
 
Agentura NKL s.r.o.  se sídlem Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, IČ: 61504823, DIČ: CZ61504823, tel.: 224 930 848,   

 

Agentura NKL s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 218. Žofínské fórum: 

Energetická situace v ČR, energetická bezpečnost a 
dopady evropského energetického systému. 

 

Praha, Velký sál paláce Žofín, 19. února 2018 od 13,00 hod. 
 

Na 218. Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy: 

Tomáš Hüner  ministr průmyslu a obchodu 
Vladimír Outrata  předseda Rady Energetického regulačního úřadu  

Dana Drábová  předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

Václav Hrabák  předseda energetické sekce Hospodářské komory ČR 

Jiří Gavor   výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií 

Na Žofínském fóru vystoupí rovněž vrcholoví manažeři energetických společností a další hosté. 
                                                                                                                     Změna programu vyhrazena! 
Na Žofínském fóru bychom chtěli pokračovat v diskusi k otázkám zajištění naší energetické 
bezpečnosti, rozpracování koncepce udržení dlouhodobé těžební schopnosti jako alternativě k totální 
závislosti na zahraničních energetických zdrojích a zranitelnosti v případě nepříznivých vnějších 
podmínek. Nezbytné je posílení role státu v rámci Státní energetické koncepce a Národního akčního 
plánu rozvoje jaderné energetiky.  Jak s těmito otázkami koresponduje myšlenka vytvoření energetické 
unie, kterou podpořily země EU? Jaká je perspektiva dalšího rozvoje jaderné energetiky u nás? Jak to 
bude s dotačními zdroji na úspory energie? Jaká je perspektiva provázanosti českého energetického 
systému se systémem EU? Emisní limity a jejich rizika. Jaké dopady mají tyto otázky na českého 
spotřebitele, jak se odrážejí do cen energií? Perspektiva energetiky v rámci Průmyslu 4.0. 
 

Nabízíme Vám možnost přihlásit na tuto akci bezplatně cca 10 posluchačů 
 a dvoučlenný pedagogický doprovod z Vaší školy. 

 

Každý účastník má možnost získat od partnera fóra, České informační agentury dárek, předplatné 
elektronického manažerského zpravodajského přehledu v hodnotě 750 Kč a jeden z účastníků obdrží 
voucher na odběr tohoto elektronického přehledu v hodnotě 15 000 Kč.  
 

Po skončení Žofínského fóra následuje společenské setkání s občerstvením v dalších 
prostorách paláce Žofín. 

Informace na tel.: 224 930 848, www.zofin.cz. 
 

Přihlášku zašlete na číslo faxu: 224 932 539 nebo e-mail: forum@zofin.cz 
 

 

Přihláška na 218. Žofínské fórum 
 

Škola:………………………. Adresa:…………………………     Tel., e-mail:………...…………… 
 

Jméno a příjmení: 
1)……………………………………                                6)……………………………… 
2)……………………………………                                7)……………………………… 
3)……………………………………                                8)……………………………… 
4)……………………………………                                9)……………………………… 
5)……………………………………                              10)……………………………… 
(Další posluchače je možné doplnit u prezence na místě) 
 

Doprovod: 
1)………………………….                                              Podpis a razítko:.................................. 

2)……………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://www.zofin.cz/

