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Svaz moderní energetiky Vás spolu se svými 
partnery zve na debatu u kulatého stolu



Vratislav Košťál ( předseda Rady ERÚ )

Marek Loula ( vrchní ředitel, Korporátní a institucionální bankovnictví, ČSOB )

— Úvodní slovo

Luis Janeiro ( programový vedoucí, Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje IRENA )

— Akcelerace rozvoje obnovitelných zdrojů je i ekonomická příležitost pro Evropu

Matthias Buck ( vedoucí oddělení Evropské energetické politiky, Agora Energiewende )

— Benefity Energiewende: zkušenosti s proměnou nejsilnější evropské ekonomiky

Edvilas Raudonikis ( velvyslanec, Velvyslanectví Litevské republiky )

— Litevská strategie pro posílení energetické nezávislosti

Martin Sedlák ( Svaz moderní energetiky )

— Česká šance v moderní energetice

Kamil Čermák ( generální ředitel, ČEZ ESCO )

— Příležitosti nové energetiky v sektoru ESCO 

Fady Al-Kheir ( ředitel strategického rozvoje a marketingu, Energon holding ) 

— Energetický byznys ve světle kontinuální technologické disrupce 

Alois Míka ( senior energy expert, ČSOB Advisory ) 

— ČSOB na rozcestí energetiky 

Pouze pro zvané / Po oficiální části bude připraveno občerstvení a možnost networkingu / Zájemce o účast 

žádáme o vyplnění závazné přihlášky na tomto   formulář i  / Pracovní jazyky: čeština, angličtina ( tlumočení 

bude zajištěno ) / Vstup na akci je zdarma / Kapacita prostoru je omezena / Pozvánka platí především pro přímé 

adresáty, byla-li Vám přeposlána, informujete se u zástupců Svazu moderní energetiky o možnostech účasti:

t: 737 128 471 martin.sedlak@modernienergetika.cz

Energetický balíček EU otevírá prostor k novému rozvoji moderní energetiky také v České 

republice. Energeticky aktivní spotřebitelé, agregátoři, energetické komunity nebo podmínky 

pro rozvoj akumulace energie nabídnou konkrétní obrysy pro využití vyšších cílů obnovitelných 

zdrojů energie a snížení emisí. Debatní setkání u kulatého stolu nabídne globální kontext aktuál-

ního vývoje v energetice, pohled našich nejbližších sousedů i zkušenosti Litvy s úsilím o zajištění 

energetické bezpečnosti. Cílem debaty je dosažení vzájemné inspirace a využití osvědčených 

postupů, které nám pomohou přiblížit se nízkouhlíkové ekonomice s vhodně investovanými pro-

středky i lidskými silami. 

Jde o úvodní akci z bloku setkání Nová energie Česka, které mají upozornit na potenciál 

české moderní energetiky a pomoci otevřít prostor pro vybudování pozice domácích firem v ob-

lasti postupné proměny energetiky. Záštitu nad projektem Nová energie Česka Svazu moderní 

energetiky převzal ministr životního prostředí Richard Brabec.

Formát akce

Program

Rámec

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwryxCAaOxq4RhAbKvGrl5pX4I7BqYvamS67m6ZsVFFuNskw/viewform?usp=sf_link
mailto:martin.sedlak%40modernienergetika.cz?subject=


Vratislav Košťál 
PŘEDSEDA RADY ERÚ

Vystudoval současně Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy 

v Praze. Po dokončení magisterského cyklu úspěšně absolvoval rigorózní řízení na obou univerzitách. Ve společnostech 

RWE Transgas, a.s., NAFTA a.s. a E.ON Česká republika, s.r.o., působil na pozicích vedoucího oddělení a náměstka 

pro obchod. V letech 2008 až 2016 pracoval pro ČEPS, a.s., zpočátku jako vedoucí odboru Právní podpory obcho-

du, v roce 2009 se stal vedoucím odboru Právních služeb. Před nástupem do funkce člena Rady ERÚ byl hlavním 

právníkem ochrany spotřebitele v České národní bance.

Marek Loula 
VRCHNÍ ŘEDITEL,  KORPORÁTNÍ  A  INSTITUCIONÁLNÍ  BANKOVNICT VÍ,  ČSOB 

Od února 2018 vrchní ředitel Korporátního bankovnictví ČSOB. Před tím působil ve stejné bance na pozicích výkon-

ného ředitele pro informační a komunikační technologie, výkonného ředitele divize pro schvalování a řízení úvěrů, 

ředitele regionální korporátní pobočky Brno, a v oddělení rozvoje mezinárodní klientely a projektů v oblasti cash 

managementu. Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity.

Luis Janeiro 
PROGRAMOV Ý ŘEDITEL,  INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÉM CENTRUM,

MEZINÁRODNÍ AGENTURA PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE

Luis Janeiro je programový ředitel v Inovačním a technologickém centru IRENA, jeho hlavní náplní je mapování mož-

ností obnovitelných zdrojů v Evropě. Luis Janeiro byl hlavním analytikem v letos publikované studii IRENA „Perspektivy 

obnovitelných zdrojů energie pro Evropskou unii“, která přišla s hlavním zjištěním: EU má dostatek potenciálu ke 

zdvojnásobení podílu obnovitelných zdrojů z přibližně 17 % v roce 2015 na 34 % v roce 2030. V minulosti působil jako 

hlavní konzultant pro oblasti energetické a klimatické politiky ve společnosti Ecofys-Navigant. 

Luis je držitelem magisterského titulu v oblasti udržitelného rozvoje z univerzity v Utrechtu, postgraduálního diplomu 

z oboru obnovitelných zdrojů energie z univerzity v Santiagu . Je také bakalářem v oboru průmyslového inženýrství 

na univerzitě v Vigu.

Matthias Buck 
VEDOUCÍ EVROPSKÉ ENERGETICKÉ POLIT IK Y AGORA ENERGIEWENDE

Matthias Buck je vedoucím evropské energetické politiky v Agora Energiewende. Před nástupem do Agora Ener-

giewende v roce 2015 působil více než deset let na různých pozicích v Evropské komisi: na Generálním ředitelství 

pro energetiku Evropské komise; jako člen kabinetu bývalého komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika; jako 

vyjednavač EU pro mnohostranné a regionální dohody o ochraně životního prostředí a volného obchodu , a jako 

expert Komise při německé vládě pro otázky transformace německé energetiky a vlivu jejího na EU. 

Matthias Buck studoval práva, politické vědy, ekonomii a sociologii v Německu, Španělsku, USA a Velké Británii. Byl 

spoluzakladatelem a dlouholetým redaktorem časopisu Journal for European Environmental & Planning Law.

Edvilas Raudonikis 
VELV YSLANEC, VELV YSLANECT VÍ  L ITEVSKÉ REPUBLIK Y V ČR

Edvilas Raudonikis od roku 1993 působí v litevských diplomatických službách například na ministerstvu zahraničních 

věcí, na velvyslanectvích ve Švédsku a Rakousku. V letech 2011-2012 pak jako vedoucí Evropská a mezinárodní divize 

kancelář předsedy vlády Litevské republiky. Od roku 2015 je pak velvyslancem Litevské republiky v České republice.
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Martin Sedlák 
PROGRAMOV Ý ŘEDITEL SVA ZU MODERNÍ  ENERGETIK Y

Martin Sedlák se v prostředí moderní energetiky pohybuje více než 10 let. Aktuálně působí na pozici programového 

ředitele Svazu moderní energetiky, který představuje zastřešující platformu asociací z oblasti obnovitelných zdrojů 

energie, akumulace energie, chytrých sítí, energetických služeb a kogenerace. Od roku 2012 se také spojen s Aliancí 

pro energetickou soběstačnost, která je nezávislým sdružením komentujícím vývoj české i evropské energetiky. V roce 

2017 spoluzaložil zpravodajský portál Obnovitelně.cz, který informuje o technologickém pokroku v oblasti moderní 

energetiky. Martin Sedlák je absolventem Vysokého učení technického, Fakulty Strojního inženýrství, obor Energetika.

Kamil Čermák 
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENST VA A GENERÁLNÍ  ŘEDITEL ČEZ ESCO

Kamil Čermák vede ČEZ ESCO od května 2016. Do firmy přišel z pozice generálního ředitele vydavatelského domu 

Economia. V letech 2005 až 2012 působil na vedoucích místech společností ČEZ Polska, ČEZnet a ČEZ ICT Services, 

před tím se pohyboval v oblasti telekomunikací a médií. Kamil Čermák je také místopředsedou Unie malých a středních 

podniků ČR a členem výkonného výboru Czech Smart City Cluster. V minulosti působil také jako reportér a mode-

rátor hlavní zpravodajské relace České televize a následně jako mluvčí a poradce ministra průmyslu a obchodu ČR. 

Kamil Čermák vystudoval VŠE v Praze a Erasmus University Rotterdam.

Fady Al-Kheir 
ŘEDITEL STRATEGICKÉHO ROZVOJE A MARKETINGU ENERGON HOLDINGU

Fady Al-Kheir má dlouholeté zkušenosti z oblasti business developmentu, marketingu, zdravotnictví a komunikace. 

Energetice se intenzivně věnuje od roku 2016, kdy se připojil k Energonu. Zajímá se zejména o inovace a nové techno-

logie. Pod jeho vedením se tak skupina začala rozvíjet novými směry a rozrostla se o několik firem z oblasti moderní 

energetiky. Právě v moderní energetice a technologických inovacích spatřuje příležitost nejen pro holding, ale pro 

celou Českou republiku: „V současnosti startuje celosvětová energetická revoluce. Je mnohem mohutnější a rychlejší, 

než odhadovaly nejoptimističtější teorie. Pokud správně uchopíme příležitost, která se nám nabízí, máme šanci stát 

se jednou z energeticky nejpokrokovějších zemí na světě.“ Rád by společně s podobně smýšlejícími společnostmi 

podpořil další rozvoj inovací, navázal na dřívější technologickou vyspělost naší země a přispěl k tomu, aby se česká 

energetika stala vývozním artiklem a vzorem pro ostatní.

Alois Míka 
SENIOR ENERGY EXPERT, ČSOB ADVISORY

Alois Míka má rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetiky a vedl řadu projektů v jaderné energetice, elektroenergetice, 

plynárenství a v oblasti zpracování ropy. Byl členem statutárních orgánů řady společností (např. Jihomoravská ply-

nárenská a.s., Jihočeská plynárenská a.s., Západočeská energetika a.s., Severočeské doly a.s.). V ČSOB Advisory, 

a.s., zastává funkci Senior Energy Experta a poskytuje podporu pro podnikání ČSOB v oblasti energetiky.
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