strategie, ČEPS, a.s. 

 

16.30 – 16.55 Vývoj větrné energetiky, aktuální stav, problémy v projektech a hlavní rizika 
  vývoje 

  Pavel Prchal, místopředseda, ČSVE 

 

16.55 – 17.20 Geotermální zdroje v ČR, potenciál, podmínky pro instalaci, problémy a 
  rizika 
 

   

    19.00 – 24.00 

 

   Neformální setkání účastníků   

        konference a hostů  

       na společenském večeru AEM 
 

 



2. den středa 3. března 2010 

Nová Evropská legislativa v oblasti úspor a podpora úspor v ČR   

Moderuje:      Pavel Šolc, vedoucí poradců ministra, MPO 

 

10.00 – 10.25 Směrnice EU v oblasti úspor energií - energetická náročnost budov, ecodesign, 
  energetická účinnost a energetické služby 
  František Plecháč, předseda DR, AEM 

 

10.25 – 10.50  Program zelená úsporám – aktuální stav čerpání, změny v podmínkách a 
  očekávaný vývoj“ 
  M. Brožková, specialista odboru GIS programu Zelená úsporám, SFŽP 

 

 10.50 – 11.15 Programy MPO na podporu úspor – vyhodnocení podpořených projektů a 
  jejich dopadů do úspor a energetické efektivnosti 
  Milan Kyselák, odbor elektroenergetiky, MPO 

 

11.15 – 11.45 Přestávka na kávu  
 

11.45 – 12.10 Projekt I 

  realizátor dle dotačních programů MPO 

 

12.10 –  12.35    Nízkoenergetický dům a jeho srovnání s běžným standardem, ceny spotřeby 
  energií, kalkulace návratnosti 
  Karel Mrázek, autorizovaný inženýr  v oboru technika a prostředí staveb,  Arcadis 

 

12.35 -13.00  Zkušenosti s energetickými audity budov, nejčastější problémy 
  Petr Holoubek, ústřední ředitel, SEI 

 

13.00 – 13.10 Diskuse 

 

13.10 – 13.25 Závěry a zakončení konference  
  Bohuslav Bernátek , AEM 

 

13.25 – 14.45    Oběd 
 
 

 15.00  -  Začíná Valná hromada Asociace   

           Energetických Manažerů 

 


