Česko – Polské hospodářské fórum
12. říjen 2012
Hotel InterContinental, Varšava
Předběžná agenda, tematický rozsah
7.30-8.30 Registrace
8.30-10.00 Slavnostní zahájení, Zahajovací proslovy
Bronisław Komorowski – prezident Polské republiky
Václav Klaus – prezident České republiky
Waldemar Pawlak – místopředseda vlády, ministr hospodářství Polské republiky
Martin Kuba – ministr průmyslu a obchodu České republiky
Jacek Krawiec – předseda představenstva, generální ředitel PKN ORLEN SA
Kamil Čermák – Country Manager, generální ředitel, CEZ Polska Sp. z o.o.
10.00-10.45 – Přestávka
10.45-11.30 Hospodářská spolupráce České republiky a Polska
• Navzdory krizi – úloha, místo a dynamika hospodářského rozvoje České republiky a Polska v regionu střední Evropy
na pozadí problémů Evropské unie. Propagace obou zemí a regionu na vzdálených trzích
• Hospodářská spolupráce obou zemí – investice, obchodní obrat, bariéry a problémy, nadějné oblasti. Potenciál růstu
a nejdůležitější oblasti možných společných aktivit

Vystoupí:
Ilona Antoniszyn-Klik – státní podtajemnice, Ministerstvo hospodářství Polské republiky
Milan Hovorka – náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
K účasti v zasedání byli pozvání (uvedeni abecedně):
Piotr Chełmiński – předseda představenstva, generální ředitel, Unipetrol a.s.; člen představenstva pro petrochemii,
PKN ORLEN SA; Sławomir Majman – předseda představenstva, Polská agentura informací a zahraničních investicí
SA (PAIiIZ); Robert Wawro – General Manager BU (CZ, SK,HU), Skupina Maspex
11.30-12.30 Hospodářská spolupráce České republiky a Polska
• Energetická politika Evropské unie a rozvojové perspektivy českého a polského hospodářství. Jak uvést do
souladu předpoklady politiky ochrany životního prostředí s ekonomickými cíli a s požadavky energetické
bezpečnosti – hledání univerzálního modelu.
• Společný energetický trh EU jako kontext pro společné přeshhraniční investice do energetické infrastruktury.
Vzájemné projekty ve výrobní energetice.
• Jaderná energetika. Zkušenosti a plány České republiky. Polský atomový projekt

K účasti v zasedání byli pozvání (uvedeni abecedně):
Kamil Čermák – Country Manager, generální ředitel, CEZ Polska Sp. z o.o.; Jan Chadam – předseda
představenstva, Gaz-System SA; Tomas David - Ředitel pro rozvoj energetickeho sektoru, EPH, Předseda
dozorčí rady, PG SILESIA; Aleksander Grad – předseda, PGE Energia Jądrowa, PGE EJ 1; Milan Kohout –
člen představenstva; ŠKODA JS a.s.; Wojciech Ostrowski – místopředseda představenstva pro finance, PGE
Polska Grupa Energetyczna SA; Grzegorz Tomasik – člen představenstva, PSE Operator SA

12.30-13.00 Infrastruktura
• Dopravní investice na území České republiky a Polska – rozsah, měřítko a význam projektů pro hospodářství a
obchodní výměnu
• Silniční a železniční investice přeshraniční povahy – spoje s evropským a s vnitrostátním významem, příklady
řešení s místním významem.
K účasti v zasedání byli pozvání (uvedeni abecedně):
Josef Krysl – předseda představenstva; BÖGL a KRÝSL, k.s.; Jan Komárek - Commercial and Technica
Director, OHL ZS a.s.; Lech Witecki – vz generálního ředitele, GDDKiA;

13:00 – Oběd za účasti pozvaných hostů

