
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Seznam lektor
 
 

Young Energy 
Česká r

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam lektor ů 

Energy Europe 2 01
Česká r epublika 

 
 
 

 

 

 

 

 

019 

 



 

 

Ing. Ondřej BENEŠ, Ph.D. , MBA, LL.M.  
Vodní hospodářství 
Vrcholový manažer s odborným vzděláním a následnou praxí jak v řídicí, tak     
i technické, právní a ekonomické oblasti. V současné době zastává post 
obchodního ředitele ve firmě Veolia Česká republika, kde dříve působil i jako 
technický ředitel. V letech 2004 – 2008 působil jako generální ředitel a člen 
představenstva pro Středočeské vodárny a následně Severočeské vodovody a 
kanalizace.  

 
 

Libor Hrubý  
Energetická efektivita budov 
Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, obor Pozemní stavby, zaměření na 
navrhování pozemních staveb a certifikovaný projektant pasivních domů. 
Pracoval jak v projekční kanceláři, zaměřující se na pasivní domy, tak pro 
dodavatele specializovaných stavebních materiálů. Aktuálně působí v 
Centru pasivního domu jako odborný poradce. Jeho hlavní náplní je 
poradenství, optimalizace projektů a stavebních detailů, publikační a 
přednášková činnost. 
 
 
 

Ing. Soňa Jonášová 
Efektivita zdrojů, odpadové hospodářství 
Zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), kde je 
zodpovědná za rozvoj a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami. 
Zajímá se o udržitelný rozvoj, produkci potravin, zemědělství, cirkulární 
ekonomiku, ekoinovace, uplatnění studentů vysokých škol v oblastech 
udržitelného podnikání, podporu lokálních a komunitních aktivit s cílem 
vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů. Dále se aktivně podílí na 
přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice.  
 
 
 

Radek Peška  
Vytápění, větrání, klimatizace, Obnovitelné zdroje energie  
Jednatel společnosti Evora CZ s.r.o., která se zabývá výrobou a aplikacemi 
zařízení, která snižují energetickou náročnost budov, šetrně hospodaří s 
energií a získavají ji z obnovitelných zdrojů. V přírodní stavbě můžeme 
vytvořit komfort konvenční stavby bez negativního dopadu na životní 
prostředí. 
 

 

 



 

 

 

Josef Smetana 
Stlačený vzduch 
V roce 1986 dokončil SPŠ v ČKD Praha - Kompresory, a.s. a od roku 1995 se 
věnoval  soukromému podnikání v oboru - prodej, opravy a servis 
kompresorů.  Zastupoval české i zahraniční výrobce. V současné době je 
jednatelem firmy Kompresory PEMA s.r.o. Již cca 5 let, ukazuje zákazníkům 
cestu k efektivní výrobě stlačeného technologického vzduchu. Firma se 
specializuje se naměření  spotřeby stlačeného vzduchu, vyhledávání  úniků, 
vyhodnocování  a navrhování nových řešení.  

 

Arne Springorum 
Ochrana klimatu 
Základy energetiky, energetický management, lidský faktor 
Zakladatel firmy Human Element Consulting (HEC), která nabízí služby 
energetického managementu a školení v této oblasti. Unikátní přístup firmy 
HEC spočívá v důrazu na lidský faktor, který je často opomíjen v tomto spíš 
technicky chápaném oboru. Potenciál úspor, který firmy většinou ještě málo 
využívají, vidí v kombinaci motivace personálu, efektivní práce s daty a 
implementaci nízko-nákladových opatření.  Arne Springorum je žádaným 
přednášejícím na tuzemských i mezinárodních konferencích.  
 

Michal Šindelář 
Podniková mobilita 
Připravil a produkoval osvětovou kampaň Jezdím pro Brno. Ve spolku Brno na 
kole organizoval nakoleonské cyklojízdy, kterých se účastnilo 1000 a více lidí. V 
Nadaci Partnerství vede dopravní program, v rámci kterého uvedl do Česka 
evropský standard Certifikovaný cyklozaměstnavatel a vyvíjí carpoolingovou 
aplikaci pro zaměstnavatele. Spolupracuje na plánech mobility pro firmy. 

 
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. 
Uhlíková stopa, výpočty úspor energií a CO2 
Dvacet let se zabývá ekologií, ochranou životního prostředí a udržitelným 
rozvojem. Tyto obory vystudoval na Karlově Univerzitě v Praze.  Působil v 
Ústavu pro ekopolitiku a od roku 2004 v Týmové iniciativě pro místní udržitelný 
rozvoj (TIMUR) od roku 2013 v neziskové organizaci CI2, o.p.s., které je 
spoluzakladatelem. Podílel se na řadě projektů v této oblasti, jejichž výsledkem 
je např. vydání první publikace o ekologické stopě v českém jazyce v roce 2000 
(Rábelová, E., Třebický, V. Bendl, J.: Unese Země civilizaci? Životní prostředí, 
migrace bezpečnost, ekologická stopa, Planeta 2000, VIII, 1/2000) a řada 
dalších publikací.  V rámci svého působiště – CI2, o. p. s. se v současné době 
zabývá především uhlíkovou a ekologickou stopou na úrovni firem, ale i ve 
veřejné správě a na dalších úrovních a otázkám změny klimatu.  

 

 



 

 

Ing. Petr Žák, Ph.D. 
Osvětlení 
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze se zaměřením na 
světelnou techniku. V roce 2003 zde získal titul Ph.D. Od roku 1993 pr
v oboru světelná technika. Zabývá se návrhy osvětlení, publikuje 
v odborných časopisech, je odborným asistentem na ČVUT FEL v Praze. 
Současně pracuje ve společnosti
projektant osvětlení. Je členem redakční rady časopisu Světlo a jedním ze 
spoluautorů knihy Světlo a osvětlování. Je také členem 
pro osvětlování (CIE) a členem technické normalizační komise TNK76 při 
UNMZ.  
 

Eva Hrušková / MgC Group s.r.o.
Komunikace, projektový management, prezentace
Lektorka společnosti MgC Group se sedmiletou 
vzdělávání obchodníků a zaměstnanců poprodejních služeb. Praktické 
zkušenosti:  Peugeot, Opel, ŠkoFin, Hyundai, Volvo, Mercedes
Korus, Heidelberg, Bang&Olufsen a další.
 

 

Zuzana Köhlerová / MgC Group s.r.o.
Komunikace, projektový management, prezentace
Lektorka společnosti MgC Group s pětiletou praxí. Specializuje se na 
komunikaci, projektové řízení, vedení týmů, krizové řízení a vyjednávání, 
analytické a odborné konzultace
Mazaars, ŠkoFin, Peugeot, ČEZ, Océ Česká republika, Impromat CZ, KCT 
Data a další.  

 
Jana Coufalová / Testo SE & Co. KGaA
Měřicí přístroje 
Je specialistka firmy Testo.  Společnost Testo má za sebou zhruba 55 let 
historie, sídlí v Lenzkirchu ve Schwarzwaldu a je celosvětovým lídrem v 
oblasti přenosných a stacionárních měřicích technologií. Celosvětově Testo 
zaměstnává více jak 2500 lidí, kteří se společně podílejí na výzkumu, výro
a uvádění nových technologií na trh.
pro měření například v oblasti klimatizace a větrání, kvalitě potravin, 
stavební technice a řízení emisí. 
obratu koncernu se vynakládá na výzkum a vývoj.
 

*Změny vyhrazeny, ke dni 9. dubna

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze se zaměřením na 
světelnou techniku. V roce 2003 zde získal titul Ph.D. Od roku 1993 pracuje 

abývá se návrhy osvětlení, publikuje                      
v odborných časopisech, je odborným asistentem na ČVUT FEL v Praze. 
Současně pracuje ve společnosti Ateliér světelná technika s.r.o. jako 
projektant osvětlení. Je členem redakční rady časopisu Světlo a jedním ze 

o a osvětlování. Je také členem Mezinárodní komise 
pro osvětlování (CIE) a členem technické normalizační komise TNK76 při 

/ MgC Group s.r.o. 
Komunikace, projektový management, prezentace 

roup se sedmiletou praxí. Specializuje se na 
vzdělávání obchodníků a zaměstnanců poprodejních služeb. Praktické 

Peugeot, Opel, ŠkoFin, Hyundai, Volvo, Mercedes-Benz, Würth, 
Korus, Heidelberg, Bang&Olufsen a další. 

/ MgC Group s.r.o. 
Komunikace, projektový management, prezentace 

roup s pětiletou praxí. Specializuje se na 
, projektové řízení, vedení týmů, krizové řízení a vyjednávání, 

analytické a odborné konzultace. Praktické zkušenosti: Iveco, Opel, 
Mazaars, ŠkoFin, Peugeot, ČEZ, Océ Česká republika, Impromat CZ, KCT 

Jana Coufalová / Testo SE & Co. KGaA 

Společnost Testo má za sebou zhruba 55 let 
ve Schwarzwaldu a je celosvětovým lídrem v 

oblasti přenosných a stacionárních měřicích technologií. Celosvětově Testo 
zaměstnává více jak 2500 lidí, kteří se společně podílejí na výzkumu, výrobě 
a uvádění nových technologií na trh. Společně hledají nová inovativní řešení 
pro měření například v oblasti klimatizace a větrání, kvalitě potravin, 

 Zhruba 10 % z celosvětového ročního 
obratu koncernu se vynakládá na výzkum a vývoj. 
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