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2018

ODBORNÁ KONFERENCE

Cílem konference EKOLOGIE 2018 
je i nadále podporovat a kultivovat 
odbornou diskuzi nad tématy, která 
jsou často vnímána v nedostatečném 
kontextu a mediálních zkratkách. 
UZS ČR, jako jeden z nevýznamnějších 
zaměstnavatelských svazů, klade velký 

důraz na seriózní odbornou diskuzi 
a kvalitní sociální dialog a chce proto 
i v rámci této konference dát prostor 
k vyjádření názoru všem aktérům, 
kterých se daná témata týkají, tj. 
zástupcům vlády ČR, zaměstnavatelů, 
zaměstnanců a odborníků.

Partneři:

Konference je spolufinancována z neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu v roce 2017.
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PROGRAM

STRATEGICKÁ ČÁST 
9.00–9.25
 Mgr. Richard Brabec
ministr životního prostředí
Současný stav ŽP ČR a návrhy na jeho zlepšení na celostátní 
a regionální úrovni

9.25–9.50
Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší
Politika státu v oblasti ochrany ovzduší do roku 2020 
a dlouhodobě, očekávané praktické přínosy

9.50–10.15
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
profesor UK
Proč je tak velký rozdíl mezi stavem ŽP v západní Evropě 
a střední a jihovýchodní Evropě. Hlavní příčiny znečištění 
ovzduší v ČR. Uhlíková daň zlepšila ovzduší ve V. Británii, 
pomohla by i v ČR?

10.15–10.40
 Ján Klepáč
ředitel, SPNZ
Globální strategie. Bude zemní plyn přechodné palivo k OZE, 
nebo cílové palivo budoucnosti, nebo o všem rozhodne 
ekonomika? Co je nejlepší řešení? Je v SR zařazena biomasa 
mezi perspektivní druhy OZE a může nahradit zemní plyn?

10.40–11.05
Vlastimír Kontrik
ředitel, El. Dětmarovice
Jak jsou využívány uhelné elektrárny v zimním a letním 
období. Příklad z ledna 2017. Mají uhelné elektrárny 
perspektivu snížit emise, a na základě jakých opatření? Jak 
splní elektrárna Dětmarovice přísné ekologické normy. Výše 
investic 400 mil. Kč a přínosy do snížení emisí o dalších 50 
procent.

11.05–11.25
coffee break

ŽP A ZDRAVOTNICTVÍ
11.25–11.50
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel, Thomayerova nemocnice
Vývoj nemocnosti populace v ČR a nákladů na léčbu. Co 
potřebuje zdravotnictví, aby se vyrovnalo s očekávaným 
nárůstem nemocnosti?

11.50–12.15
MUDr. Radim Šrám, DrSc.
Ústav experimentální mediciny AV ČR
Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví, zkušenosti 
z Programu Teplice.

ENERGETIKA, DOPRAVA A ŽP
12.15–12.45

doc. Michal Vojtíšek, Ph.D.
vědecký pracovník a VŠ pedagog ČVUT
Proč máme přísné emisní limity, ale výfukové plyny z motorů 
stále ničí naše zdraví? Jaké dopady na emise mají nové 
technologie, „čistá“ paliva a pohony, biopaliva, a další 
opatření? Máme tolerovat vytloukání filtrů, pomohou 
kontroly policie na silnicích? Jak mnoho záleží na kvalitě 
seřízení, údržby a obsluhy vozidel, a hlídáme ji dostatečně 
pečlivě?

12.45–13.25

coffee break

ŽP A PRŮMYSL
13.25–13.50

 Ing. Petr Cingr
prezident Svazu chemického průmyslu ČR
Energetické a ekologické aspekty chemického průmyslu

13.50–14.15

 Vladimír Wágner
vědecký pracovník a VŠ pedagog, Ústav jaderné fyziky AV ČR a FJFI ČVUT
Různé cesty k nízkoemisní energetice. Jejich výhody 
a nevýhody. Možnosti a rizika pro Česko. Srovnání z pohledu 
dosavadního průběhu a budoucích trendů v různých 
evropských zemích.

14.15–14.40

Ing. Jiří Uher
jednatel, Komterm
Teplárny v ČR jsou nebo může být přínosem pro zlepšení 
ovzduší? Když některé jsou zdrojem velkých emisí, vysokých 
ztrát v sítích, s nízko účinnými zdroji. Jak tedy snížit emise? 
Co potřebují teplárny od státu? Je řešením decentralizace?

14.40–15.05

 Ing. Vladimír Štěpán
jednatel, ENAS s.r.o.
Ekonomika, energetika a ŽP jako spojité nádoby. 
Je zlepšením kvality jejich řízení dosažitelná v ČR úspora 
300 mld. Kč za rok, a jakými nástroji? Bez zlepšení životní 
úrovně se ŽP nezlepší.

speciální host: Ilona Švihlíková

Po každé přednášce následuje 5minutová diskuse

Registrační poplatek 1990 Kč (vstup, občerstvení)
Pro registraci kontaktujte Lukáše Ledvinu (ledvina@mf.cz, 724 726 726)
Pro obchodní spolupráci kontaktujte pana Martina Djakova (djakov@mf.cz, 
725 425 025)


