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Environmentální ekonomie a politika 
pro nespecialisty 

 

3.9. - 10.9.2006  
V Evropském tréninkovém centru YMCA (zámek Litomyšl) 

 

Pořádá: 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra ekonomiky životního prostředí 

ve spoluprácí s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze 
 

Obsah kurzu: 
Příroda, životní prostředí a ekonomie. Environmentální potřeby, hodnoty a zájmy lidí. 
Vlastnická práva a životní prostředí. Ekonomické škody ze znehodnocování životního 
prostředí a jejich kvantifikace. Soukromé a veřejné výdaje na ochranu životního 
prostředí a jejich efektivnost. Řešení problémů životního prostředí - soukromá řešení a 
nástroje státní regulace. Hlavní makroekonomické souvislosti ochrany životního 
prostředí. Význam environmentálně orientovaného technického rozvoje. 

 

Výklad bude probíhat s využitím her a menších ekonomických laboratorních 
experimentů. Příjezd účastníků v neděli 3. 9. 2006 během dne (individuálně); 
večer úvodní přednáška. Program během týdne: 9.00 - 11.50 výuka, 12.00-15.30 
oběd, kulturní a sportovní akce, 15.30-18.20 výuka. Odjezd v neděli 10. 9. 2006. 
Náklady na cestu (forma proplacení bude upřesněna) a ubytování budou hrazeny 
z projektu JPD3. Stravování hradí účastníci. Lze získat 6 ECTS kreditů, 
případně zápočet. 
 

Tato letní škola je určena posluchačům pražských vysokých škol. Zvláště vhodná je 
pro posluchače pěti pražských VŠ, které podepsaly dohodu o spolupráci při výuce 
problematiky životního prostředí (UK Praha, ČZÚ Praha, ČVUT Praha, VŠCHT 
Praha, VŠE Praha).  
 

Bližší informace: 
Doc. Ing. Petr Šauer, CSc., 
vedoucí Katedry ekonomiky životního prostředí, VŠE Praha, sauer@vse.cz   
Přihlašování:  
prostřednictvím http://kzp.vse.cz/ nebo na sauerova.alena@seznam.cz 

 
Tato akce je připravena v rámci projektu JPD3 „Rozvoj kapacit VŠ pro udržitelný rozvoj“ č. CZ 04.3.07/3.1.01.1/0178, 
podpořeného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.
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Řešení environmentálních konfliktů 
vyjednáváním 

 

10.9.-17.9.2006 
v Evropském tréninkovém centru YMCA (zámek Litomyšl) 

 

Pořádá: 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra ekonomiky životního prostředí 

ve spoluprácí s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze 
 

Obsah kurzu: 
Konfliktní a kooperativní pojetí společnosti. Pravidla života s konflikty. Klasifikace 
konfliktů. Řešení a zvládání konfliktů. Vyjednávání, jeho styly, strategie, nejčastější 
chyby. Mediace a facilitace. Environmentální konflikty - jejich specifika, klasifikace, 
realita. Zájmy v environmentálních konfliktech. Ekonomická, politická, kulturní a další 
dimenze environmentálních konfliktů. Environmentální konflikty v ČR, EU a v 
ostatních částech světa. 
 

Pro účastníky je připravena řada ilustrativních her a případových studií, včetně 
velké hry zápočtové. Příjezd účastníků v neděli 10. 9. 2006 během dne 
(individuálně); večer úvodní přednáška. Program během týdne: 9.00 - 11.50 
výuka; 12.00-15.30 oběd, kulturní a sportovní akce; 15.30-18.20 výuka. Odjezd 
v neděli 17. 9. 2006. Náklady na cestu (forma proplacení bude upřesněna) a 
ubytování budou hrazeny z projektu JPD3. Stravování hradí účastníci. Lze získat 
6 ECTS kreditů, případně zápočet. 
 

Tato letní škola je určena posluchačům pražských vysokých škol. Zvláště vhodná je 
pro posluchače pěti pražských VŠ, které podepsaly dohodu o spolupráci při výuce 
problematiky životního prostředí (UK Praha, ČZÚ Praha, ČVUT Praha, VŠCHT 
Praha, VŠE Praha). 
 

Bližší informace: 
Doc. Ing. Petr Šauer, CSc., 
vedoucí Katedry ekonomiky životního prostředí, VŠE Praha, sauer@vse.cz   
Přihlašování:  
prostřednictvím http://kzp.vse.cz/ nebo na sauerova.alena@seznam.cz  

 
Tato akce je připravena v rámci projektu JPD3 „Rozvoj kapacit VŠ pro udržitelný rozvoj“ č. CZ 04.3.07/3.1.01.1/0178, 
podpořeného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy. 


