
Zpráva o činnosti
v roce 2019



O co jsme usilovali Naše úspěchy 
Jak se nám v roce 2019
dařilo plnit naše cíle?

02

Pro naši činnost v roce 2019
jsme si dali následující cíle

Podpořit vnímání odklonu od uhlí jako příležitosti k sociálnímu 

a ekonomickému rozvoji. Současně napomáhat tomu, aby 

byly potřeby uhelných regionů dostatečně vyslyšeny

a jejich budoucnost plánována za aktivní účasti veřejnosti.

Prosazovat ambicióznější národní klimatickou politiku

a zasazovat se o to, aby evropské fondy přispívaly

k efektivní energetické transformaci.

Zvyšovat transparentnost Exportní garanční a pojišťovací

společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB).

Klimatická politika a propagace čisté energetiky

Exportní kreditní agentury

Spravedlivá transformace



Sociálně ohleduplný odklon od uhlí – spravedlivá transformace – 

se stal nedílnou součástí debat o snižování emisí skleníkových 

plynů a ochrany klimatu napříč Evropou. Spravedlivá transformace 

se tak stala zažitým pojmem pro podporu uhelným regionům, ale 

zároveň také apelem na nastolení klimatické neutrality.

V rámci projektové spolupráce se sítí Bankwatch se v roce 2019 

CDE podílelo na řadě aktivit. Na téma spravedlivá transformace 

jsme v Praze i v regionech pořádali panelové diskuze a spolu se za-

hraničními partnery organizovali mezinárodní workshop.

Součástí naší práce bylo také zpracování odborné Analýzy veřej-

ných finančních prostředků plynoucích do Ústeckého kraje. Vý-

sledkem bylo zjištění, že kraji se nedaří využívat dostupných fi-

nančních prostředků. Přestože je rozvoj strukturálně postižených 

regionů prioritou kohezní politiky, Ústecký kraj patří mezi kraje čer-

pající nejnižší částky téměř ve všech operačních programech.
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Spravedlivá
transformace



V návaznosti na to byl zpracován sociologický průzkum,

který se zaměřil na hledání příčin této neúspěšnosti. Na základě

polostrukturovaných rozhovorů bylo zjištěno, že hlavní bariéry

pro nízké čerpání nejsou pro Ústecký kraj očima různých hráčů

transformace nijak specifické ve srovnání s ostatními kraji ČR.

Na nejvýznamnější český uhelný region však doléhají problémy

s lidskými zdroji a sociální situací s větší intenzitou než  u ostatních 

krajů, zejména důsledkem dlouhodobé těžební historie.
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CDE se také účastnilo řady politických jednání na lokální, národní

i evropské úrovni a nadále pěstuje vztahy s různými aktéry procesu

ener- getické transformace. Aktivně zastupujeme český nevládní sektor

v Platformě pro uhelné regiony procházející transformací, která byla

zřízena Evropskou komisí, dále jsme členy pracovní skupiny ke spravedlivé

transformaci Uhelné komise, a na regionální úrovni sledujeme běh

a posky- tuje zpětnou vazbu vládnímu programu RE:START.

CDE spolupracuje s řadou zahraničních nevládních organizací, jako

například Europe Beyond Coal, E3G, nebo WWF. Díky přeshraniční

kooperaci se nám v roce 2019 podařilo být součástí Forum of Mayors

v Německu, jehož cílem bylo podpořit Deklaraci starostů ke spravedlivé 

transformaci a dále prohlubovat mezinárodní vztahy s ostatními aktéry 

procesu odklonu od uhlí v evropských uhelných regionech. Česká republi-

ka tak měla zastoupení na jednání o spravedlivé transformaci s ministryní 

Svenjou Schulze na Spolkovém ministerstvu životního

prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.

Za oblast spravedlivé transformace byla zodpovědná Zuzana Vondrová.

05



06

Klimatická změna se v roce 2019 dostala do

popředí veřejného diskurzu v České republice 

i EU jako celku. V CDE jsme proto s o to větším úsilím 

pokračovali v naší práci na propagaci přechodu České 

republiky na nízkouhlíkovou ekonomiku, a to na lokální, 

národní i evropské úrovni. Hlavní záběr naší práce se 

týkal Národního klimaticko-energetického plánu 

(NECP), jehož první návrh česká vláda zveřejnila na 

konci roku 2018, druhý návrh v listopadu 2019

a jeho finální verze byla předána Evropské komisi

v lednu roku 2020.

Klimatická politika
a propagace
čisté energetiky
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Spolu s dalšími ekologickými neziskovými organizacemi sdruženými

v Zeleném kruhu jsme formálně podali připomínky k první i druhé verzi

zveřejněného plánu. Vypořádání připomínek proběhlo písemně, i v rámci 

osobní schůzky na MPO. Mimo to jsme se podíleli na čtyřech analýzách 

národních energeticko-klimatických plánů členských států, které vydali 

CAN Europe a CEE Bankwatch Network. Kromě obecných analýz míry 

ambicí v českém návrhu NECPu to byla např. i detailnější analýza

plánované role biomasy v dosažení cílů pro obnovitelné zdroje. Rovněž 

jsme zaslali dva briefingy k českému NECPu a jeho nejvíce problematic-

kým bodům Evropské komisi.

CDE se dále intenzivně věnovalo volbám do Evropského parlamentu

v květnu 2019. Podíleli jsme se na přípravě průzkumu veřejného mínění, 

který zjišťoval důležitost environmentálních témat pro potenciální české 

voliče. Výsledky průzkumu jsme poté analyzovali a prezentovali médiím, 

která o ně projevila velký zájem.

Za oblast klimatické politiky a propagace čisté energie
byla zodpovědná Kateřina Davidová a Tomáš Jungwirth.



CDE v roce 2019 stálo v čele mezinárodního ročního 

projektu na zvýšení transparentnosti exportních

kreditních agentur (EKA), kde byly zapojeny země

Visegrádu a Chorvatsko. Jedním z cílů byl dohled

nad implementací rozhodnutí Evropského veřejného 

ochránce práv o neplnění Nařízení č. 1233/2011

týkající se informování národních EKAs o jejich

aktivitách a vlivu na životní prostředí. Proběhlo

několik jednání s příslušnými evropskými institucemi 

o stavu jeho implementace, mj. s Generálními

ředitelstvími pro obchod a pro klima a Evropskou 

radou pod vedením finského předsednictví.

Exportní
kreditní
agentury
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V listopadu projektový tým zorganizoval panelovou diskuzi s názvem “Kohe-

rence politik a transparentnost exportních kreditních agentur” v Evropském 

parlamentu za účelem prosazení tohoto rozhodnutí pod vedením tří poslanců 

Evropského parlamentu a vedoucího Výboru pro mezinárodní obchod (INTA). 

Hlavním závěrem je participace zástupců ECA Watch – platformy neziskových 

organizací sledujících činnosti EKAs – při stále probíhajícím procesu,kdy

Generální ředitelství pro obchod tvoří návrh nového způsobu reportování

národních EKAs vůči Evropské komisi.

Některé z projektů EKAs podporující těžbu a spalování uhlí a zemního plynu 

mají negativní dopady na vývoj globálního klimatu a jsou neslučitelné s cíli 

Pařížské dohody. Příkladem je Českou republikou úvěrovaná problematická 

hnědouhelná elektrárna Adularya v Turecku. CDE iniciovalo několik žádostí

o poskytnutí informací k tomuto projektu a podílelo se na medializaci této 

kauzy. Ze strany EGAP došlo v reakci na naši výzvu k ujištění, že plní své po-

vinnosti v oblasti dodržování evropských environmentálních standardůa ne-

brání se v tomto směru podávat veřejnosti pravdivé informace. Toto ujištění 

se však stále nepromítá do praxe, a tak CDE nadále vyvíjí tlak při komunikaci

s EKAs, vládními a parlamentními orgány i odbornou a laickou veřejností.

Za oblast exportních kreditních agentur byla zodpovědná Jana Maussen.
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Jak byly
naše aktivity
vidět

16
2

80

Na našem Twitteru jsme zveřejnili 116 

tweetů. Počet našich followerů vzrostl 

oproti roku 2018 přibližně o polovinu.
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V rámci mediální a osvětové práce jsme v roce 2019 vydali několik 

článků ke klimatickým tématům. Pozornost čtenářů si získaly např. 

články “Klimatická krize a volby: zůstane Parlament tahounem 

pro odvážná řešení?” nebo “Pro český export je životní prostředí 

a klimatická změna stále tabu” publikované na portálu Euractiv.cz. 

Zahraniční čtenáře jsme informovali o vývoji české Uhelné komise 

prostřednictvím portálu Just Transition.

         

Pravidelně jsme také přispívali do newsletteru Chytrá energie

a vydávali tiskové zprávy k aktuálním tématům.

Naše komentáře k aktuálním klimatickým a energetickým otázkám 

se objevily v předních českých médiích (online, tisk, rozhlas a TV). 

Pro Českou televizi jsme komentovali vývoj ohledně českého

Národního klimaticko-energetického plánu, Hospodářské noviny

citovaly závěry našeho průzkumu veřejného mínění ohledně klimatu 

jakožto volebního tématu a do reportáže A2larm jsme přispěli naším 

pohledem na proces spravedlivé transformace uhelných regionů.

CDE
v médiích

www.cde-org.cz/cs/tiskove-zpravy

Odkaz na tiskové zprávy
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Poděkování
Za finanční podporu v roce 2019 děkujeme

Evropské komisi, Evropské klimatické iniciativě, 

Evropské klimatické nadaci, Christian Aid

a Both Ends.

Za spolupráci chceme poděkovat

sítím CEE Bankwatch Network, Climate Action 

Network Europe, mezinárodním organizacím 

E3G, WWF a Eu- rope Beyond Coal a všem 

členským organizacím Klimatické koalice

a Zeleného kruhu.

Chtěli bychom rovněž poděkovat všem členkám

a členům správní rady za jejich spolupráci.

Za finanční podporu v roce 2019 děkujeme

Evropské komisi, Evropské klimatické iniciativě, 

Evropské klimatické nadaci, Christian Aid

a Both Ends.

Za spolupráci chceme poděkovat

sítím CEE Bankwatch Network, Climate Action 

Network Europe, mezinárodním organizacím 

E3G, WWF a Eu- rope Beyond Coal a všem 

členským organizacím Klimatické koalice

a Zeleného kruhu.

Chtěli bychom rovněž poděkovat všem členkám

a členům správní rady za jejich spolupráci.
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Finanční přehled roku 2019

CelkemCelkem

Náklady Výnosy Kč (tis.)Kč (tis.)

Nákup vybavení

Cestovné

Projektové náklady

Osobní náklady

Režijní náklady

Kurzové náklady

Členské příspěvky

44

96

1 393

1 979

187

54

5

Expertní služby

Dotace ECF

Dotace EUKI

Dotace EU

Ostatní dotace

Kurzové zisky

Ostatní výnosy

190

1 178

539

1 215

625

59

18

3 8243 758

Hospodářský výsledek + 66

CDE nemá povinnost sestavovat výroční zprávu podle zákona o účetnictví.
Výroční zpráva slouží výhradně k prezentaci činnosti spolku.


