
Program konference 

čtvrtek 31. května 2001 

9:00 - 10:00 
registrace účastníků a káva  

10:00 
slavnostní zahájení semináře  

1. blok: Privatizace  

10:15 - 10:30 
Nová energetická legislativa a privatizace energetiky 
František Kubelka, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky  

10:30 - 10:45 
Otevírání trhu s elektřinou a plynem v kontextu s privatizací energetiky 
Pavel Stehlík, partner, Deloitte & Touche  

10:45 - 11:00 
předpokládané vystoupení poradce vlády pro oblast plynárenství  

11:00 - 11:30 
řízená diskuse zahraničních investorů  

11:30 - 12:00 
panelová diskuse  

12:00 - 14:00 
oběd formou bufetu  

2. blok: Akcelerace otevírání trhů s elektřinou a plynem v Evropě  

14:00 - 14:30 
Akcelerace otevírání trhů s elektřinou a plynem v EU 
Bonifacio García Porras, oddělení DG TREN, European Commission  

14:30 - 15:00 
Vliv životního prostředí na trhy s elektřinou v EU 
Hans-Eike von Scholz, bývalý poradce oddělení DG EVN, European Commission  

15:00 - 15:30 
Transformace a regulace slovenské energetiky 
Ján Matuský, poradce ministra, Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky 



15:30 - 16:00 
přestávka na kávu  

3. blok: Otevírání trhu s elektřinou a plynem v České republice  

1. část: Implementace nového energetického zákona  

16:00 - 16:20 
Implementace nového energetického zákona a stávajících vyhlášek 
Petr Karas, president, Svaz průmyslu a dopravy České republiky  

16:20 - 16:40 
koreferát 
Tomáš Tichý, ředitel, Transgas, s.p.  

16:40 - 17:00 
koreferát 
Josef Kastl, president, Česká plynárenská unie  

17:00 - 17:20 
koreferát 
Tomáš Hüner, předseda představenstva, Severomoravská energetika, a.s.  

17:20 - 17:40 
koreferát 
Luboš Pavlas, předseda představenstva, Pražská teplárenská a.s.  

17:40 - 18:00 
panelová diskuse  

18:00 - 19:00 
prohlídka zámku a vinných sklepů  

19:00 
slavnostní večeře  

pátek 1. června 2001 

8:30 - 9:00 
pokračování registrace účastníků a káva  

3. blok: Otevírání trhu s elektřinou a plynem v České republice - pokračování  

9:00 - 9:15 
Energetika jako součást přístupových jednání o členství České republiky do EU 
Libor Sečka, velvyslanec, Mise České republiky při Evropských společenstvích  



9:15 - 9:30 
Směřování k panevropskému energetickému trhu 
Paul Bulteel, generální tajemník, EURELECTRIC  

2. část: Regulace  

9:30 - 9:45 
Energetický regulační úřad - jeho struktura a poslání 
Pavel Brychta, předseda, Energetický regulační úřad  

9:45 - 10:00 
Navrhovaná metodika regulace 
Blahoslav Němeček, ředitel, Energetický regulační úřad  

10:00 - 10:30 
přestávka na kávu  

3. část: Obchodování s elektřinou a plynem na začátku nového tisíciletí  

10:30 - 10:45 
Spolehlivost a řízení soustavy v podmínkách otevírání trhu 
Aleš Tomec, předseda představenstva, ČEPS, a.s.  

10:45 - 11:00 
Pravidla obchodování a povinnosti provozovatelů distribučních soustav a 
provozovatele přenosové soustavy zajistit spolehlivý provoz 
Drahomír Ruta, předseda představenstva, Pražská energetika, a.s.  

11:00 - 11:15 
Pravidla obchodování 
Jan Vacík, konsultant, QTA, s.r.o.  

11:15 - 11:30 
E-business v utilitách - současnost a perspektivy 
Radim Hradílek, partner, PricewaterhouseCoopers  

11:30 - 12:00 
panelová diskuse  

12:00 - 14:00 
oběd formou bufetu  

14:00 
konec semináře  

 


