
Tisková zpráva – Konference „Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?“ představila plány pro 

zelenou Evropu a Česko 

27. 8. 2020 – Sál Státní akta Poslanecké sněmovny PČR ve čtvrtek hostil konferenci věnovanou 

plánům na Zelený plán pro Evropu (Green Deal) a potenciál jeho přínosů pro Českou republiku. 

Využití zelených investic reflektovali ve třech tematických blocích nejen zástupci z politické a 

akademické sféry a byly představeny i konkrétní příklady z praxe. Konference se konala pod záštitou 

místopředsedy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR Mariana Jurečky.  

„Téma ochrany životního prostředí není jen zelené, ale pestrobarevné – nejde pouze o lesy, ale i o půdu 

a také o rozmanitost na úrovni samotných domácností. Proto je třeba aby každý z nás věnoval tomuto 

všeobjímajícímu tématu svou pozornost,“ uvedl na úvod Marian Jurečka. 

Poté, co výzkumní pracovníci Dimitar Lilkov a Kateřina Davidová shrnuli přínosy a výzvy spojené 

z plánem Evropské komise na zelenou Evropu, doplnili poslankyně Evropského parlamentu Michaela 

Šojdrová a senátor PČR Václav Hampl téma o problematiku přijímání evropských opatření v českém 

kontextu.   

Druhý a třetí panel už byly zaměřeny na konkrétní iniciativy v českém kontextu. Ochranu lesů nejen 

v kontextu boje s kůrovcem na úrovni krajů i obcí akcentoval prorektor Mendelovy univerzity v Brně 

Martin Klimánek. Konkrétními příklady na úrovni města jej doplnil náměstek primátorky města Brna 

Petr Hladík. Význam cílené péče o les zdůraznili radní Královéhradeckého kraje Karel Klíma i ředitel 

Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy Zdeněk Macháček.  

Závěrečný blok byl věnován potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Analytik ze Svazu moderní 

energetiky i inovátor ekologických řešení David Hora uvedli příklady konkrétních projektů 

energetických inovací. Místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR Marian 

Jurečka ve svém příspěvku zdůraznil význam energetických inovací jako příležitosti pro českou 

ekonomiku. Aktuální stav plnění energetických závazků České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů 

reflektoval náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. 

Konferenci uspořádal Institut pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Konrad-

Adenauer-Stiftung a Wilfried Martens Centre for European Studies. 

 


