Partneři semináře:

Parlamentní seminář pod záštitou pana
poslance Petra Gazdíka, předsedy
poslaneckého klubu TOP09 a Starostové
a pana poslance Václava Zemka, ČSSD.
Jak by měl stát vylepšit podporu
pro obnovitelné zdroje energie?

Chytrá podpora
pro čistou energii
Hnutí DUHA, Calla a Heinrich Böll
Stiftung Praha vás zvou na seminář

Organizátoři semináře:
Vstup na seminář je zdarma. Kapacita sálu je však omezena, proto žádáme o potvrzení vaší účasti (jméno, příjmení, organizace, kontakt).
Vstup do Poslanecké sněmovny pouze hlavním vchodem v ulici Sněmovní 4 (Praha 1, Malá Strana).
Dostavte se, prosím, minimálně o 30 minut dříve před začátkem semináře.
Potvrzení účasti a další informace: Martin Sedlák, Hnutí DUHA, e-mail: martin.sedlak@hnutiduha.cz, telefon: 737 128 471
Fotografie použity se svolením Vestas Wind Systems A/S, Nordex, Schott

Tento seminář se koná díky finanční podpoře Státního fondu pro životní prostředí
ČR, Ministerstva životního prostředí, Green European Foundation a OaK Fondation.

Mediálním partnerem parlamentního
semináře je portál TZB-info

Program:
9:45–10:00
Úvodní slovo: Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu
TOP09 a Starostové. Václav Zemek, poslanec ČSSD, člen Výboru pro životní
prostředí. Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA
10:00–10:45
První blok: Obnovitelné zdroje dodávají asi 5 %
české energie. Ale jejich možnosti jsou mnohonásobně větší. Jaké
příležitosti můžeme využít a jak plánuje svou energetiku Evropa?
• Chytrá energie: možnosti růstu zelených zdrojů ve stabilním
prostředí. Martin Sedlák, Hnutí DUHA
• Obnovitelné zdroje v evropském kontextu: příležitost nebo hrozba?
V jednání vystoupení European Renewable Energy Centres Agency (tbc)
10:45–11:30

Diskuze + přestávka

11:30–11:50
Druhý blok: Obnovitelné zdroje se zatím neobejdou
bez dočasné podpory, která zelené energetice pomůže, aby pronikla
na trh. Jak správně nastavit podporu, aby zajistila nástup inovací,
jenž stlačí cenu dolů?
• Pohled Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu
Česká republika (tbc)

• Rozumná podpora čisté energetiky: jak zachovat dobrý zákon.
Pavel Doucha, Ekologický právní servis
• Národní akční plán České republiky: růst, nebo stropy pro čistou
energii. Petr Holub, nezávislý poradce pro energetiku
12:15–12:50

Diskuze + občerstvení

12:50–13:45
Třetí blok: Obnovitelné zdroje energie již dnes snižují
znečištění o miliony tun ročně. Vytvořily také tisíce nových pracovních
míst. Růst čisté energetiky může zastavit nestabilní prostředí
a chybné politické kroky. Jaké příležitosti vytváří zelená ekonomika
dnes a jakým rizikům se musíme bránit?
• Sluneční elektřina. František Smolka, Česká fotovoltaická
průmyslová asociace
• Svěží vítr pro Česko: zkušenosti z praxe a ze světa, možnosti
dalšího růstu. Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou
energii
• T e p l o a e l e k t ř i n a z biomasy: Richard Horký, BIOMASA 2010
13:45–14:45

Diskuze a závěrečné shrnutí. Edvard Sequens, Calla
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Chytrá podpora pro čistou energii
Jak by měl stát vylepšit podporu pro obnovitelné zdroje energie?
Parlamentní seminář pod záštitou pana poslance Petra Gazdíka,
předsedy poslaneckého klubu TOP09 a Starostové a pana poslance Václava Zemka, ČSSD.

Středa 1. prosince 2010, 10:00–15:00 hodin, Poslanecká sněmovna
Podmínkou vstupu do budovy je předložení občanského průkazu nebo pasu.

Nová průmyslová odvětví mohou srazit znečištění i dovoz paliv. Nezávislá energetická komise pod vedením prof. Pačese
propočetla, že české obnovitelné zdroje energie jsou výhledově schopny dodávat 69 % dnešní poptávky po elektřině.
Česká republika tak má enormní možnosti k rozhýbání zeleného průmyslu. Příležitosti čekají na využití – to ale nepřijde
samo od sebe. Stát pro ně musí vytvořit podmínky. Podpora však musí být chytře připravená. Vláda připravuje nový zákon
o podporovaných zdrojích energie. Jak by měl vypadat, aby podpora byla levnější – a přitom aby růst čisté energetiky
nadále pokračoval?
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