
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 Směrnice o energetické účinnosti – příležitost či 

hrozba české konkurenceschopnosti? 

13. září 2012 od 16,00-18,00hod, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha)  

 

 

Evropský parlament bude na základě dosaženého kompromisu s Radou schvalovat 11. září směrnici 

o energetické účinnosti. Europoslanci se na jejím znění dohodli s členskými státy v polovině června. 

Schválení této legislativy považují Dánové jako realizaci jedné ze svých klíčových priorit předsednictví, 

ale přesto je konečný text směrnice oproti tomu původnímu pohledu Komise mírnější, co se týče 

stanovených cílů. To může podle některých odborníků znamenat snížení původně plánovaných úspor 

energie pouze o několik málo procent. I přesto však zástupci evropských institucí věří, že směrnice 

dokáže kromě snížení emisí a energetických úspor nastartovat ekonomický růst. Podnikatelé se 

naopak domnívají, že je nová úprava zatíží a přinese řadu povinností, které bude těžké splnit.  

 

Jaké povinnosti stanovuje směrnice? Bude směrnice znamenat dodatečné investice do 

environmentálních technologií a ekoinovací?  Podaří se směrnici podpořit ekonomický růst jak v ČR, 

tak i na úrovni EU? Nebo směrnice naopak zabrzdí konkurenceschopnost české a evropské 

ekonomiky?  

 
V diskuzi vystoupí: 
 
 

 zástupce Evropské komise  

 Pavel Jirásek, vedoucí oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR 

 Josef Zbořil, expert na energetiku Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen Evropského 

hospodářského a sociálního výboru 

 Vladimír Budínský, ředitel strategie a komunikace a člen představenstva, Severočeské doly 

a.s. 

 Martin Sedlák, výkonný ředitel sdružení Aliance pro energetickou soběstačnost,  o.s. 

 

 

Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU. Partnerem 

akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague 

Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 12. září 2012 zde nebo mailem 

na prague@cebre.cz.  

http://www.surveymonkey.com/s/V6VS23S
mailto:prague@cebre.cz

