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Ministerstvo zahraničních věcí České republiky  
si Vás dovoluje pozvat na seminář 

 

Aktuální a budoucí světové trendy v 
energetice a česká ekonomická diplomacie: 

vyhledávání příležitostí pro české firmy 
  

23. října 2013, 9 – 13 hod. 
Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha 1 

 
Cílem semináře je upozornit na současné i budoucí trendy v globálním energetickém 
sektoru a poukázat na potenciál, který v této oblasti Ministerstvo zahraničních věcí 
prostřednictvím ekonomické diplomacie pomáhá českým podnikatelům identifikovat a 
využít.  Kromě zástupců Ministerstva zahraničních věcí z Odborů mnohostranných a 
dvoustranných ekonomických vztahů na semináři vystoupí Rut Bízková – členka 
představenstva a předsedkyně Technologické agentury ČR a hlavní expert Mezinárodní 
energetické agentury Jean-François Gagné. 

 

 

 

Jean-François Gagné, hlavní expert pro oblast 
energetické technologické politiky Mezinárodní 
energetické agentury (IEA) Paříž 
 

- Zodpovědný za určování hlavních směrů analytické práce 
IEA v oblasti energetických technologií a strategií na 
podporu inovací.   

- Zodpovědný za mezinárodní spolupráci IEA v oblasti 
výzkumu a vývoje energetických technologií. 

 
 

 

 

 

Účast na semináři je bezplatná, pracovním jazykem je angličtina. 

 

Závazné přihlášky účastníků semináře na odev@mzv.cz do 16. 10. 2013.  
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Program semináře: 
 

8,30 – 9,00  Registrace účastníků 

 

9,00 – 9,10 Tomáš Dub, náměstek ministra zahraničních věcí - zahájení semináře 

 

9,10 – 9,30 Michal Minčev, zástupce ředitele Odboru mnohostranných 
ekonomických vztahů Ministerstva zahraničních věcí 

                              Vystoupení: Energetický sektor – hlavní rozvojové trendy 

 

9,30 – 10,30 Jean-François Gagné, hlavní expert pro oblast energetické 
technologické politiky Mezinárodní energetické agentury (IEA) Paříž  

                              Vystoupení:  Potenciální scénáře vývoje energetických 
technologií a jejich možný ekonomický dopad 

 

10,30 – 11,10  Přestávka  

 

11,10 – 11,40 Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury České republiky  

                              Vystoupení: Podpora nových technologií v oblasti energetiky 

 

11,40 – 12,10 Petr Vávra, zástupce ředitele Odboru dvoustranných ekonomických 
vztahů  

                              Vystoupení: Současné i budoucí zahraniční podnikatelské 
příležitosti v energetice 

  

12,10– 12,45 Diskuse  

 

12,45 – 13,00 Shrnutí a závěr 

 

 

 

 

 

 

 


