
 

 
 

 

 

 

 

 

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.  

 
 

PROGRAM  

Cíle energetické účinnosti – cesta správným směrem?  

2. října 2014 od 16:00-18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti, která byla přijata v roce 2012, má 
podnítit zvyšování energetické účinnosti směrem k cíli 20% do roku 2020. Sdělení Evropské komise, které 
bylo vydáno na konci července 2014, ukazuje, že snížení energetické náročnosti o 20% nebude EU 
schopna do roku 2020 splnit zcela – očekávané snížení by se mělo pohybovat okolo 18 - 19%. Na začátku 
roku Evropská komise vypracovala návrh klimaticko-energetického rámce EU do roku 2030, o jehož finální 
podobě se bude jednat na říjnovém summitu Evropské rady. V oblasti energetické účinnosti Komise 
původně nový cíl nenavrhovala. V souladu se závěry červnové Evropské rady analyzuje nové sdělení 
Komise možný příspěvek energetické účinnosti ke snížení emisí skleníkových plynů a posílení energetické 
bezpečnosti EU a navrhuje ambiciózní cíl 30% úspor. Celkově si Komise od nového klimaticko-
energetického rámce slibuje úsporu nákladů za energie, zvýšení bezpečnosti dodávek energie, vytvoření 
nových pracovních míst a lepší kvalitu ovzduší. 
 

Termín pro úplnou transpozici směrnice o energetické účinnosti do národních právních řádů byl stanoven 
na 5. června 2014, nicméně zatím tak učinilo pouze pět členských států (Dánsko, Itálie, Kypr, Malta a 
Švédsko). Současně je třeba připomenout, že podobným směrem míří jedno z doporučení EU pro reformy 
v ČR v rámci tzv. evropského semestru. Z letošního hodnocení vyplývá, že ačkoliv ČR podniká opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti, potenciál pro úspory energie je stále značný. Proto bylo ČR doporučeno 
„zintenzivnit snahy o zvýšení energetické účinnosti v ekonomice“. Cílem debaty je diskutovat o 
dosažitelnosti stanovených cílů a jejich případného dopadu na hospodářský růst a 
konkurenceschopnost České republiky a EU. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: 
 

Co brání plnému transponování směrnice o energetické účinnosti do českého právního řádu? Přispěly cíle 

v oblasti energetické účinnosti ke zvýšení energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti ČR a EU? Kde 

je možné v ČR hledat další energetické úspory? Jaké by měly být cíle pro rok 2030 – měla by ČR podpořit 

návrh na zvýšení energetické účinnosti o 30% do roku 2030? 

 
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení 
přednesou níže uvedení řečníci: 
 

 Claudia Canevari, oddělení pro energetickou účinnost, Generální ředitelství pro energetiku, 
Evropská komise (tlumočení EN-CS bude zajištěno) 

 Marcela Juračková, vedoucí oddělení energetických úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

 Jan Rafaj, viceprezident pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských 
regulací, Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 Miroslav Zámečník, ekonom, konzultant a hlavní analytik týdeníku Euro (bude 
potvrzeno) 

 Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně, Greenpeace ČR 

 
Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.  
 
 
Partnery akce jsou Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola 
finanční a správní, server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.  


