
11.bøezna 2013 v 10 hodin

pøed budovou Státního úøadu pro jadernou bezpeènost
 

v Praze (Senovážné námìstí 9)

 ÈEZ jako provozovatel jaderných elektráren v Èeské republice

 ruèí za škody zpùsobené jadernou havárií ve výši pouhých 8 miliard korun.

 Pojistit se musí jen na 2 miliardy korun.
 

Fukušimská havárie jasnì ukázala, jak obrovské mohou být škody 

po havárii reaktoru. Proè by je mìli zaplatit poškození nebo stát?
 

Z jakého dùvodu by mìla mít jaderná energetika 

takového výrazné zvýhodnìní na trhu? 

Èeské èástky navíc ani neodpovídají požadavkù mezinárodních smluv, kterými jsme 

vázáni.  Státní úøad pro jadernou bezpeènost to akceptuje. Letos chystá novelu 

atomového zákona v nìmž je omezení zakotveno. 
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“Dana D” Pozvánka na akci:

Jádro – kdo bude ruèit?

Pøijïte s námi Danu Drábovou vyzvat, aby se zasadila o nápravu 
a odstranìní omezené odpovìdnosti ÈEZ za jadernou škodu!
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