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Rozvoj lokální energetiky a postavení provozovatelů LDS
v měnícím se prostředí

Program konference je zaměřen na informace o formování energetického trhu v ČR od
kvalifikovaných zástupců státní správy a dalších odborníků z řad energetiky.
Dozvíte se zde řadu informací o aktuálních změnách legislativy a jejich dopadech fungování trhu.
Dále se zde dozvíte o rozvoji klíčových oblastí elektroenergetiky a možnosti čerpání dotačních
programů na transformaci sektoru na inteligentnější, hospodárnější a ekologičtější rozvoj
elektroenergetiky. Dále zde dozvíte o rozvíjeních se oblastech lokální a komunitní energetiky,
která se dynamicky rozvíjí ve všech oblastech EU. Budou zde i příklady nových projektů v této
oblasti, které Vám zprostředkují vybrané informace ze směřování této oblasti energetiky.

Na konferenci vystoupí zástupci těchto společností a organizací:
➢ Energetický regulační úřad
➢ Ministerstvo průmyslu a obchodu
➢ Ministerstvo životního prostředí
➢ Operátora trhu
➢ ČVUT
➢ Magistrátu města Prahy, Kladna
➢ ČAPLDS a další účastníci
Těšíme na Vaši hojnou účast a osobní setkání s Vámi v rámci programu i neformálních setkání
během konference.
Místo konání:
Přednáškový sál kongresového centra Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

Termín konání:
21.10.2021

Program konference

Čas
1. blok moderuje Ing. Martin Michek, ČAPLDS, z.s.
8:30-9:30

Registrace

9:30-10:00

Zahájení konference

Téma

Ing. Martin Michek, výkonný ředitel ČAPLDS
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10:00-10:30

Stav přípravy nového Energetického zákona a přiblížení legislativních změn v
oblasti distribuce a v oblasti lokální energetiky
Ing. Hana Konrádová, MBA, ředitelka odboru elektroenergetiky a teplárenství
MPO

10:30-10:50

Národní Akční Plán Smart Grids – nastavené cíle a směřování
elektroenergetiky v příštích obdobích
Ing. Bc. Stanislav Brejcha, vedoucí oddělení elektroenergetiky MPO

10:50-11:15

Technické provedení změn v legislativě, fungování agregačních bloků pro PPS,
změna postupu při výpočtu ceny odchylky
Ing. Jan Kobliha, Specialista odboru Bilance elektřiny OTE

11:15-12:00
Coffee-break
2. blok moderuje Ing. Petr Karafiát, odborný ředitel společnosti ECK Generating, s.r.o.
12:00-12:20

Informace o projektu Nová tarifní politika a plán aktuálních úprav v cenových
rozhodnutích ERU na další období
Ing. Jan Svatek, head of price regulation unit department of electricity regulation
ERU

12:20-12:40

Informace o projektu Nová tarifní politika a plán aktuálních úprav v cenových
rozhodnutích ERU na další období
Ing. Alexandr Černý, ředitel odboru Odbor technické regulace elektroenergetiky a
plynárenství ERU

12:40-13:00

Seznámení s návrhem OP TAK, představa možností a uplatnění OP TAK v
oblasti lokální energetiky
Mgr. Milan Kyselák, Sekce fondů EU, oddělení podpory (ENERGETIKA)
MPO

13:00-13:20

Strategie MŽP, zaměření oblastí Modernizačního fondu, podpory zacílené do
oblastí lokální a komunitní energetiky
Ing. Lukáš Minařík, ministerský rada oddělení energetiky a ochrany klimatu
MŽP

13:20-14:00
Coffee-break
3. blok moderuje Ing. Vladimír Vajnar, Ph.D., odbor analytické a datové podpory ERU
14:00-14:30

Představení projektu Komunální a lokální energetika (Projekt MPO, ERÚ,
MMR, MŽP)
Ing. Martina Krčová, MBA členka Rady ERÚ

14:30-15:00

Energeticko-klimatický plán hlavního města Prahy a energetické cíle na
nejbližší období
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Ing. Jaroslav Klusák, vedoucí oddělení Energetického Managementu Magistrátu
hlavního města Prahy
Ing. Tomáš Voříšek, technický ředitel SEVEn Energy, s.r.o.
14:00-14:20

Kladno – Chytré město pro budoucnost, Energeticky pozitivní čtvrti a Smart
City platforma
Ing. David Škorňa, magistrát města Kladna
Mgr. Tomáš Vácha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v
Praze

15:30-16:00

Otázky, diskuze

16:00

Ukončení konference
Představitelé ČAPLDS
Změna programu vyhrazena.
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