
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře 
Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i 
laické veřejnosti realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ve spolupráci 
s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na prague@cebre.cz.  

 

 

POZVÁNKA NA DEBATU 
 

„Budoucnost evropské energetiky“ 
 

1. března 2011 od 17.00h do 18.30h, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 
 

Klíčovou iniciativou Evropské unie v oblasti energetiky je Sdělení „Energie 2020 - Strategie pro 

konkurenceschopnost, udržitelnou a bezpečnou energii“ z května 2010. Energetická strategie 2020 

vymezuje nejvýznamnější cíle energetiky na příští desetiletí a přichází s reformou v otázkách snížení 

spotřeby energie, propojení vnitřního energetického trhu, vybudování nové inteligentní sítě, 

zformulování společné vnější energetické politiky a udržení vedoucího postavení v oblasti  inovací 

a energetických technologií. Do 7. března 2011 běží veřejná konzultace k tzv. Energy Roadmap 2050,  

 8. března 2011 předloží Evropská komise návrh revize Akčního plánu energetické účinnosti. Cílem 

debaty je představit hlavní body Sdělení Komise „Energie 2020“, zhodnotit vliv zvyšování ekologických 

standardů na konkurenceschopnost evropských výrobců a navrhnout, jak by měla vypadat evropská 

energetika do roku 2050. Debata by rovněž měla přispět k nalezení řešení pro motivaci evropských 

firem, především malých a středních, v oblasti energetické účinnosti. 

 
V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů. 

Následovat bude debata s účastníky.   

 Úvodní slovo - Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Kubíček, vedoucí 

Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR 

 Miloslav Ransdorf, člen Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku 

 Roman Portužák, ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

 Václav Hrabák, předseda Energetické sekce a člen představenstva Hospodářské komory ČR 

 Martin Sedlák, energetický expert Hnutí DUHA, ekologické organizace dlouhodobě se věnující 
tématům české energetiky 

 Zuzana Krejčiříková, ředitelka evropské agendy ČEZ, a.s.  
 

Moderátor: Alena Vlačihová, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU 

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 28. února 2011 na adrese prague@cebre.cz.  
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