
          
 

Workshop EUFORES  

organizovaný pod patronací PaedDr. Aleny Gajdůškové, místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu České republiky, 

 

„Národní akční plány pro energetickou účinnost a obnovitelné 
zdroje energie – implementace a perspektiva  

v České republice“ 
 

21. února 2012, 10.00 – 13.00 hodin 
Senát Parlamentu České republiky, Praha 

Vstup: přes recepci C1 Valdštejnského paláce 

 

PROGRAM 
 

Úvod a expertní kolo  

 Úvod  
Předseda: Dr. Jan Geiss, generální tajemník, EUFORES 

 

 Uvítání  
PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České 
republiky   
 

 „Činnost EUFORES jako parlamentní sítě“ 
Dr. Jan Geiss, generální tajemník, EUFORES 
 

 „Energetická účinnost a politika obnovitelné energie v Evropské unii – 
dosáhneme stanovených cílů do roku 2020?” 
Marie Donnelly, GŘ ENER, Evropská komise   
 

 „Aktuálně k provádění politiky energetické účinnosti a obnovitelných energií 
v České republice“  
Ing. Pavel Gebauer, Ministerstvo průmyslu a obchodu  

 

 „Energetická účinnost vyžaduje silnější politické vedení“  
Adrian Joyce, Koalice pro úspory energie  
 



 „Perspektivy OZE v České republice“ 
Ing. Zuzana Musilová, generální sekretář, CZEPHO  

 
Prostor pro otázky a odpovědi  

 
Přestávka  

 
Panelová diskuse s úvodními vystoupeními:   

 „Jak vypadá budoucnost udržitelné energie v České republice?“ 
Předsedá: RNDr. Pavel Poc, poslanec EP   
 

 „Jak může Česká republika plnit cíle v oblasti energetické účinnosti a 
obnovitelných energií: z pohledu Evropského parlamentu“  
RNDr. Pavel Poc, poslanec EP   

 

 „Jak může Česká republika plnit cíle v oblasti energetické účinnosti a 
obnovitelných energií: z pohledu Senátu ČR“ 
Ing. Jiří Bis, člen Senátu Parlamentu České republiky  

 

 „Současný stav politiky energetické účinnost a obnovitelných energií v České 
republice“ 
Ing. Vladimír Vlk, Ministerstvo životního prostředí   

 

 „Problémy při vytváření integrovaného trhu s energiemi“ 
Alan Svoboda, MBA, ředitel obchodní divize, ČEZ  

 

 „Zpětná vazba z trhů: jak lze v České republice podporovat udržitelnou 
ekonomiku“ 
Ing. Bronislav Bechník, Czech RE Agency  
 

 „Problémy při provádění národního akčního plánu pro energetickou účinnost a 
obnovitelné zdroje v České republice“ 
Ing. Edvard Sequens, Zelený kruh  

 
Otevřená diskuse: 

Výměna názorů a diskuse účastníků  
 


