
 
 

 
 
 
Energetická sekce v Týnu nad Vltavou  
 
Podzimní setkání energetické sekce UPP ČR se uskutečnilo ve dnech 6. – 8. října 2009 
v rekreačním zařízení Nový Dvůr u Týna nad Vltavou. Účast členů byla přes přetrvající 
ekonomickou recesi velmi vysoká, byť poznamenána zkráceným pobytem některých 
účastníků.  
 
Na uspořádání se spolu s UPP podílela společnost ČEZ, a. s.  Po úvodním slově 
prezidentky UPP Marie Brejchové, pozdravil účastníky jménem spolupořadatele ředitel 
právního útvaru ČEZ, a. s., Juraj Szabó. 
  
Následovala moderovaná diskuse k aktuálním tématům z odvětví stavebního práva, 
kterou moderoval pan dr. Jaroslav Trkovský, advokát a specialista na stavební řízení 
v oblasti energetických staveb. Pan Trkovský se obšírně věnoval připravované novele 
stavebního zákona, kdy upozornil na úskalí platné právní úpravy zejména liniových 
staveb a navrhol konkrétní doporučení legistaivních změn. Poté se ujal slova J. Szabó, 
aby zhodnotil aktuální situaci při uplatňování judikatury týkající se souběhu funkcí a 
odměňování členů statutárních orgánů obchodních společností a posun, který nastal 
v členských společnostech od poslední diskuse na toto téma na červnovém semináři 
UPP v Nymburce. Po večeři pokračovala neformální diskuse nad aktuálním právními 
tématy. 
 
Stěžejní část setkání byla věnována dopadům novely energetického zákona. Středeční 
blok zahájil Ing. Jan Kanta, ředitel útvaru Legislativa a trh společnosti ČEZ, a. s., který 
byl rovněž milým hostem. Ve své prezentaci se podrobně věnoval všem částem 
energetického zákona dotčených novelizací a vysvětlil z pohledu dlouholetého praktika 
její přínosy i hrozby pro energetické společnosti. V následné diskusi zazněly reflexe na 
uplatňování novelizovaného zákona, jakož i první náměty na další novelizaci.  
 

Setkání vyvrcholilo exkurzí do Jaderné elektrárny Temelín. Účastníci měli možnost 
prohlédnout si nejen informační centrum v zrekonstruovaném zámečku, ale zejména 
navštívit výrobní blok elektrárny v plném provozu a vyslechnout si fundovaný výklad 
profesionálního průvodce.  
 
Setkání bylo hodnoceno jako velmi úspěšné a podnětné a účastníci i další členové 
energetické sekce se již nyní mohou těšit na jarní termín, kdy setkání spolupořádá 
společnost ČEPS, a.s.  
 
 
 

 


