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Vážené dámy, vážení pánové, 

 

členové Technologické platformy „Energetická 

bezpečnost ČR“, dovolte mi Vás prostřednictvím 

NEWSLETTERU TPEB ČR informovat o hlavních 

krocích, které Platforma do nynějška podnikla. Věřím, 

že Newsletter pro Vás bude efektivním zdrojem 

informací. 

V uplynulých měsících se podařilo úspěšně 

představit Technologickou platformu „Energetická 

bezpečnost ČR“ řadě významných institucí státní  

a veřejné správy České republiky i představitelům 

organizací Evropské komise. Nyní tedy nastává fáze 

naplňování dlouhodobých záměrů, na kterých jsme 

se při jejím vzniku společně shodli. 

 Jedná se o různé formy spolupráce s 

vybranými partnery. Právě tyto aktivity se následně 

promítnou do konkrétních programů a projektů. 

Proto považujeme za důležité Vás o těchto krocích 

informovat s dostatečným předstihem a umožnit 

Vám tak přímo se do nich, a to od počátku, zapojit. 

Jsem přesvědčen, že role TPEB  ČR je 

nezastupitelná především v tom, že jednak umožňuje 

rozpoznat a pojmenovat výzvy v oblasti energetické a 

kybernetické bezpečnosti a jednak umožňuje svým 

členům adekvátně na tyto potřeby odpovídat. 

 

Přeji všem členům a partnerům TPEB hodně 

úspěchů. 

 

Milan Urban 
 

Předseda Správní rady Technologické platformy 

„Energetická bezpečnost ČR“ 

 

 

 

Uskutečněné akce a jednání leden-květen 2012 

3. 1. 2012 

Jednání s ministrem vnitra Janem Kubicem, 

prezentace TPEB ČR a navázání spolupráce  

s MV ČR. 
 

8. 2. 2012 

Prezentace TPEB ČR na půdě PSP ČR – diskuze v 

Klubu V o energetické bezpečnosti 
 

10. 2. 2012 

Jednání s eurokomisařem Štefanem Fülem o zasazení 

aktivit TPEB ČR do evropského kontextu 
 

22. 2. 2012 

Prezentace TPEB ČR na odborném semináři 

pořádaným společností EGÚ Praha Engineering. 

Hlavní téma: Spolehlivost, bezpečnost a kvalita 

dodávek elektrické energie. Kritická infrastruktura. 

Distribuované zdroje elektrické energie (OZE) vs. 

řízení elektrosoustav. 
 

8. 3. 2012 

Jednání s náměstkem ministra vnitra pro veřejnou 

správu, legislativu a archivnictví Ondřejem 

Veselským. Diskutovaná spolupráce v oblasti přípravy 

legislativy. 
 

13. 3. 2012 

ČEPS, prezentace TPEB ČR pro mezinárodní 

konsorcium 7. Rámcového Programu – Projekt After 
 

20. 3. 2012 

Prezentace TPEB ČR na zasedání sekce kvality (MO 

ČR) Rady pro jakost ČR 
 

26. 3. 2012 

Jednání s poslancem Evropského parlamentu 

Evženem Tošenovským o spolupráci v oblasti 

připravované evropské legislativy 
 

10. 4. 2012 

Kulatý stůl k problematice „Krizového zákona“ 

240/2000sb. 
 

21. 5. 2012 

Schválena Registrační žádost do programu 

Spolupráce - Technologické platformy 
 

Příprava kulatého stolu s ministrem Martinem Kubou 

na téma spolupráce s MPO ČR se zaměřením na 

Smart Grids. 
 

TPEB ČR se podílí na přípravě technického 

ověřovacího cvičení „HORIZONT 2012“, které prověří 

připravenost jednotlivých institucí na případ 

masivního výpadku dodávek elektrické energie. 

Milan Urban  


