
Berlin), v „Institut für Europäische Politik” (IEP, Berlin) a jako poradce 
v Evropském parlamentu. Během roku 2014 byl hostujícím vědeckým 
pracovníkem v CERI/Sciences Po (Francie). Dr. Fischer se zaměřuje na 
evropskou energetickou politiku, globální energetickobezpečnostní 
výzvy a klimatickou politiku EU. Rovněž pracoval na Energetické unii 
EU, na vyjednávání energeticko-klimatického balíčku 2030 a evropeizaci 
národních energetických politik se zaměřením na německou Energiewende.

Petr Holub 
Petr Holub je ředitelem Šance pro budovy, aliance předních obchodních 
a odborných sdružení, která prosazuje příznivý politický a ekonomický 
rámec, aby bylo možné těžit klíčové společenské benefity energeticky 
efektivních budov. Až do roku 2010 Petr Holub působil jako ředitel odboru 
udržitelné energetiky a dopravy Ministerstva životního prostředí ČR. 
Předtím pracoval jako poradce několika ministrů životního prostředí. V 
minulosti Petr Holub pracoval v SEVEn, centru energetické účinnosti, jedné 
z předních energetických konzultačních společností v ČR (2010 – 2011), 
pracoval v ekologické organizaci Hnutí Duha jako vedoucí energetického 
programu (2003 – 2007) a byl rovněž přednášejícím na FSS MU v Brně. 
Jako nezávislý konzultant spolupracoval s veřejnými orgány, soukromými 
společnostmi i environmentálními organizacemi v oblasti energetické 
efektivity, obnovitelné energie a energetické politiky.

Michal Kocůrek
Michal Kocůrek pracuje ve společnosti EGÚ Brno, a.s. jako analytik se 
zaměřením na plynárenský sektor. Dlouhodobě se věnuje otázkám 
spojeným se zemním plynem v kontextu mezinárodních vztahů a 
geopolitiky. V rámci problematiky energetické bezpečnosti se zabývá 
především analýzou dodávek, produkce, transportu a prodeje zemního 
plynu ve světě. Vystudoval politologii na MU v Brně a mezinárodní 
energetiku na Sciences Po v Paříži.

Joanna Mackowiak-Pandera 
Joanna Mackowiak Pandera, PhD stojí v čele energetického think tanku 
sídlícího ve Varšavě, který se zabývá polskou energetickou tranzicí 
a evropskou energetickou spoluprací. Forum Energii se zaměřuje na 
budoucí polský elektroenergetický mix, reformu trhu s elektřinou, 
flexibilitu elektrického sektoru a regionální spolupráci. V letech 2013 – 
2016 pracovala v Agora Energiewende – think tanku se sídlem v Berlíně, 
kde byla zodpovědná za kooperaci mezi Polskem, ČR a Německem. Dříve 
byla také ředitelkou oddělení rozvoje trhu v dánském DONG Energy ve 
Varšavě. V letech 2007 – 2011 pracovala na polském Ministerstvu životního 
prostředí jako náměstkyně ministra zodpovědná za polské předsednictví 
EU a vedoucí kabinetu ministra. Má mnoho zkušeností s mezinárodní 
spoluprací v oblasti energetických a environmentálních politik a sdílení 
praktik zejména mezi Německem a Polskem. Dizertační výzkum Dr. 
Mackowiak Pandera prováděla na Postdam University a na Adam 
Mickiewicz University v Poznani na téma metodologických přístupů a 
přenosu znalostí v hodnoceních dopadů na životní prostředí. Je držitelkou 
stipendia German Marshall Fund, Konrad Adenauer Stiftung, Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt.

Jan Osička
Jan v minulosti působil jako spolu-editor rubriky „Analýzy a komentáře“ 
informačního portálu MZV ČR Natoaktual.cz. V roce 2009 absolvoval 
půlroční studijní pobyt na Istanbul Bilgi University, se zaměřením na 
mezinárodní rozměr transportu energetických komodit. Po návratu na 
FSS MU se zapojil do výzkumu energetické bezpečnosti na KMVES 
a Mezinárodním politologickém ústavu, kde se věnuje především 
mezinárodnímu obchodu s energetickými komoditami a nekonvenčním 
zdrojům zemního plynu. Zároveň přednáší na Katedře mezinárodních 
vztahů a Evropských studií FSS MU. Během posledních let pracoval také 
jako člen výzkumného týmu řady krátkodobých projektů zaměřených 
na energetickou bezpečnost zadaných MZV ČR, Úřadem vlády, Česko-
polským fórem, případně Mezinárodním Visegrádským fondem. Jan 
je rovněž součástí výzkumného týmu projektu Grantové agentury MU 
zaměřeného na výzkum lokálních opozic vůči infrastrukturním projektům. 
Je autorem či spoluautorem několika výzkumných publikací a článků.

Martin Sedlák
Martin Sedlák je ředitelem Aliance pro energetickou soběstačnost. Jde 
o nezávislou platformu zabývající se tématy šetrné energetiky. V rámci 
aliance se Martin Sedlák soustředí na připomínkování legislativy, vládních 
koncepcí a předkládání návrhů řešení rozvoje moderní energetiky. V roce 

2016 uspořádala Aliance pro energetickou soběstačnost ve spolupráci se 
Solární asociací projekt Obnovitelné desetiletí, ocenění pro nejlepší projekty 
šetrné energetiky v České republice. Od roku 2017 působí také jako jednatel 
a programový ředitel portálu Obnovitelně.cz. Jde o nový zpravodajský 
portál, který přináší informace o chytrých řešeních pro každodenní život. V 
minulosti působil v Hnutí DUHA (2005-2011), kde se zabýval ekonomickými 
aspekty jaderné energetiky. V roce 2010 koordinoval projekt Chytrá energie, 
během kterého vznikla energetická koncepce ekologických organizací 
mapující možnosti proměny energetiky do roku 2050. Martin Sedlák je 
absolventem Vysokého učení technického, Fakulty Strojního inženýrství, 
obor Energetika.

Michal Šnobr
Od roku 1998 působí Michal Šnobr jako externí poradce finanční skupiny 
J&T v oblasti energetiky, které se intenzivně věnuje posledních deset let.  
Je aktivním investorem, minoritním akcionářem ČEZ a dlouhodobě se 
podílí na významných obchodech skupiny J&T nejen v oblasti energetiky.
Michal Šnobr má více než dvacet let zkušeností na kapitálovém trhu, na 
kterém působí od druhé vlny kuponové privatizace. Byl spoluzakladatelem 
úspěšné makléřské společnosti AKRO Capital. Dnes se kromě energetiky 
věnuje také vlastnímu podnikání v oblasti cestovního ruchu, správě a 
investicím do nemovitostí včetně vlastní developerské činnosti, zemědělství 
a také výrobě kontejnerových staveb. Vlastní JRC Czech, a.s. – největšího 
maloobchodního prodejce videoher, konzolí a příslušenství v ČR a na 
Slovensku. Je spoluzakladatelem a významným donátorem Nadace člověk 
člověku, která podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, 
zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže, zároveň poskytuje 
pomoc i handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. K zálibám 
patří četba, sport a stavebnice LEGO spolu s pravidelnou výstavou Ujíždíme 
na kostkách. Michal Šnobr je absolventem ČVUT Praha, oboru Ekonomika 
řízení stavebnictví.

Tomáš Vlček
PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře mezinárodních 
vztahů a evropských studií FSS MU v programech Energy Security Studies, 
Mezinárodní vztahy a Energetická bezpečnost a Mezinárodní vztahy. 
Působí také na Mezinárodním politologickém ústavu Masarykovy univerzity 
a je členem nezávislé výzkumné platformy Center for Energy Studies a 
akademického sdružení Czech Nuclear Education Network. Je iniciátorem a 
manažerem prestižní mezinárodní letní školy energetické bezpečnosti, která 
se koná každý srpen v Telči. Je absolventem prestižního profesionálního 
programu International Visitors Ledership Program Ministerstva zahraničí 
Spojených států amerických. V minulosti pracoval jako vědecký pracovník a 
projektový manažer na Fakultě sociálních studií MU. Během své dosavadní 
kariéry pracoval na celé řadě grantových výzkumných projektů pro 
Ministerstvo zahraničních věcí, Česko-polské fórum, Masarykovu univerzitu 
aj. a absolvoval množství studijních cest především do zemí střední a 
východní Evropy. Odborně se věnuje problematice energetické bezpečnosti 
České republiky a střední a východní Evropy, zejména sektoru jaderné 
energetiky a ropy. 

Petr Závodský
Ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s.. - je absolventem 
elektrotechnické fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Ve  
společnosti ČEZ pracuje od roku 1994. Začínal v Jaderné elektrárně Temelín 
v několika pozicích při výstavbě prvních dvou bloků, mimo jiné jako manažer 
projektu nezávislé verifikace a validace software bezpečnostních systémů. V 
září 2006 přešel do vznikajícího útvaru Analýza výstavby nového jaderného 
zdroje a od dubna 2009 je ředitelem útvaru Výstavba jaderných elektráren. 
Je rovněž místopředsedou představenstva ČEZ Bohunice a.s. a Jadrové 
energetické spoločnosti Slovenska a.s. (JESS) a členem představenstva 
Škoda Praha, a.s.. Je předsedou dozorčích rad dceřiných společností 
Elektrárna Temelín II, a. s. and Elektrárna Dukovany II a. s. Reprezentuje 
Alianci české energetiky, z.s. ve stálém výboru pro jadernou energetiku. 

Jan Žižka
Jan Žižka – konzultant a publicista, zabývá se energetikou, exportem a vědní 
politikou. Je konzultantem a specialistou pro energetické projekty agentury 
HATcom, dále spolupracuje s vládní sekcí pro vědu, výzkum a inovace. Je 
analytikem webu oEnergetice. Od devadesátých let působil jako novinář 
v řadě českých médií, zabýval se především ekonomikou a zahraniční 
politikou. V posledních letech se zaměřoval na odvětví energetiky – hlavně 
ekonomické, politické a byznysové souvislosti. Mimo jiné byl reportérem 
týdeníku EURO a zástupcem šéfredaktora deníku E15.



MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV MASARYKOVY UNIVERZITY, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU A NADACE KONRADA ADENAUERA VÁS ZVOU NA  
KONFERENCI: ENERGETIKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ: REGION NA KŘIŽOVATCE TRENDŮ.

PROGRAM KONFERENCE

9:00 - REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE 

9:30 - ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Břetislav Dančák  
(Děkan Fakulty sociálních studií MU)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10:00 - 11:30) Panel 1 (Role jaderné energie  
v budoucím energetickém mixu)

Moderátor: Tomáš Vlček
(Center for Energy Studies - FSS MU)

Petr Závodský 
(ČEZ, a.s.)

Václav Bartuška  
(Ministerstvo zahraničních věcí České republiky)

Severin Fischer 
(ETH Zürich)

Michal Šnobr 
(J & T Bank)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:30 - 13:00 – OBĚD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13:00 - 14:30) Panel 2 (Obnovitelné zdroje jako 
nový základní kámen elektroenergetiky?)

Moderátor: Jan Osička
(Center for Energy Studies - FSS MU)

Tomáš Buzrla
(Solární asociace)

Martin Černý 
(Katedra environmentálních studií, FSS MU)

Joanna Mackowiak-Pandera  
(Forum Energii)

Martin Sedlák 
(Aliance pro energetickou soběstačnost)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14:30 - 14:45 – PŘESTÁVKA NA KÁVU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14:45 - 16:15) Kulatý stůl 
(Budoucnost energetického sektoru ČR) 

Moderátor: Filip Černoch
(Center for Energy Studies - FSS MU)

Mikuláš Černík
(Katedra environmentálních studií, FSS MU )

Michal Kocůrek
(EGÚ Brno, a.s.)

Petr Holub
(Šance pro budovy)

Alexandr Duleba  
(Slovak Foreign Policy Association)

Jan Žižka
(HATCOM s.r.o.)

Václav Bartuška  
(Ministerstvo zahraničních věcí České republiky)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:15 - ZÁVĚR KONFERENCE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Václav Bartuška 
Václav Bartuška studoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze a byl jedním z vůdců Sametové revoluce. Po této zkušenosti 
napsal slavnou knihu Polojasno, která se věnovala právě tématice Sametové 
revoluce. Pan Bartuška později pracoval jako reportér MF DNES a byl 
Generálním komisařem české účasti na výstavě Expo 2000 v Hannoveru 
v Německu. Po této zkušenosti pan Bartuška pracoval v oblasti event 
marketingu a PR. V roce 2010 se stal státním velvyslancem ČR pro otázky 
energetické bezpečnosti a zvláštním zmocněncem pro dostavbu jaderné 
elektrárny Temelín.

Tomáš Buzrla
Vystudoval obor Bankovnictví a dále Obchod a marketing na Obchodně-
podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě. Energetice se 
věnuje od roku 2004, kdy zakládal a vedl společnost APT Business Group 
s.r.o., která obchodovala emisní povolenky na energetických a komoditních 
burzách v Evropě a to až do jara 2015. Solární energetice se věnuje od 
dubna 2007, kdy zakládal a z pozice předsedy představenstva vedl Energy 
21 a.s., která byla následně největším provozovatelem solárních elektráren 
v České Republice. V červenci 2008 zde svou činnost ukončil a věnoval 
se dále obchodování emisních povolenek a poradenství ve fotovoltaice 
a v obnovitelných zdrojích. Aktuálně je spolumajitelem 1,2 MW FVE a 
předsedou představenstva Solární asociace. Zároveň je popularizátorem 
obnovitelných zdrojů energie, vystupuje jako koordinátor informačního 
portálu Obnovitelně.cz. Mezi jeho zájmy patří mineralogie, příroda, 
cestování a sport.

Mikuláš Černík
Mikuláš Černík je student doktorského studia na katedře environmentálních 
studií. Zabývá se politickou ekologií těžby uhlí v České republice. V 
současné době spolupracuje jako asistent projektu VE2ENEX, který zkoumá 
zranitelnost ekonomiky v souvislosti s cenou a dostupností energetických 
zdrojů. Je členem iniciativy Limity jsme my a brněnské místní skupiny Hnutí 
DUHA.

Filip Černoch
Filip Černoch je výzkumným pracovníkem Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Zde vede Centrum pro energetická studia CENERS, 
soustředí se na výzkum v oblasti evropských energetických trhů a 
energetických politik EU a tato témata vyučuje na oborech Mezinárodní 
vztahy a energetická bezpečnost a Energy Security Studies. Je členem 
Vládní rady pro udržitelnou energetiku, v letech 2014/2015 působil jako 
poradce premiéra ČR pro energetické otázky.

Martin Černý
Martin Černý (doktorský student & odborný pracovník, Katedra 
environmentálních studií FSS MU) se specializuje na modelování 
ekonomických aspektů transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku pomocí 
input-output analýzy. V projektu MEDEAS (Guiding European Policy 
toward a low-carbon economy, Modelling Energy system Development 
under Environmental And Socioeconomic constraints) na Katedře 
environmentálních studií se zabývá implikacemi přechodu na obnovitelné 
zdroje pro ostatní sektory ekonomiky.

Alexandr Duleba 
Alexandr Duleba je od roku 2000 ředitelem výzkumného centra Slovak 
Foreign Policy Association (RC SFPA). Svůj doktorský titul obdržel v 
programu Politologie na Slovenské akademii věd v roce 1998 a titul docent 
získal na Univerzitě Komenského v Bratislavě v 2009. V letech 1993 – 1995 
byl analytikem Slovenského institutu pro mezinárodní studia slovenského 
Ministerstva zahraničních věcí. Od roku 1995 pracoval pro RC SFPA jako 
vedoucí Výzkumného programu východní Evropy. V roce 2010 začal 
přednášet na Institutu politologie Prešovské univerzity.

Severin Fischer 
Severin Fischer je vedoucím výzkumným pracovníkem týmu globální 
bezpečnosti Centra bezpečnostních studií (CSS) ETH Zürich (Švýcarsko). 
Má doktorský titul z politologie z Trier University (Německo). V minulosti 
pracoval jako výzkumník v Stiftung Wissenschaft und Politik, (SWP, 


