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Aktuální problémy ochrany energetické 
kritické infrastruktury ČR 

 

Organizátoři: 

Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze 
ČEPS, a.s. 
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč MV–GŘ HZS ČR 
 

Záštita: František Bublan, předseda Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 

Kdy: středa, 14. září 2011, 15:00 – 18:00 
Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, místnost 205 
 

Program: 

15:00 – 15:30 Registrace 

15:30 – 15:40 Zahájení: 

Miloš Balabán, vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK 

Vladimír Tošovský, předseda představenstva a generální ředitel ČEPS, a.s. 

15:40 – 16:40 Hlavní vystoupení: 

• Aktuální stav a rozvoj energetické kritické infrastruktury v ČR v evropském kontextu 
Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR 

• Ochrana energetické kritické infrastruktury ČR – společný zájem státu a komerčního 
sektoru 
Petr Koutný, ředitel pro provoz a techniku NET4GAS, s.r.o. 

• Energetická kritická infrastruktura z pohledu ochrany obyvatelstva 
Brig. gen. Miloš Svoboda, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 
ČR 

• Role a úkoly Policie ČR při ochraně kritické infrastruktury ČR: prevence, ochrana, reakce 
Plk. Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta pro vnější službu 

16:40– 17:45 Komentáře: (v abecedním pořadí) 

• František Bublan, předseda Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 

• Ivo Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí ČR 

• Vladimír Hlavinka, člen představenstva ČEZ, a.s. 

• Jan Klas, poradce předsedy vlády ČR pro vnitřní bezpečnost 

• Oldřich Petržilka, prezident a generální sekretář České plynárenské unie 

• Libor Stejskal, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK 

• Vladimír Tošovský, předseda představenstva a generální ředitel ČEPS, a.s. 

Diskuse 

Modernizace energetických sítí – šance nebo nutnost? Agenda evropské kritické infrastruktury 
v českém prostředí – přínos nebo břemeno? Překážky efektivnější ochrany energetické kritické 
infrastruktury 

Moderátor: Miloš Balabán, vedoucí SBP CESES FSV UK 

17:45– 17:50 Závěr 

17:50 –19:00 Číše vína 

 

Akce proběhne v rámci řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR 
– dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009) a „Bezpečnost občanů a krizové řízení“ (VF20112015018) 


