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Tlusté kočky v ETS a další miliony povolenek zdarma
Evropský systém obchodování s emisemi má řadu problémů,1 na něž CDE systematicky upozorňuje. Vedle chronického nadbytku povolenek na účtech několika velkých
společností (viz žebříček takzvaných uhlíkových tlustých
koček za rok 2010)2 jde také o výjimku pro místní výrobce elektřiny, kterým česká vláda hodlá darovat další miliony povolenek zdarma. Na to, že jde o velmi spornou
dotaci v hodnotě téměř 50 miliard Kč na úkor státní kasy,
poukázala analýza,3 kterou jsme připravili ve spolupráci
s Ekologickým právním servisem a odeslali Evropské komisi, která má český záměr posoudit. Protože obdobnými nedostatky trpí také plány Polska nebo Rumunska,

spolupracujeme na jejich odstranění s partnerskými nevládními organizacemi CAN Europe, WWF, Greenpeace a ClientEarth.

Nová Státní energetická koncepce
Zveřejněný návrh aktualizované Státní energetické koncepce z pera Ministerstva průmyslu a obchodu svým optimistickým výhledem ohledně vývoje jaderné energetiky (15 nových reaktorů do roku 2060) předčil očekávání. Spolu s dalšími českými NNO jsme kritizovali4 nerealističnost nukleárního boomu a naprosté podcenění
role obnovitelných zdrojů energie a úspor. Zarážející byl
také způsob, jakým hodlalo MPO získat odborné podklady k tak důležitým rozhodnutím o dalším směřování české energetiky. V rámci nesouvisejícího programu
Evropského sociálního fondu vypsalo několik tendrů na
vypracování expertních studií – krátké nabídkové i dodací lhůty vzbudily pozornost nejen CDE, ale na zákla-
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1 http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/infolist_CDE_mnozstvi_povolenek_ETS.pdf
2 http://cde.ecn.cz/tiskove_zpravy.shtml
3 http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/report-on-czech-10c-application_final.pdf
4 http://cde.ecn.cz/tiskovka.shtml?cmd[3213]=i-3213-2297079

dě našeho podnětu5 se výběrovými řízeními začal zabývat také Úřad na ochranu hospodářské soutěže, Řídící
výbor operačního programu, Evropská komise a média.
Poslední kolo tendrů proto ani nebylo uzavřeno.

Ostatní aktivity
CDE pokračovalo ve sledování evropské i mezinárodní politiky ochrany klimatu, zúčastnili jsme se konzultace s veřejností o návrhu Evropské komise k přechodu na konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050 a informovali veřejnost o průběhu a výsledcích vyjednávání pokračování Kjótského protokolu
a nové globální smlouvy o ochraně klimatu.6
Také v roce 2011 se CDE podílelo na koordinaci aktivit české Klimatické koalice,7 zejména na fundraisingu,
obsazení místa koordinátorky a na činnosti Rady Klimatické koalice. Spolu s několika členy Klimatické koalice
jsme připravili publikaci8 o možnostech adaptace na měnící se podnebí v chudých zemích a české odpovědnosti
s adaptacemi pomáhat. Díky inicativě CDE vypracovala
Klimatická koalice společnou pozici ke způsobu využití
výnosů z aukcí emisních povolenek. K druhému účelu,
tedy pomoci rozvojovým zemím v boji proti změně kli-
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Jak připravit sebe a
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rozvojový svět na změny podnebí

Řada zemí – včetně České republiky – se snaží snížit svoji závislost na fosilních palivech. Mají pro to
dva dobré důvody. Zaprvé, zbavit se horentních výdajů za dovoz ropy i zemního plynu. Zadruhé, snížit
emise skleníkových plynů a předejít tím velkým ekonomickým a humanitárním škodám z globálních změn
podnebí. Je tady ale ještě jeden, neméně důležitý, úkol: připravit se na nezanedbatelné změny podnebí,
kterým už se v příštích desetiletích nevyhneme.
Nestačí však, aby Česká republika a další rozvinuté státy pečlivě připravily jen samy sebe. Mnohem
složitější, dražší a důležitější bude pomoci chudým zemím rozvojového světa. Tato publikace shrnuje
názory několika ekologických a rozvojových organizací.

matu, jsme společně s organizací Glopolis napsali argumentační infolist9 určený zejména pro veřejnou správu.
Jako partnerská organizace jsme pokračovali v propagaci konceptu Chytrá energie10 a přispívali do elektronického občasníku „CHE-news“.
Spolu s partnery ze zemí Visegrádské čtyřky jsme se zapojili do nového projektu na téma Energetická efektivita v dopravě. Během dvou let vypracujeme společnou
studii o možnostech energetických úspor v městské dopravě a uspořádáme expertní kulaté stoly.
Připravili jsme několik přednášek a účastnili se odborných seminářů nejen v České republice, ale i v zahraničí, programů pro učitele, veřejnost a studenty.

Mezinárodní koordinace
CDE je členskou organizací několika mezinárodních sítí
neziskových organizací. V rámci sítě CEE Bankwatch Network jsme vydali anglický překlad studie Miroslava Zámečníka „Důvody pro zateplování domů: desetitisíce
pracovních míst v Česku“ a podíleli jsme se na kampani
za využití evropských fondů v příštím rozpočtovém období pro úspory energie
a obnovitelné zdroje.
V rámci sítě nevládních organizací Climate Action Network Europe jsme zorganizovali seminář pro pracovníky nevládních organizací ze zemí střední a výHome is where the heat is:
chodní Evropy o využití
thermal insulation programs for
buildings in the Czech Republic and
výnosů z prodeje povoits positive effect on job creation
Miroslav Zámečník
lenek v emisním obchoJan Hlaváč
dování.

5 http://byznys.lidovky.cz/prolomeni-limitu-tezby-uhli-dve-pochybne-studie-za-statisice-souh
lasi-1mu-/firmy-trhy.asp?c=A110310_114420_ln_domov_pks, http://
hn.ihned.cz/c1-54172990-energetika-bude-dalsi-rok-bez-koncepce,
http://cde.ecn.cz/tiskovka.shtml?cmd[3213]=i-3213-2320239
6 http://cde.ecn.cz/tiskovka.shtml?cmd[3213]=i-3213-2320467
7 http://www.zmenaklimatu.cz
8 http://www.hnutiduha.cz//uploads/media/vyhrnme_si_nohavice.
pdf
9 http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/cde_glopolis_vyuziti-vynosu-pro-rozvojove-ucely_3.pdf
10 http://chytraenergie.info/

Vnitřní rozvoj organizace
Centrum pro dopravu a energetiku aktualizovalo svůj
strategický plán na nejbližší období a předložilo jej k projednání Radě. Členkami a členy Rady CDE byli v roce 2011
Magdalena Klimovičová, Karolína Šůlová, Petr Holub,
Edvard Sequens a jejím předsedou Petr Hlobil.

Poděkování
Děkujeme za finanční podporu v roce 2011 Evropské
klimatické nadaci, Nadaci Stefana Batory a Nadaci Heinricha Bölla.
Rádi bychom poděkovali rovněž následujícím organizacím za dobrou spolupráci: Calla, CAN Europe, CEE Bankwatch Network, Ekologický právní servis, Glopolis, Greenpeace, Hnutí DUHA, Informační centrum OSN v Praze, Veronica a Zelený kruh.

FINANČNÍ ČERPÁNÍ V ROCE 2011
Výnosy a náklady k 31. 12. 2011

náklady
spotřeba materiálu
personální náklady
cestovné
provozní náklady
poskytnuté příspěvky
projektové náklady (konference,
semináře, tisk)
ostatní náklady
náklady celkem
hospodářský výsledek

Kč
17 970
550 894
36 672
98 293
3066

výnosy
tržby z prodeje služeb
grant European Climate Foundation
grant Transport and Environment
grant Batory Foundation
dary

Kč
21 491
256 140
17 259
359 669
0

109 503
15 114
831 512
-228 670

ostatní výnosy
storno pohledávky
výnosy celkem

9 503
-61 219
602 843

Zpracovali:
Klára Sutlovičová, Barbora Hanžlová a Ondřej Pašek, březen 2012.
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