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Vážené dámy, vážení pánové, 

 

zasíláme Vám druhé vydání Newsletteru 

TPEB ČR. Jak již jsme zmiňovali v prvním vydání, jeho 

cílem je informovat o novinkách a krocích, které 

platforma podnikla v dosahování svých deklarova- 

ných záměrů a cílů. Uvítáme všechny podněty,  

jak Newsletter vylepšit. 

 

Přeji všem členům TPEB ČR krásné léto a 

mnoho úspěchů. 

 

 Ing. Milan Urban 
 

Předseda Správní rady Technologické platformy 

„Energetická bezpečnost ČR“ 

 

 

Projekty – tuzemské 

Bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra ČR  

- žádost se třemi projekty (podání do 16. 7. 2012) 

1. Komunikační technologie 

Návrh mobilního AM/FM vysílacího střediska pro 

zlepšení informovanosti obyvatelstva při živelných 

katastrofách 

2. Kybernetická bezpečnost 

Kybernetická bezpečnost SMART GRID 

SMART GRID Cyber Security 

3. Dohledové systémy 

Návrh modulárního systému pro začlenění RPAS do 

nevyhrazeného vzdušného prostoru 

- realizace projektů v časovém horizontu 2013 – 2015 

MPO - CzechInvest – Program Spolupráce 

Technologické platformy 

- podání Plné žádosti do 31. 8. 2012 

- realizace projektů do 31. 12. 2014 
 

 

Projekty – zahraniční 

TPEB ČR se v součinnosti s rakouským bmvit 

(Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie - Spolkové ministerstvo dopravy, inovací 

a technologií) http://www.bmvit.gv.at/en/ bude 

účastnit výzvy 7. Rámcového programu Evropské 

komise – projekt Smart Grids  

http://www.bmvit.gv.at/en/innovation/international

_eu/fp/index.html 

 

 

Uskutečněná jednání květen – červenec 2012 

 

2. polovina května 2012 

 jednání expertů z TPEB ČR s Dr. Aloisem Sieberem 

(Joint Research Centre – Director of Institute for the 

Protection and Security of the Citizen – do května 

2012). http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm 

Téma jednání: Identifikace konkrétní spolupráce 

s členy TPEB ČR. Zapojení TPEB do programu ERNCIP 

(European Reference Network for Critical 

Infrastructure Protection) ve spolupráci s MV ČR a 

HZS ČR (za TPEB JUDr. Richard Hlavatý – členem 

skupiny ERNCIP Industrial Automated Control 

Systems and Smart Grids Thematic Group). Jedná se 

o poradní orgán pro EK, který analyzuje evropské 

laboratoře a zkušebny a doporučuje jejich využívání 

pro nové technologie z oblasti Ochrany kritické 

infrastruktury, energetiky, ITC atd. 

 

 jednání s předsedou Úřadu pro technickou normali- 

zaci, metrologii a státní zkušebnictví Ing. Milanem 

Holečkem a ředitelem Odboru technické normalizace 

ÚNMZ Ing. Jiřím Kratochvílem  za účasti Dr. Aloise 

Siebera 

Téma jednání: Standardizace v oblasti energetiky a 

kybernetiky v souvislosti s přípravou legislativních 

dokumentů v EU – Směrnice o ochraně KI, Sdělení 

komise: Security Industrial Policy. 

Dojednáno zapojení TPEB a ÚNMZ (za TPEB 

nominován zástupce Ing. Aleš Špidla) do poradního 

orgánu standardizačního úřadu EK CEN – koordinační 

skupina Kybernetická bezpečnost. Tento poradní 

orgán doporučuje EK úpravy a vytváření norem a 

standardů a následných certifikací v dané oblasti.  

 

 jednání o spolupráci s Českou technologickou 

platformou Smart Grid. www.smartgridcz.eu 

 

Milan Urban  
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červen 2012 

 účast na 13. ročníku odborné konference Data 

Center World 2012 – TPEB zastoupena RNDr. Igorem 

Čermákem, CSc. z firmy Fujitsu Technology Solutions 

s.r.o. 

Téma panelové diskuse: Smart Grid 

 

 jednání o spolupráci s Technologickým centrem 

Akademie věd ČR zastoupenou Ing. Evou Hillerovou. 

Téma jednání: Identifikace projektů pro TPEB v 7.RP 

 

červenec 2012 

 jednání s Ministerstvem dopravy, inovací a 

technologií (bmvit) zastoupeným Dr. Ralphem 

Hammerem a Michaelem Bruggerem. 

Téma jednání: projednání spolupráce v oblasti 

bezpečnostních projektů na národní i mezinárodní 

úrovni. Spolupráce s MV ČR, představení rakouského 

národního bezpečnostního programu KIRAS v ČR – 

podzim 2012. 

 

 jednání s představiteli Joint Research Centre – 

Ispra, Itálie. 

Téma jednání: připravovaná legislativa a projekty pro 

ochranu Kritické infrastruktury EU; ERNCIP; Simulační 

cvičení ČEPS HORIZONT 2012. 

 

 setkání členů a přátel TPEB ČR s představiteli MPO 

ČR v PSP ČR za účelem zhodnocení dosavadní 

spolupráce.  

 

Změna ve složení Výkonného výboru TPEB, pan 

Zdeněk Vališ požádal o uvolnění z funkce člena 

Výkonného výboru z důvodů pracovní vytíženosti. 


