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JIŘÍ FEIST ŘEDITELEM PRO STRATEGII SKUPINY EP ENERGY 

Ředitelem pro strategii skupiny EP ENERGY se stal Jiří Feist, který dnes oficiálně zahájil působení 

v nové funkci. Feist do EP ENERGY přišel ze skupiny ČEZ, kde působil jako ředitel útvaru strategie 

a rozvoj.  

Jiří Feist má dlouholeté zkušenosti v energetickém sektoru a pro EP ENERGY představuje významné 

personální posílení v etapě dynamického akvizičního rozvoje skupiny. V  EP ENERGY se Feist bude 

podílet na řešení strategických záležitostí a bude mít ve své gesci oblast regulace a legislativy s dopadem 

na jednotlivé oblasti podnikání EP ENERGY, stejně jako problematiku optimalizace provozu zdrojů. 

Jiří Feist (*1962) pracuje v energetice od  roku1986. Začínal v československém energetickém dispečinku, 

odkud v roce 1990 odešel do společnosti ČEZ. Od roku 1998 pracoval v ČEPS, kde zastával funkci 

ředitele sekce Strategie a řízení. V roce 2004 se vrátil do skupiny ČEZ a to na pozici ředitele útvaru 

strategie a rozvoj, v níž byl zodpovědný za strategický rozvoj skupiny. Podílel se zde na projektech 

tuzemské a zahraniční expanze a rozvoji nových technologií, například za projekty v oblasti „chytrých sítí" 

nebo elektromobilů.

Při svém působení v energetice Feist mimo jiné také vedl projekty synchronizace zemí střední Evropy k 

západoevropské elektrizační soustavě a re-synchronizace balkánských zemí k západoevropskému 

systému. 
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ředitel komunikace

EP ENERGY je vertikálně integrovaná energetická utilita zahrnující kompletní řetězec činností sahající od 
těžby paliva až po dodávku elektřiny a plynu koncovým zákazníkům. EP ENERGY je největším dodavatelem 
tepelné energie v ČR a druhým největším domácím výrobcem elektřiny (celkem 4 TWh ročně včetně zdrojů 
MIBRAG). Kogenerační zdroje Elektráren Opatovice (EOP), Pražské teplárenské, United Energy (UE), 
MIBRAG, Plzeňské energetiky (PE) a obnovitelných zdrojů EP ENERGY disponují v úhrnu elektrickým 
výkonem 1054 MWe a kapacitou 4716 MWt pro výrobu tepla. EP ENERGY zaujímá významnou pozici v těžbě 
hnědého uhlí v Německu, kde provozuje společnost MIBRAG, jejíž produkce dosahuje zhruba 20 milionů tun 
ročně. EP ENERGY prostřednictvím svých tepláren dodává v ČR celkem cca 22 PJ tepla ročně pro zhruba 
360 tisíc domácností a dále také firemním, municipálním a institucionálním zákazníkům. Při zahrnutí tepláren 
MIBRAG v Německu dosahuje celková dodávka tepla ze zdrojů EP ENERGY 23 PJ. 

 


