
  

                                                                                                                                  

 
Inteligentní energetická infrastruktura 

25.9.2018, 9:00 – 16:00 hod. 
Hotel Grandior Prague, Na Po říčí 42 

 

 
Účast na konferenci je po předchozí registraci zdarma. 
Konferenční jazyk – čeština/němčina se simultánním překladem 
 
Kontakt/registrace: 
Česko - německá obchodní a průmyslová komora 
Renáta Knollová/ Tel: +420 221 490 364/ E-Mail: knollova@dtihk.cz 
http://tschechien.ahk.de/ 
 

09:00 Registrace účastníků, ranní káva 

 Moderace:  Lenka Šolcová, Česko-německá obchodní a průmyslová komora  

09:30 
Zahájení konference – úvodní slovo  
René Harun – zástupce jednatele, Česko německá obchodní a průmyslová komora  

09:40 
Energiewende - Made in Germany 
Představení Exportní iniciativy pro energetiku 
Ferdinand Elsäßer – konzultant, energiewaechter GmbH  

10:00 
Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku  
Martin Sedlák - programový ředitel, Svaz moderní energetiky ČR  

10:25 
Perspektivy rozvoje akumulace energie  
Martin Panáč – člen představenstva, AKU – BAT CZ, z.s. (Asociace pro akumulaci a 
baterie)  

10:50 

Flexibilní sektorová vazba – role úložišt ě energií v našem energetickém systému 
budoucnosti  
Dr. Andreas Hauer - vedoucí odboru ukládání energií, Bavorské centrum pro aplikovaný 
výzkum energií (ZAE Bayern) 

11:15 

Prezentace n ěmeckých firem: 
AVQ GmbH Actaron  /  www.actaron.com  
systémový inženýring nové mobility – analýzy bezpečnosti,inovativní en. technologie 
Janitza GmbH /  www.janitza.de  
řešení pro energetický management a pro kontrolu kvality sítě a chybného proudu  

11:45 Přestávka 

12:10 
Skladování el. energie v N ěmecku – technologie, obchodní modely a trendy  
Gunnar Wrede -  pověřenec pro rozvoj svazu, poradce pro Spolkový svaz skladování el. 
Energie (Bundesverband Energiespeicher e.V.) 

12:35 

Prezentace n ěmeckých firem: 
ifesca GmbH / www.ifesca.de  
prognózy zatížení na bázi umělé inteligence, zapojení OEZ, energetické koncepty 
Venios GmbH  / www.venios.de  
IoT, cloud computing, IT řešení pro energetiku 

13:05 
Inovační trendy rozvoje ES ČR z pohledu provozovatele PS 
Karel Vinkler - ředitel sekce Inovace a rozvoj nových technologií, ČEPS, a.s. 

13:30 Shrnutí konference, otázky a odpovědi 

14:00 Polední občerstvení 

14:15 – 16:00 Networking /bilaterální rozhovory s německými firmami na základě předchozí domluvy 


