
Evropská unie se zavázala stát se klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050 a podobné cíle si stanovují i ostatní 
globální ekonomiky. Zelený trend není ničím výjimečným a environmentální transformace ruku v ruce s tou digitální 
poslouží jako základní pilíře pro obnovu Evropy zasažené pandemií COVID-19. Ke splnění závazku členských států      
dosáhnout redukčního emisního cíle 55 % do roku 2030 oproti hodnotám z roku 1990 přispějí jednotlivé legislativní cíle 
balíčku Fit for 55, který Evropská komise předložila 14. července. Návrhy se zaměřují například na revizi systému pro 
obchodování s emisními povolenkami EU ETS, ale také na novelizaci směrnice o energetické účinnosti či směrnice o     
obnovitelných zdrojích energie.  
 

• Jak zajistit ekonomicky, ale i sociálně nebolestivou přeměnu výroby energie v ČR?  

• Jaké čisté zdroje jsou pro energetický sektor v ČR relevantní a jak bude probíhat podpora zelené tranzice?  

• Jak podpořit nové trendy jako uchovávání energie nebo energetická společenství? 

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 

Zelená transformace: čeká nás revoluce ve výrobě elektřiny? 

24. září 2021 od 10:00 do 12:00 

NA DEBATĚ VYSTOUPÍ 

POZVÁNKA NA ONLINE DEBATU 

• Evžen Tošenovský, poslanec Evropského parlamentu 

• Radoš Horáček, oddělení pro energetickou účinnost, GŘ Evropské komise pro energetiku (DG ENER) 

• Tomáš Smejkal, vedoucí oddělení strategie, Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, MPO ČR  

• Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru public affairs, ČEZ, a. s.  

• Jan Rovenský, vedoucí energetického týmu Greenpeace Česká republika  

Debata bude probíhat prostřednictvím živého vysílání na Facebooku. 

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

