
 

 
 

 

 

 

 

 

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 Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci 
s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na prague@cebre.cz.  

 
 

POZVÁNKA NA DEBATU 

Energetická unie  

24. března 2015 16.00–18.00, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

Přílišná závislost EU na dovozu energie (až 53 %) ohrožuje v současné době energetickou 

bezpečnost EU, důraz na využívání energie z fosilních paliv má pak vliv na udržitelnost celého 

systému. V EU nadále existuje 28 trhů s energií podléhajících různým regulatorním rámcům. Vlivem 

tržních bariér mezi jednotlivými zeměmi dochází k omezení investic do infrastruktury a stárnutí 

energetické infrastruktury EU, či dokonce k vzniku energeticky izolovaných oblastí. Fragmentace 

národních trhů vede ke snižování konkurence na trhu, a tím i vyšším cenám energie. Pro srovnání: 

velkoobchodní ceny elektřiny v EU v první polovině roku 2014 dosahovaly o 30 % vyšších hodnot než 

v USA, ceny plynu pak byly dokonce více než dvakrát vyšší. Řešením situace má být vytvoření 

energetické unie, jejíž strategický rámec byl přijat Evropskou komisí 25. února 2015. Podle rámce by 

měla mít energetická unie za cíl poskytnout spotřebitelům EU bezpečnou, udržitelnou, 

konkurenceschopnou a dostupnou energii, čehož chce dosáhnout zejména snižováním poptávky po 

energetických zdrojích, posílením bezpečnosti jejich nabídky, zavedením jednotného energetického 

trhu, snižováním emisí skleníkových plynů či podporou výzkumů a inovací v této oblasti. K nastolení 

energetické unie tak bude nutné provést zásadní reformu celého energetického systému EU, k čemuž 

se bude vyjadřovat Evropská rada při svých jednáních od 19. – 20. března 2015. 

 

Cílem debaty je diskutovat o návrhu energetické unie a jejím dopadu na český energetický trh. 

Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: 

 

Jakým překážkám čelí v současné době energetické společnosti, jež mají snahu vstoupit na český 
trh? Jakým způsobem lze využít lepší integraci energetického trhu v EU pro nabídku energetických 
produktů v ČR? Jak lépe zajistit energetickou bezpečnost v EU?   
 
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení 
přednesou níže uvedení řečníci: 
 

 Marten Westrup, Oddělení koordinace energetické politiky, Generální ředitelství pro 

energetiku Evropské komise (tlumočení EN-CS zajištěno); 

 Jan Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR 

 Jakub Vít, poradce prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR 

 Jan Prášil, specialista EU agendy, ČEZ, a.s. 

 

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU. 
V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 23. března 2015 zde nebo emailem na 
prague@cebre.cz.  
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