
 

POZVÁNKA 
Seminář organizovaný Stálou misí České republiky při OECD 

realizovaný jako projekt ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky 

ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR 

a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 

 „NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE A 
JEJICH VLIV NA ENERGETICKÝ MIX“  

DNE 25. DUBNA 2018 V 14,30 HODIN 

JEDNACÍ MÍSTNOST SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR, 
 FREYOVA 948/11, PRAHA 9 

Mezinárodní energetická agentura (IEA) a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 
představují unikátní platformy pro diskuse a každodenní výměnu informací mezi ekonomicky 
nejrozvinutějšími zeměmi. V posledních letech dochází k masivnímu zavádění čistých energetických 
technologií a to i přesto, že úspěchy jsou zastíněny rostoucí poptávkou po fosilních palivech. Zájem 
o nízkouhlíkové energetické technologie přispěl k výraznému nárůstu počtu a rozsahu mnohostranných 
iniciativ zaměřených na podporu jejich zavádění, přičemž oblasti zájmu a interakce těchto iniciativ nejsou 
vždy jasné.   

Cílem semináře je představit vybrané iniciativy zaměřené na podporu zavádění nízkouhlíkových 

energetických technologií. Prezentovat vybrané statistiky a analýzy, které významným způsobem mohou 

pomoci firmám při hledání odpovědí týkajících se strategií jednotlivých zemí v oblastech energetické 

bezpečnosti, udržitelnosti a přístupu. Diskutovat trendy zavádění nízkouhlíkových energetických 

technologií.  

Účastníci semináře budou moci získat nové informace o příležitostech a ohroženích vyplývajících 

z masivního zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Inspirovat se praktickými příklady 

vyplývajícími ze statistik a analýz Mezinárodní energetické agentury při vytváření firemních strategií. 

Současně se seznámit s budoucím směřováním politik životního prostředí ve vztahu k využívání 

nízkouhlíkových energetických technologií. Dostatečný prostor pro debatu umožní prezentované 

skutečnosti diskutovat se všemi vystupujícími. 



 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

14:15 Registrace 

14:30 Přivítání  

Denisa Provazníková, energetický poradce, Stálá mise České republiky při OECD   

Zástupce Svazu průmyslu a dopravy (tbc.) 

14:45 Nízkouhlíkové energetické technologie - příležitosti a ohrožení pro energetický sektor, 
 Luis Munuera, IEA 

15:15 Data a analýzy IEA v praktických příkladech - možností jejich využití při vytváření firemních 
strategií a analýz, Vladimir Kubeček, IEA 

15:45 Nízkouhlíkové technologie v energetice a jejich vztah s politikou životního prostředí, 
Antoine Dechezlepretre, OECD 

16:15 Debata 

16:45  Ukončení semináře 

 

Seminář bude probíhat v angličtině. 

Účast na semináři je zdarma, ale podléhá registraci na tomto odkazu http://goo.gl/j1eBru 

Přihlášky přijímáme až do kapacity prostor. Během akce bude k dispozici káva a drobné občerstvení. 
O případných úpravách programu budeme přihlášené včas informovat. 
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