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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                     Ústí nad Labem 24. 11. 2021 
 
PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY PRO TRANSFORMACI ENERGETIKY VE STŘEDNÍ 
EVROPĚ 
 
V Praze se 22. 11. 2021 sešli přední odborníci v oblasti energetiky  
a diskutovali, jaké příležitosti a výzvy čeká region střední Evropy 
v následujících dekádách v souvislosti s očekávanou transformací energetiky 
umožňující přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Mezinárodní diskusní 
seminář byl organizován v rámci spolupráce Česko-rakouské expertní 
skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG) s Institutem pro ekologickou  
a ekonomickou politiku UJEP, ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni.  
 
Klimaticky neutrální Evropa do roku 2050 patří mezi jeden z nejdůležitějších, ale 
také nejambicióznějších cílů Evropské unie. Do roku 2030 by členské země EU 
měly snížit emise skleníkových plynů o 55 % (oproti roku 1990). V souvislosti  
s nečekaným výrazným růstem cen energií (nejen v ČR) v důsledku nižší produkce 
energie z obnovitelných zdrojů, nepředpokládanému růstu cen emisních povolenek 
a dalších faktorů zaznívají pochybnosti o dosažitelnosti a společenské 
akceptovatelnosti cílů tzv. Zeleného údělu EU.   
 
„Jsme rádi, že se nám i v této covidem silně ovlivněné době podařilo zorganizovat 
interdisciplinární seminář pro odbornou veřejnost s osobní účastí zahraničních 
expertů. Přítomní tak měli možnost živě diskutovat aktuální otázky transformace 
energetiky s kolegy z Rakouska a Řecka, což je vždy přínosnější než pouhé online 
setkání,“ uvedl po akci Dr. Jiří Louda, tajemník Česko-rakouské expertní skupiny 
pro energetiku a vědecký pracovník FSE UJEP. 
 
Diskusní seminář, kterého se zúčastnilo 25 účastníků z řad akademiků, soukromých 
firem, veřejné správy a neziskových organizací, proběhl hybridní formou. Většina 
prezentujících i hostů se však účastnila osobně. 
 
Celou akci otevřel Mag Georg Zehetner, LL.M. (rada-vyslanec a zástupce 
velvyslankyně Rakouska v ČR) společně s prof. Ing. Jaroslavem Knápkem, CSc., 
(vedoucím Katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd, FEL ČVUT), který 
měl zároveň přednášku o aktuálních výzvách transformace české energetiky. Dipl. 
Ing. Jaroslav Míl, MBA, který dříve působil mj. jako předseda představenstva  
a generální ředitel ČEZ, a. s., vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, nebo 
prezident Svazu průmyslu a dopravy, hovořil o energickém výhledu ČR a střední 
Evropy do roku 2040. V rámci prvního bloku vystoupili dále prof. Reinhard Haas, 
vedoucí Energy Economic Group z Technické univerzity ve Vídni a Dr. Nikolaos 
Koltsaklis ze Západomakedonské univerzity v Řecku.  
 
Druhý blok diskusního semináře byl zaměřen na rozvoj udržitelné a nízkoemisní 
dopravy. Zde vystoupili Ing. Tomáš Chmelík, Ph.D. – vedoucí manažer čisté 
mobility skupiny ČEZ, doc. Dr. Amela Ajanovic z Technické univerzity ve Vídni  
a doc. Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., která působí na UJEP. Celý diskusní seminář 
pak přednáškou o rakouském přístupu k nízkouhlíkovému stavitelství zakončil prof. 
Dr. Wolfgang Streicher, prorektor Univerzity Innsbruck.  
 
Prezentace z diskusního semináře bude možné nalézt webových stránkách 
www.energy-europe.org. 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití, zdroj Patrik Šimůnek 
 
Posláním Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG) je podpora 
veřejné diskuse v širším okruhu především českých a rakouských odborníků k 
otázkám vztahu energie, životního prostředí, ekonomiky a společnosti. Proto 
skupina každoročně organizuje konferenci, která je určena především odborné 
veřejnosti z řad veřejné správy a akademické sféry.  
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