
 

Co si můžeme představit pod pojmem společného postupu EU při nákupu plynu a 
dalších energetických zdrojů, změní to model trhu, bude třeba regulace 

Bude dále existovat trh s emisními povolenkami nebo bude nahrazen jinými 
mechanismy 

Jak ovlivnily ceny energií události v letech 2000/2009, jaký dopad má plánovaná 
transformace od klasických k bezemisním zdrojů, jak ovlivnil cenu a spotřebu 
energií COVID, válka na Ukrajině 

Jaký bude vývoj cen energií v letech 2022–2027 a po roce 2027 (přehled predikcí 
tuzemských a zahraničních agentur), PXE 

16.00 – 16.30 Coffee break 

16.30 – 18.30 Jakým způsobem ošetřit vzniklá rizika spojená se zajištěním dodávek energií mezi 
stát, energetické společnosti a průmysl. Bude ohrožena likvidita energetických společností? 

Key note speach: Pavel Švagr, předseda, Správa státních hmotných rezerv  

Moderátor:  Dean Brabec, prezident, Klub finančních ředitelů 

Diskutující:  Pavel Švagr, předseda, Správa státních hmotných rezerv 

Tomáš Kadlec, předseda představenstva, generální ředitel, ČEZ Prodej, a. s. 

Martin Pacovský, předseda představenstva, generální ředitel, Pražská 
plynárenská a. s. 

 Pavel Elis, předseda představenstva, generální ředitel, Pražská energetika a. s. 

Tomáš Varcop, předseda představenstva, generální ředitel, innogy Česká 
republika a. s. 

Michal Pech, místopředseda představenstva, RWE Supply & Trading CZ, a. s. 

Thomas Merker, Managing Director, CFO, GasNET s. r. o. 

David Formánek, člen představenstva, vrchní ředitel, Corporate and Investment 
Banking (CIB), Komerční banka, a. s. 

Ján Lučan, člen představenstva, vrchní ředitel, vztahové bankovnictví, ČSOB a. s. 

Témata:  Jaká opatření přijaly evropské země ke zmírnění dopadů růstu cen energií a jaké 
jsou cíle ČR v této oblasti  

Je vývoj cen energií udržitelný a odpovídá současný model trhu novým podmínkám 
energetiky 

Jakým rizikům jsou vystaveny energetické společnosti z pohledu zajištění 
spolehlivosti a bezpečnosti dodávek, z pohledu likvidity a trvalé udržitelnosti 
energetického průmyslu 

Jaký bude mít dopad zvýšení povinných rezerv plynu pro chráněné zákazníky z 30 % 
na 45 % na obchodníky s plynem, budou mít dostatek cash-flow, jsou banky 
připravené financovat tento záměr 

Jak rozložit rizika spojená s dostupností energií mezi stát, energetické společnosti a 
průmysl  

Ohrožuje současný vývoj cen energií konkurenceschopnost českého průmyslu 

18.30 – 20.00 Neformální diskuse, netradiční raut a ochutnávka vína 


