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Jaderná energetika ve světě postupně vyklízí své dřívější pozice. V his-
torii zmizela ne tak dávná hesla jako „renesance jádra“, ukazuje se, že 
v prostředí otevřeného trhu nemají nové reaktory šanci oproti jiným 
zdrojům. A proto vlády přichází s dříve nemyslitelnými návrhy na růz-
né garanční mechanismy, které by měly povzbudit případné investory. 
Ale jaké budou jejich dopady? A nezapomíná se naopak na další nákla-
dy, které v ceně jaderného proudu chybí? 

Cílem mezinárodní konference NEC 2014 „Ekonomické limity  
jaderné energetiky“ je za účasti zahraničních i českých expertů dis-
kutovat právě tyto ekonomické stránky jaderné energetiky, které pod-
miňují její budoucnost.

Datum a místo konání 
úterý 29. dubna, 10.00 až 16.15 hod.
Smetanův sál Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1Akci pořádají: 

sdružení Jihočeské matky, 
Calla – Sdružení pro záchranu 
prostředí a Hnutí DUHA

Konferencí provází Jan Bumba. Simultánní tlumočení česko / anglic-
ko / německé bude zajištěno.
Zváni jsou senátoři, poslanci, zástupci veřejné správy, energetičtí od-
borníci, novináři, ekologické organizace a další zájemci.

Vstup na konferenci je zdarma. Svou účast však, prosíme, po-
tvrďte nejpozději do 25. dubna. Nejlépe pomocí přiložené ná-
vratky nebo formuláře na internetu. Pokud potřebujete ubyto-
vání, můžeme Vám pomoci s jeho zprostředkováním.

Potvrzení účasti a další informace: 
Daniela Magersteinová, Jihočeské matky, 
e-mail: magersteinova@centrum.cz, telefon: +420 603 532 067.

Aktuální informace o konferenci 
včetně elektronické registrace najdete na 

www.nec2014.eu



13.30 – 14.00 Ekonomické šance německého  
energetického přechodu – Claudia Kemfert, 
Německý ústav pro ekonomický výzkum

14.00 – 14.15 Diskuse

Tematický blok II. 
Ekonomické aspekty projektu nových 
reaktorů v České republice

14.15 – 14.35 Rizikové srovnání investic do uhelných, 
jaderných a plynových elektráren  
– Ivan Beneš, nezávislý konzultant

14.35 – 14.55 Ekonomická rizika výstavby jaderných 
elektráren v ČR – Michal Šnobr, J&T Bank

14.55 – 15.15 Dopady investice do nových bloků v Temelíně  
– Jan Ondřich, Candole Partners

15.15 – 15.45 Panelová debata

15.45 – 16.15 Trvalá udržitelnost v energetice  
– Horní Rakousy jako modelový region  
– Michael Nagl, Úřad zemské vlády Horního Rakouska

16.15 Zakončení

od 9.30 Prezence
10.00 – 10.15 Zahájení, úvodní slova
10.15 – 10.30 Impulsní referát: Energetika v roce 2030  

– Rudi Anschober, Hornorakouský zemský radní  
pro energetiku

10.30 – 11.00 Kam kráčí jaderná energetika?  
– Mycle Schneider, Mycle Schneider Consulting

11.00 – 11.15 Diskuse
11.15 – 11.30  Přestávka

Tematický blok I. 
Podpory jaderné energetice v Evropě

11.30 – 11.50 Vývoj britského modelu podpory jaderné 
energetiky  – Stephen Thomas,  
University of Greenwich Business School

11.50 – 12.10 Subvence jaderné energetice vs. evropské právo  
– Franz Leidenmühler, Ústav pro evropské právo,  
Univerzita Johannese Keplera Linz

12.10 – 12.45 Panelová debata
12.45 – 13.30 Polední přestávka
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