KOMISE PRO ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AKADEMIE VĚD ČR
Ve spolupráci s Českou společností pro energetiku
si Vás dovoluje pozvat na

odborný pracovní seminář a prezentaci nové monografie

„Perspektivy české energetiky“
pondělí 16. 6. 2014, 13:00–16:00 hod.
sál 108, I. patro
budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Česká energetika se v současnosti nachází v přelomovém období. Většina zřízení je
desítky let zastaralá a řada z nich potřebuje i morální obnovu. To se týká zejména
zpracování domácího uhlí. Energetika je funkční, ale další desítky let v tomto stavu
nemůže funkční zůstat. Finanční toky stále více slouží k výběru poplatků a odčerpávání
kapitálu, dříve lukrativní obor trpí nedostatkem investic a tím i pracovních příležitostí.
Evropská unie nemá pro energetiku stabilní ucelenou koncepci: současným trendem je
deformace trhu dotacemi. Podle Lisabonské smlouvy je sice energetika v kompetenci
jednotlivých členských států Evropské unie, ale ta se snaží neustále intervenovat.
Česká republika má omezené finanční možnosti a omezené zdroje primárních surovin.
Naše komparativní výhody, sestávající především z dostupnosti domácí suroviny a z
geografické polohy, v nepříliš vzdálené budoucnosti skončí. V současnosti je stále
devastováno životní prostředí a krajina. Kromě následků chemické těžby uranu a
hnědouhelných lomů jsou to i „ekologické“ obnovitelné zdroje, zejména devastace půdy
nevhodnými monokulturami a fotovoltaickými panely. Samostatnou kapitolu tvoří
legislativa a regulace, které vytvářejí podmínky pro takovýto stav oboru i souvisejících
celospolečenských dopadů.

PROGRAM
13:00 Výsledky odborné práce obou nezávislých energetických
komisí v současné monografii
Václav Pačes
13:20 Současná situace v energetice u nás a u sousedů, cesty
jaderné a bezjaderné, ideologie, realita a emise CO2
Vladimír Wagner
14:00 Deformovaný trh a jeho národohospodářské a sociální
důsledky
Hynek Beran
14:20 Země pro ţivot
Dana Drábová
14:40 Postřehy čtenáře a recenze knihy Perspektivy české
energetiky
František Kaštánek
15:00 Diskuse
16:00 Závěr
Těšíme se na vaši účast!
MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.
předseda Komise pro ţivotní prostředí AV ČR
(tel.: 241 062 596)
Vyřizuje:
Irena Vítková, Odbor popularizace vědy a marketingu, SSČ AV ČR,
tel.: 221 403 289, 775 269 169, e-mail: vitkova@ssc.cas.cz

