
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí
ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky a Spolkovým 

ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody, výstavby a bezpečnosti reaktorů 
Spolkové republiky Německo

si Vás dovolují pozvat na panelovou diskuzi

Cesta k Energetické unii a COP 21:  
jak to vidí Berlín a Praha

Panelová diskuze je součástí česko-německého strategického dialogu 

20. října 2015 | 14.15 hodin 
Budova Ministerstva průmyslu a obchodu (Na Františku 32, Praha 1).

Diskuze bude probíhat v anglickém jazyce bez tlumočení.



13.30–14.15 Registrace a káva

14.15–14.30 Zahájení panelové diskuse

  Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky pro oblast energetiky
 Gerlind Heckmann, zástupkyně ředitele sekce Energetické politiky, elektřiny a soustavy,  
 Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky, Spolková republika Německo
  Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí České republiky pro oblast politiky 

životního prostředí a mezinárodních vztahů
  Franzjosef Schafhausen, generální ředitel sekce Ochrany klimatu, evropských 

a mezinárodních záležitostí, Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, 
výstavby a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo

14.30–15.45   Výzvy a příležitosti pro národní a evropskou energetickou politiku související 

 s Energetickou unií 

   moderuje Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec České republiky pro energetickou 
bezpečnost

  Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky pro oblast energetiky
  Gerlind Heckmann, zástupkyně ředitele sekce Energetické politiky, elektřiny a soustavy, 

Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky, Spolková republika Německo 
 Axel Limberg, prezident, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Česká republika
 Vratislav Ludvík, konzultant, ONYX convergency, Česká republika

15.45–16.00 Přestávka

16.00–17.15 Cesta ke COP 21 

   moderuje Miroslav Zámečník, ekonom, Česká republika

  Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního 
prostředí České republiky

  Franzjosef Schafhausen, generální ředitel sekce Ochrany klimatu, evropských 
a mezinárodních záležitostí, Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, 
výstavby a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo

  Klára Sutlovičová, ředitelka programu Energetika a klimatické změny, Glopolis, Česká 
republika

 Zuzana Krejčiříková, ředitelka Public Affairs, Skupina ČEZ, Česká republika

17.15–17.30 Ukončení konference

 Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost
 Miroslav Zámečník, ekonom, Česká republika

Program konference i složení panelistů se může změnit.

Svou účast prosím potvrďte na olhova@mpo.cz nejpozději  
do úterý 13. října 2015. Kapacita panelové diskuse je omezena, pro zajištění 

Vaší účasti doporučujeme včasnou registraci.

Program


