
 

 

Členové Národního nízkouhlíkového panelu R&Dialogue1: 

RNDr. Antonín Fejfar, CSc., je vedoucím vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu AV ČR. Věnuje se 
výzkumu nanostruktur určených zejména pro fotovoltaickou přeměnu energie. Na tomto tématu 
spolupracuje s předními evropskými (např. v rámci projektu PolySiMode) i japonskými pracovišti (jako 
člen mezinárodního panelu projektu FUTURE-PV). Jako místopředseda Vědecké rady AV ČR se podílí také 
na formování budoucí strategie výzkumu v Akademii věd ČR. 

Ing. Jan Habart, Ph.D. je předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu, organizace sdružující přes 
160 podniků z oboru využití biomasy. Dále působí jako člen předsednictva AEBIOM (Evropské asociace 
pro biomasu), místopředseda Komory obnovitelných zdrojů a člen rady odpadového hospodářství 
Ministerstva životního prostředí ČR. Vyučuje na Katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin 
České zemědělské univerzity v Praze a je spoluřešitelem výzkumných projektů zaměřených na využití 
biologicky rozložitelných odpadů a obnovitelných zdrojů. 

RNDr. Vít Hladík, MBA je koordinátorem výzkumu environmentálních a geo-energetických technologií 
v České geologické službě. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkouhlíkových technologií souvisících 
s geologickým prostředím, jako jsou geotermální energie, zachytávání a ukládání CO2 (CCS) a skladování 
energie, a jejich společenskými souvislostmi. Je zodpovědný za českou národní část projektu R&Dialogue. 

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. se dlouhodobě zabývá problematikou nerostných surovin, surovinovými 
strategiemi jednotlivých zemí, cenami surovin a zahraničním obchodem s nerostnými surovinami. Od 
roku 2004 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nejprve jako analytik, poté vedoucí oddělení 
politiky nerostných surovin, v současnosti jako ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti. Na 
Metropolitní univerzitě Praha vyučuje předmět Energetická bezpečnost Asie. Je autorem více než 50 
odborných článků, statí či příspěvků. 

Mgr. Vojtěch Kotecký (člen panelu do října 2014) vystudoval systematickou biologii a zoologii na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1992 pracoval v ekologické organizaci Hnutí 
DUHA, posledních deset let jako programový ředitel. Byl členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a 
členem Rady surovinové politiky ministerstva průmyslu. Nyní je členem Rady Agentury ochrany přírody a 
krajiny. Jeden rok předsedal Friends of the Earth Europe, federaci ekologických organizací z třiceti zemí 
celého kontinentu. V současné době pracuje v analytickém centru Glopolis, kde se věnuje ekologickým 
tématům a energetice.  

                                                           
1 Členové Národního nízkouhlíkového panelu působí v tomto orgánu jako soukromé osoby a nezastupují v něm 
svoje zaměstnavatelské instituce. Výsledky a názory Panelu proto nemohou být považovány za názory jednotlivých 
zaměstnavatelských organizací členů Panelu. 



Martin Mikeska (člen panelu od října 2014) pracuje od roku 2006 v přední české ekologické organizaci 
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, kde se věnuje energetice. Specializuje se na 
obnovitelné zdroje a jejich ekonomické a legislativní nástroje v Česku i zahraničí. Vede pětičlenný tým 
zaměřený na energetická a odpadová témata. Během posledních let se spolupodílel na přípravě a 
prosazení podpůrného schématu pro výrobu tepla z obnovitelných zdrojů (OZE) či vedl pracovní skupinu 
zástupců ekologických organizací zabývající se tvorbou a prosazováním domácích nástrojů k podpoře OZE 
v zemích jihovýchodní Evropy. 

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu a od začátku 
sedmdesátých let se zabývá životním prostředím jak odborně – dnes je profesorem Univerzity Karlovy – 
tak při práci na jeho zlepšení: jako ministr životního prostředí bezprostředně po listopadu, v současné 
době jako člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj či jako předseda Čestné rady Českého svazu ochránců 
přírody. Zastával také významné mezinárodní funkce v rámci Evropské unie a OSN. 

Ing. Radek Němec (člen panelu do dubna 2015) pracoval jako ředitel obchodu a marketingu v 
technologické společnosti Nano Energies, která je leaderem na trhu v ČR v obchodování s elektřinou na 
vnitrodenním trhu OTE a v nabídce 100% zelené elektřiny pro domácnosti a firmy. 

Michal Havel (člen panelu od června 2015) je marketingový manažer společnosti Nano Energies. 

Mgr. Barbora Urbanová působí čtvrtým rokem jako koordinátorka Klimatické koalice, platformy 
ekologických a rozvojových neziskových organizací. Zabývá se klimatickou a energetickou politikou a 
popularizací poznatků klimatické vědy. 

Eva van de Rakt vede od roku 2004 zastoupení Heinrich-Böll-Stiftung v Praze. Od roku 2001 pracuje pro 
nadaci Heinrich-Böll-Stiftung se zaměřením na programové oblasti demokracie a lidských práv a 
energetické a klimatické politiky. 

PhDr. Ivan Rynda založil obor sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií UK a vede 
stejnojmennou katedru. Jako předseda výboru pro ŽP SL Federálního shromáždění ČSFR se podílel na 
vzniku české legislativy životního prostředí a řady významných institucí (STUŽ, NLK, Rada vlády pro 
udržitelný rozvoj), od roku 2008 předsedá Českému národnímu komitétu programu UNESCO Člověk a 
biosféra (člen od 2001) v gesci AV ČR. Zabývá se především společenskovědními souvislostmi 
udržitelného rozvoje. 

Ing. Pavel Řežábek je ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy a hlavní ekonom ČEZ, a.s. Dlouhodobě 
sleduje a modeluje vývoj evropských energetických trhů a vyhodnocuje dopady evropské regulace na 
energetiku. 

Dr. Max Wandler je vedoucím Kompetenčního centra pro energii České spořitelny. Dlouhodobě se podílí 
na projektech v energetice včetně projektů zvýšení energetické účinnosti financovaných Českou 
spořitelnou a skupinou Erste. 

 



Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D je ředitelem odboru energetiky a ochrany klimatu na Ministerstvu životního 
prostředí. Profesně se věnuje především evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím 
nástrojům, tedy především obchodování s emisemi skleníkových plynů v EU ETS i v rámci Kjótského 
protokolu. Působí jako vyjednavač ČR pro mezinárodní otázky životního prostředí na úrovni EU i OSN. 

 

Facilitátorky: 

Mgr. Júlia Sokolovičová (do listopadu 2014) vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze. Do září 2014 pracovala jako ředitelka asociace ekologických organizací Zelený kruh, v 
současnosti působí převážně v zahraničí jako nezávislá konzultantkou pro politiku životního prostředí ve 
střední a východní Evropě. 

Mgr. Marta Kotecká Misíková (od listopadu 2014) je od října 2014 ředitelkou Zeleného kruhu. V 
neziskovém sektoru působí od poloviny devadesátých let. Podílela se na komunitních projektech i na 
řízení středně velké organizace. Posledních šest let pracovala jako programová manažerka v Hnutí DUHA. 
Profesně se zabývá využitím participativních přístupů v oblasti organizačního rozvoje a managementu 
neziskovek.  

 


