Co brání rozvoji jaderné energetiky
v Evropě?
Současná válka na Ukrajině stáčí energetickou debatu především k otázce,
jak se vypořádat s reálným rizikem výpadku ruského plynu. Na seznamu
možných řešení najdeme urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů nebo
programů snižování spotřeby energie. Česká politická reprezentace pak
podporuje dlouhodobou náhradu fosilních paliv investicemi do jaderných
reaktorů. Jaká jsou ekonomická rizika spojená s novými jadernými bloky?
Dokážeme bez nich nahradit ruský plyn a ukončit spalování uhlí? Jaká
energetická budoucnost vyjde levněji?
Cílem mezinárodní konference NEC 2022 „Co brání rozvoji jaderné
energetiky v Evropě?“ je za účasti zahraničních i českých expertů
podrobně diskutovat právě tyto otázky.

Středa 18. května 2022, 10 až 13 hodin
Konference se uskuteční on-line

Program:

10.00–10.15 Zahájení
Stefan Kaineder, radní vlády spolkové země Horní Rakousy;
Edvard Sequens, energetický konzultant
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
10.15–10.40 Jak dosáhnout klimatické neutrality
Simon Müller, ředitel Agora Energiewende pro Německo
10.40–11.00 Volba technologií pro nejlevnější
		energetický mix budoucnosti
Felicia Aminoff, expertka na energetickou
transformaci Bloomberg New Energy Finance
11.00–11.20 Nedávné zkušenosti účastníků
dukovanského tendru
Prof. Stephen Thomas, emeritní profesor energetické politiky
na University of Greenwich v Londýně
11.20–11.40 Francouzské jaderné plány versus realita
Yves Marignac, vedoucí expert na jadernou
a fosilní energetiku v Institut négaWatt
11.40–12.00 Dokáže se Česko vyrovnat s výpadkem plynu
bez nových reaktorů?
Petr Holub, energetický konzultant Budovy 21
12.00–12.20 Skryté náklady jaderné energetiky
Oldřich Sklenář, analytik Výzkumného centra
Asociace pro mezinárodní otázky
12.20–13.00 Diskuse s přednášejícími
13.00
Ukončení

Konferencí provází Aneta Zachová.
Simultánní tlumočení česko / anglicko / německé bude zajištěno.
Zváni jsou představitelé a představitelky Senátu, Poslanecké
sněmovny, veřejné správy, médií, energetické sféry,
ekologických organizací a další zájemci a zájemkyně.
Konference se uskuteční pomocí komunikační platformy
ZOOM, odkaz na přihlášení bude poslán na Vaši e-mailovou
adresu po registraci. Svou účast proto, prosíme, potvrďte
nejpozději do 16. května 2022 prostřednictvím formuláře
na webu konference. Účast je zdarma. V případě
naplnění kapacity si pořadatelé vyhrazují právo později
zaregistrované odmítnout.
Pro případné další informace pište na:
konference@nec2022.eu
Aktuální informace o konferenci včetně elektronické registrace najdete na:
www.nec2022.eu

Akci pořádají: Calla – Sdružení
pro záchranu prostředí a Hnutí DUHA.

