
Program konference 

čtvrtek, 22. května 2003 

9:00 - 10:00 
registrace účastníků a káva 

10:00 
slavnostní zahájení semináře 

1. blok: Nová evropská legislativa v elektroenergetice a plynárenství 

10:45 - 11:30 
Nové směrnice o vnitřním trhu s elektřinou a plynem: hlavní změny 
Marie-Christine Jalabert, zástupkyně vedoucího oddělení pro elektřinu a plyn, DG 
TREN/C/2, European Commission 

11:30 - 12:15 
Evropská strategie bezpečnosti dodávek energií 
Nina Commeau-Yannoussis, vedoucí oddělení EURATOM a jaderné bezpečnosti, 
DG TREN/C/5, European Commission 

12:15 - 14:00 
oběd formou bufetu 

14:00 - 14:30 
Vnitřní energetický trh: Co se děje? A co bude dál? 
Paul Bulteel, generální tajemník, EURELECTRIC, Belgie 
2. blok: Očekávání a strategie na trhu s elektřinou a plynem v České republice 

14:30 - 14:50 
Stav přípravy prací na novelizaci české energetické legislativy - úvodní 
vystoupení 
Martin Pecina, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

14:50 - 15:10 
Skupina ČEZ 
Jaroslav Míl, generální ředitel, ČEZ, a. s., ČR 

15:10 - 15:30 
Strategie E.ON na českém energetickém trhu 
Michael Fehn, jednatel, E.ON Bohemia, s.r.o., ČR 

15:30 - 16:00 
přestávka na kávu 



16:00 - 16:20 
Strategie RWE na českém energetickém trhu 
Marc Hall, vicepresident rozvoje a strategie, RWE Gas AG, Německo 

16:20 - 16:40 
Strategie EnBW na českém energetickém trhu 
Hermann Lüschen, ředitel zahraničních účastí, EnBW Energie Baden-Württemberg 
AG, Německo 

16:40 - 17:00 
Německý trh s elektřinou po úplné liberalizaci 
Thomas Barth, člen představenstva, Rhein-Main-Donau AG, Německo 

17:00 - 17:20 
Nově připravované mechanismy pro provozovatele přenosových soustav v 
Evropské unii, ETSO a CBT mechanismy 
Ludmila Petráňová, generální ředitelka, ČEPS, a.s., ČR 

17:20 - 18:00 
panelová diskuse 

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

19:00 
slavnostní večeře 

pátek, 23. května 2003 

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

3. blok: Předpokládaný vývoj trhu s energiemi ve střední Evropě 

9:00 - 9:45 
Evropský trh s elektřinou a další výzvy 
Claude Turmes, člen Evropského parlamentu 

9:45 - 10:05 
Předpokládaný vývoj trhů s elektřinou a plynem v České republice na základě 
nově připravované legislativy v Evropské unii 
Blahoslav Němeček, místopředseda, Energetický regulační úřad, ČR 

10:05 - 10:25 
Předpokládaný vývoj trhů s elektřinou a plynem na Slovensku na základě nově 
připravované legislativy v Evropské unii 
Ján Matuský, předseda regulační rady a předseda Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví, Slovenská republika 



10:30 - 11:00 
přestávka na kávu 

11:00 - 11:20 
Maďarský model obchodování s elektřinou 
Lajos Oroszki, ředitel systémových operací, MAVIR, Maďarsko 

11:20 - 11:40 
Rakouský spotový trh a tržní model 
Igor Koprivnikar, rozvoj obchodu, Energy Exchange Austria (EXAA), Rakousko 

11:40 - 12:00 
Operátor trhu s elektřinou v České republice a jeho další rozvoj 
Josef Fiřt, předseda představenstva, Operátor trhu s elektřinou, a.s., ČR 

12:00 - 12:30 
panelová diskuse 

12:30 
konec semináře 

12:30 - 14:00 
oběd formou bufetu 

 


