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 Profily řečníků 

 

Zdeněk Čech, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise 

v ČR  

Zdeněk Čech je ekonomický poradce na Zastoupení Evropské komise v České republice. V roce 

1997 začal kariéru v 

roce 2003 v rámci Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční 

Pracoval na analýzách a predikcích hospodářského vývoje zemí EU, dále pak v teamu pro zavedení 

eura. V průběhu krize spolupracoval s Mezinárodním měnovým fondem na záchra

programech v jihovýchodní Evropě. V roce 2009

republiky na globálním fóru G20. Doktorát z ekonomie získal na Vysoké škole ekonomické, 

absolvoval studijní pobyty mj. na London School of Economics a IMF Institute (Washington D.C., 

USA). 

 

Radoš Horáček, Oddělení pro energetickou účinnost, Evropská 

komise  

Radoš Horáček absolvoval Otto

Během studií se v

rozšíření a v letech 2001

nastoupil do EK na 

pomoci. V letech 2007

poté se vrátil do GŘ pro hospodářskou soutěž

sektoru. Od roku 2015 pracuje na GŘ pro energetiku 

účinnost. 

 

Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a 

energetiku, Evropský parlament 

V roce 1981 absolvoval VŠ báňskou v Ostravě, obor systémové inženýrst

primátorem města

republiky. V roce 2000 byl zvolen hejtmanem Moravskoslezského kraje. Roku 2009 byl zvolen 

poslancem Evropského parlamentu

Orgánu vyhodnocování vědeckých a technologických alternativ a Del

lidovou republikou. 
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letech 2001-2002  pracoval jako právní poradce Ministerstva obrany ČR. 
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Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a 
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V roce 1981 absolvoval VŠ báňskou v Ostravě, obor systémové inženýrst
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Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na MPO 

ČR. Vystudoval VŠE v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na 

různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská 

společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až 

působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v 

SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické 

účinnosti a zabýval se financováním investic do energet

SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti 

úspor energie a metody EPC. Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti 

zejména na české scéně z pozice

 

Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ, a.s

Zuzana Krejčiříková je ředitelkou

ředitelkou útvaru Evropská agenda a Bruselské

listopadu 2006 pracovala

organizacích Eurelectric, Foratom a BusinessEurope.

na energetiku, životní

Karlovy a současně

Toulouse a Cambridge

 

Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy 

Petr Holub je ředitelem Šance pro budovy, aliance 

úsporné stavebnictví. Ta reprezentuje přes 300 firem napříč hodnotovým řetězcem výstavby a 

renovace budov. Před tím sloužil jako šéf odboru udržitelné energetiky na Ministerstvu životního 

prostředí nebo jako porad

v energetice a životním prostředí, zejména pak v oblasti, kde se tyto dva světy propojují, tedy 

energetické efektivitě. Vystudoval odbornou fyziku a environmentální studia na Masarykově 

univerzitě v Brně
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Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ, a.s

Zuzana Krejčiříková je ředitelkou útvaru Public Affairs v Praze. V letech 2008 až 2014 byla

útvaru Evropská agenda a Bruselské reprezentační kanceláře ČEZ.

listopadu 2006 pracovala na Evropském soudním dvoře. Zastupuje ČEZ v

Eurelectric, Foratom a BusinessEurope. Specializuje se na

energetiku, životní prostředí a soutěžní právo.  Vystudovala Právnickou
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Toulouse a Cambridge. 
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Tomáš Hartman, zástupce ředitelky, CEBRE

Vystudoval bakalářský program Cizí jazyky pro komerční praxi na Filozofické fakultě Západočeské 

univerzity v Plzni a magisterský obor Mezinárodní a diplomatická studia na 

mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Jeden semestr strávil na univerzitě v portugalském Aveiru 

a absolvoval stáže na univerzitě ve francouzském

komise pro informační společnost v Bruselu. V CEB

nejprve 4 měsíce v bruselské kanceláři a poté i v Praze. Před návratem do CEBRE v březnu 2012 

působil na odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, kde se věnoval projektu Praha 

elektromobilní. 
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