WORKSHOP

„Obnovitelná energie v České republice –
příležitosti a výzvy“
Online konference
23. února 2021
9.00 – 13.30
Pracovní jazyky: angličtina a čeština – simultánní tlumočení zajištěno

BLOK 1
9.00 – 9.30
Úvodní blok
9.00 – 9.10: Zahájení
Jan Geiss, generální tajemník, EUFORES
9.10 – 9.20: Úvodní projev
Marian Jurečka, poslanec Parlamentu České republiky
9.20 – 9.30: Úvodní projev
Ciaran Cuffe, poslanec Evropského parlamentu, EUFORES President

BLOK 2
9.30 – 10.45
Nastavení ambicí pro využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice
Tento blok představí aktuální situaci související s využíváním obnovitelné energie v České
republice a řešení navrhovaná ve Vnitrostátním plánu České republiky v oblasti energetiky a
klimatu s přihlédnutím k Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal) a Národnímu plánu
obnovy. Cílem bloku bude nastínění současného stavu a prodiskutování zásad pro budoucí
systém obnovitelné energetiky v České republice.
Předsedající: Jan Geiss, generální tajemník, EUFORES

Za podpory

Úvodní příspěvky
•

9.30 – 9.45: Role obnovitelné energie ve vztahu k udržitelné obnově a ekonomice
České republiky
Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního
prostředí

•

9.45 – 10.00: Dopad evropského balíčku Clean Energy Package a Zelené dohody pro
Evropu (European Green Deal) na transformaci české energetiky
Catharina Sikow-Magny, Ředitel odpovědný za obnovitelné zdroje energie, Generální
ředitelství pro energetiku, Evropská komise

Odborný panel
•
•
•
•

Marian Jurečka, poslanec Parlamentu České republiky
Diana Procházková, ředitelka sekce HR a korporátní služby, ČEPS
Martin Sedlák, programový ředitel, Svaz moderní energetiky
Jan Rovenský, Senior Climate and Energy Campaigner, Greenpeace Česká republika

10.30 – 10.45: Výměna názorů se členy Parlamentu České republiky – otázky a odpovědi
10.45 – 11.00: Přestávka

BLOK 3
11.00 – 12.15
Diskuse: Cesta k nové a udržitelné energetické politice v České republice
V tomto bloku budeme hovořit o trendech souvisejících s novou energetickou politikou
a energetickými trhy v České republice. Budou představeny novátorské iniciativy a nové obchodní
modely z různých odvětví demonstrující přístup různých subjektů k realizaci řešení
a překonávání překážek, jimž čelí konvenční energetika, které budou utvářet budoucnost
energetické politiky v České republice.
Předsedající: Jan Geiss, generální tajemník, EUFORES
•

11.00 – 11.15: Nové příležitosti pro solární energii a ukládání energie v kontextu
Národního planu obnovy
Jan Fousek, předseda dozorčí rady, Solární asociace; výkonný ředitel, Asociace pro
akumulaci energie AKU-BAT

•

11.15 – 11.30: Zelenější energetický trh díky začlenění obnovitelných zdrojů energie
do energetického mixu
Štěpán Chalupa, předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie – OZE
Za podpory

•
•

11.30 – 11.45: Podpora a implementace energetických komunit v České republice
Martina Krčová, členka Rady Energetický regulační úřad, ERÚ
11.45 – 12.00: ESO Kněžice – první energeticky soběstačný model využití
obnovitelných zdrojů elektrické energie a vytápění v České republice
Milan Kazda, starosta obce Kněžice a iniciátor projektu ESO Kněžice

12.00 – 12.15: Výměna názorů se členy Parlamentu České republiky – otázky a odpovědi
12.15 – 12.30: Přestávka

BLOK 4
12.30 - 13.30
Diskuse: Formování a financování přechodu České republiky na obnovitelnou energii
s přihlédnutím k aktuální situaci způsobené nemocí covid-19
V tomto bloku budeme diskutovat o finančních příležitostech souvisejících s energetickou
transformací a obnovitelnými zdroji energie v České republice. Diskuse se bude věnovat
opatřením a projektům, které by se měly stát součástí Národního plánu obnovy, a pomoci tak
s přechodem k zelené a udržitelné ekonomice. Debata se zaměří především na legislativu
a projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Předsedající: Jan Geiss, generální tajemník, EUFORES
Odborný panel
•
•

Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs ČEZ
Tomáš Jagoš , Expert na obnovitelné zdroje energie, Hnutí Duha – Friends of the Earth
Czech Republic

13.15 - 13.25: Prostor pro diskusi se členy Parlamentu České republiky
13.25 – 13.30: Závěrečné slovo
Jan Geiss, generální tajemník, EUFORES

Za podpory

