14. mezinárodní odborná konference a výstava

2019
conference & exhibition

energetické investiční a technologické celky:
jaderné elektrárny, klasické elektrárny, teplárny, průmyslová energetika
vývoj česko-slovenské energetiky v celosvětovém kontext
export investičních celků, zahraniční příležitosti

9. a 10. 12. 2019
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

www.afpc2019.com

Organizátor:

14. ročník mezinárodní konference

All for Power Conference & Exhibition 2019
energetické investiční a technologické celky: jaderné a klasické elektrárny, teplárny, průmyslová energetika
vývoj česko-slovenské energetika v celosvětovém kontextu, export investičních celků, zahraniční příležitosti
datum: 9. - 10. prosince 2019, místo konání: Clarion Congress Hotel Prague
--

pondělí, 9. 12. 2019, předsedající: Daneš Burket, prezident, Česká nukleární společnost
8.15
registrace
9.00
Úvodní zdravice
Tomáš Ehler, ředitel odboru jaderné energetiky, MPO ČR
Rostislav Žoudlík, prezident, Sdružení dodavatelů investičních celků
9.10 - 11.00
Úvodní blok prezentací
Témata:
Kam kráčí energetika?
Analýza vývoje energetiky v okolních zemích
Perspektiva jaderné energetiky v ČR, bezpečnost dodávek
Výkonová a kapacitní přiměřenost zdrojů v síti ČR po roce 2035 , ...
Jaroslav Míl, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku
Petr Závodský, ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren, ČEZ, a. s.
Jiří Feist, člen představenstva, ředitel pro strategii, EP Energy, a. s.
Petr Zákoucký, Partner, AK DENTONS
Tomáš Kovalovský, zástupce ředitele, SÚRAO
11.00 - 11.30

Coffee Break

11.30 - 13.00

Jaderná energetika z pohledu dodavatelů

Leoš Tomíček, Senior Vice-President, Rusatom Overseas
Joonkyo Suh, Chief Representative, KHNP Prague Office
Zhu Xuan, Head of Project Management Office, CEE Nuclear Energy Business, CGN
Peter Bodnár, Committee Chairman, Czech Power Industry Alliance
Miloš Mostecký, obchodní ředitel, ŠKODA JS a. s.
13.00 - 14.00

Oběd

14.00 - 15.40

Jaderná energetika z pohledu dodavatelů

Prodloužení životního cyklu parních turbín modernizací stávajícího zařízení
Pavel Hus, DOOSAN ŠKODA POWER
Posudzovanie a predlžovanie živ. strojnotechnologických zariadení v jadrovej, klasickej energetike a priemysle
Robert Berky, ROEZ

Nové a současné bloky z pohledu servisní fi rmy
Tomáš Klíma, Wojciech Majka, Ecol
Nové produkty ZAT pro energetiku a průmysl
František Kural, ZAT a. s.
Kontrola bezpečnosti el ektráren z pohledu funkčních vazeb a prokázání principu
hloubkové ochrany a její nezávislosti
Michal Vozábal, ÚJV Řež, a. s
a další
15.40 - 16.00

Coffee Break

16.00 export investičních celků
moderující: Milan Kohout, Business Development Director, SDIC
exportní podpora státu a finančních institucí
zahraniční případové studie, Lessons Learned
Jan Procházka, předseda představenstva a generální ředitel, EGAP
Vladimír Štěpán*, generální ředitel, Litostroj Group
Jan Troják, ředitel Projektového financování, ČSOB
Miloš Welser, ČEB, a. s.
Martin Bašta, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Marek Zmrzlík, CzechTrade
a další
18.30
19.00 - 02.00

závěr prvního dne konference
večerní raut (hotelová restaurace Benada)

úterý 10. 12. 2019
moderující: Zdeněk Vlček, ÚJV Řež, a. s., Divize ENERGOPROJEKT PRAHA
8.15

registrace

9.00

Klasická energetika, teplárenství a průmyslová energetika I.

Ladislav Štěpánek, člen představenstva, ředitel divize klasická energetika , ČEZ, a. s.
Miroslav Krpec, ředitel, Energotrans, a. s. (elektrárna Mělník)
Vladimír Budinský, Vice-President, EURACOAL
Martin Hájek, výkonný ředitel, Teplárenské sdružení
Peter Geffert, SES Tlmače, a. s.
témata:
výstavba, modernizace, údržba - plánované investice
nové fluidní kotle v ČR
budoucnost uhlí

10.30

Kybernetická bezpečnost a dodavatelský řetězec, panelová diskuse

Zbyněk Bělina, ředitel úseku Energy Management, Digital Grid, Siemens, s.r.o.
Juraj Koreň, jednatel, Sprecher Automation, spol. s r.o.
Michal Andrejčák, Cyber Security Team Manager, ABB s. r. o.
11.10 - 11.30
11.30

Coffee Break

Klasická energetika, teplárenství a průmyslová energetika II.

Dopady BAT a BREF na modernizaci konvenčních zdrojů a jejich IPPC
Barbora Obračajová, AK DENTONS
Aktivity společnosti ORGREZ v oblasti nových trendů v energetice a jejich propojení s konvenčními
technologiemi
Rostislav Malý, obchodní ředitel, ORGREZ, a. s.
Posouzení životního cyklu zdrojů a dopady na životní prostředí
Kristína Zakuciová, ÚJV Řež, a. s.
Přínosy digitální transformace v energetickém průmyslu
Luděk Michera, Sales Director, DYTRON
12.30

Vize energetiky, decentrální energetika, akumulace energie, kogenerace, emission trading,..

Martin Machek, Business Development Manager, ČEZ ESCO
Jan Fousek, výkonný ředitel, Asociace pro akumulaci energie a baterie (AKU-BAT)
Richard Čada, ČSOB
Monika Vitvarová, ÚJV Řež, a. s., ČVUT
Jakub Maščuch, UCEEB
Milan Šimoník, COGEN
reprezentant, ČPS
a další
13.30

Závěr konference, společný oběd

*v jednání

2019
conference & exhibition

PŘIHLÁŠKA
PROSÍM,VYPLŇTE TUTO PŘIHLÁŠKU HŮLKOVÝM PÍSMEM A PODEPSANOU ODEŠLETE POŠTOU
NEBO FAXEM NA ADRESU UVEDENOU V DOLNÍ ČÁSTI PŘIHLÁŠKY

Společnost: ......................................................................................................................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................................................................................................
Město, PSČ, stát: ............................................................................................................................................................................................

Jméno a příjmení: ................................................................................................................................................................................
Pozice:........................................................................................................................................................................................................

Účastník 2

Telefon: ...................................................................................... E-mail: ..............................................................................................
Jméno a příjmení: ................................................................................................................................................................................

Účastník 3

Účastník 1

IČ: ..........................................................................................................DIČ: ..................................................................................................

Jméno a příjmení: ................................................................................................................................................................................

Pozice:........................................................................................................................................................................................................
Telefon: ...................................................................................... E-mail: ..............................................................................................

Pozice:........................................................................................................................................................................................................
Telefon: ...................................................................................... E-mail: ..............................................................................................

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis:
Účastnický poplatek

........................................................

9 900 Kč/účastník
Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)

Prosíme vyplňte údaje pečlivě. Informace slouží výhradně pro registraci Vaší účasti během konference. Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávným nebo neúplným vyplněním tohoto
registračního formuláře. Pokud nechcete být informováni o dalších akcích, které budeme pořádat, kontaktujte nás na uvedených adresách.
Registrace a platební podmínky: Vyplňte prosím tuto závaznou přihlášku a zašlete ji na uvedené registrační adresy. Po obdržení Vaší přihlášky Vám potvrdíme registraci a zašleme zálohovou fakturu. Faktura
je splatná před termínem konání konference. Daňový doklad Vám bude zaslán po skončení konference. Účastnický poplatek zahrnuje vstup pro jednu osobu, sborník konference a další materiály, oběd a občerstvení
podle programu konference. Storno, zastoupení: Jestliže se nebudete moci konference osobně zúčastnit, zastoupení je možné bez dalšího poplatku. Při stornování do 14 dnů před konáním konference účtujeme
stornovací poplatek ve výši 1 500 Kč. Při stornování po tomto termínu je splatný celý účastnický poplatek. Organizátor si vyhrazuje ze závažných důvodů změny programu a přednášejících.
Jak se můžete přihlásit:
E-mailem: norbert.tusa@afpower.cz , On-line: www.afpc2019.com,
Poštou: AF POWER agency a. s., Thámova 18, 186 00 Praha 8
Manažer konference: Norbert Tuša, norbert.tusa@afpower.cz, Mob.: +420 775 337 900

