
Česká republika má získat na obnovu hospodářství po pandemii přibližně 172 miliard korun z evropského           
záchranného fondu formou grantů. Další finance by si ČR mohla půjčit z rozpočtu EU. Nezbytnou podmínkou pro 
čerpání je předložení plánu obnovy, aby měla Evropská komise přehled o tom, jak členské státy peníze z fondu 
využijí. Plán obnovy by měl sloužit k nastartování ekonomického růstu a zároveň pomoci české ekonomice     
uskutečnit  reformy a investice, které ji posunou dál zejména v zelené a digitální transformaci. Text českého plánu 
obnovy se nyní ladí na domácí scéně, ale i s Evropskou komisí. Konečnou verzi jí musí Česko zaslat do konce     
dubna. Finance může čerpat až po souhlasu Komise. 

Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu v ČR  

ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou 

reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem 

Co podpoří český plán obnovy? 

10. března 2021 od 14:00 do 16:00 

NA DEBATĚ VYSTOUPÍ 

POZVÁNKA NA ONLINE DEBATU 

• Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 

• Pavlína Žáková, ekonomická poradkyně Zastoupení Evropské komise v ČR 

• Silvana Jirotková, náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• Radka Vladyková, ředitelka Svazu měst a obcí ČR  

• Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (bude potvrzeno) 

• Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR 

• Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 

• Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA   

• Michal Bláha, ředitel Hlídače státu 

• Daniel Munich, ředitel think-tanku IDEA  

• Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti, o.p.s.  
 

Debatu moderuje David Klimeš, novinář 

Debata bude probíhat prostřednictvím živého vysílání na Facebooku, k jejímu sledování je nutné mít vytvořený profil na 

této sociální síti. Přenos bude vysílán na facebookové stránce CEBRE-České podnikatelské reprezentace při EU. Publikum 

se do debaty může zapojit prostřednictvím komentářů pod videopřenosem.  

V případě dotazů nás kontaktujte na brussels@cebre.cz. 

https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs
http://cebre.cz/
https://www.facebook.com/CEBRE.cz/live
mailto:brussels@cebre.cz

