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1. Náplň semináře  
 
Seminář byl věnován tématice podporovaných zdrojů energie (POZE) v České republice, 

nosnými tématy byly distribuční soustavy a vliv obnovitelných zdrojů energie (OZE) na cenu 

elektřiny. 

Cílovou skupinou semináře byli všichni příznivci energetiky, resp. ti co jim není lhostejná 

budoucnost. 

 

Program přednášky: 

1. Současný stav obnovitelných zdrojů energie v ČR. 

2. Úloha distribučních soustav, ERÚ, OTE, MPO v  účtování podpor k 1. 1. 2013. Vliv 

evropské legislativy na přenosové soustavy. 

3. Rozšíření podpory o další zdroje. 

4. Vliv obnovitelných zdrojů energie na cenu elektřiny. 
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2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 30 

07.41.01  - muži 23 

07.41.02  - ženy 7 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 6 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 3 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 3 

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 
 
Poskytovatel 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/) 


