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1. Náplň semináře  
 
Seminář věnovaný přenosovým soustavám, kdy a z jakého důvodu vznikla. Byla popsána 
úloha přenosové soustavy do roku 1996. 

Ludmila Petráňová, poradce společnosti Ernst&Young, "dříve řediteka ČEPS" přednesla 
přednášku na téma: 

 
1. Proč a kdy vznikla přenosová soustava 

2. Úloha PS do roku 1996 
3. Vliv evropské legislativy na přenosové soustavy 

4. Vliv trhu a OZE na provoz české přenosové soustavy 
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2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 21 

07.41.01  - muži 17 

07.41.02  - ženy 4 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 4 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 2 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 2 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

2.2 Přednášející 
 

1. Jméno: Ing. Ludmila Petráňová  
Společnost:  Ernst&Young 
 E-mail: ludmila.petranova@gmail.com 
 
Poskytovatelka služby – doloženo pracovní smlouvou.  
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  
A. Leták 
B. Prezenční listina účastníků 
C. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 


