Centrum pro dopravu a energetiku
Zpráva o činnosti v roce 2018
O co jsme usilovali
Pro naši činnost v roce 2018 jsme si dali následující cíle:


Zajistit, aby potřeby a zájmy obyvatel regionů postižených těžbou uhlí a jejím plánovaným útlumem byly patřičně zohledněny ve vládním
programu RE:START a hledat cesty, jak zvýšit akceptaci odklonu od uhlí.



Posílit vnímání zelené energetiky jako sociálně, ekonomicky i environmentálně výhodného a běžného řešení.



Posílit české ambice v dekarbonizační politice a zajistit nastavení příštího rozpočtu EU tak, aby byl ve prospěch energetické transformace.



Zvyšovat transparentnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB).

Naše úspěchy
Jak se nám v roce 2018 dařilo plnit naše cíle?


Spravedlivá transformace

Koncept spravedlivé transformace uhelných regionů získává na
důležitosti a v současné době je jednou z klíčových součástí klimatické
debaty. Česká republika je jednou ze šesti zemí středovýchodní Evropy,
které se v rámci společného projektu zasazují o zvýšení participačních
procesů v uhelných regionech s primárním cílem vytvořit kvalitní
pracovní místa, která budou v souladu s bezuhelnou ekonomikou.
Do projektu se v roce 2018 CDE zapojilo řadou aktivit, jako bylo
vydávání odborných publikací, navazování kontaktů s různými aktéry
procesu, účast na Evropské uhelné platformě, či zvyšování povědomí v
médiích.

Velký ohlas vzbudila exkurze v Ústeckém kraji, kterou pořádalo CDE v květnu za účelem sdílení mezinárodních zkušeností ostatních
partnerských zemí v oblasti odklonu od těžby uhlí a s ním spojený rozvoj regionů. Několikadenní události se zúčastnili starostové, odboráři,
zástupci neziskového sektoru a odborníci z České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska a Bulharska. Teoretické i praktické znalosti v
tématech sociálních, environmentálních a hospodářských sdíleli odborníci na revitalizaci, starostové z uhelných regionů, představitel
akademické obce, kurátorky komunitního centra, zástupce odborů a manažerka vládního programu RE:START. Setkání se ukázala jako velmi
přínosná a Česká republika se tak stala inspirací pro sérii dalších exkurzí v rámci projektu.



Propagace zelené energetiky

Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby u nás rostl podíl
obnovitelných zdrojů, zejména takových, které jsou
komunitně vlastněné a zbytečně nezatěžují okolní krajinu.
Výborným příkladem takového postupu je město Litoměřice,
které si najalo speciální energetické manažery a připravilo
propracovaný plán na rozvoj čistých energií do roku 2030. O
tomto v Česku zatím unikátním projektu jsme informovali v
článku “The energy efficient city at the heart of the Czech
coal region”.



Klimatické politiky v ČR, EU i globálně

Na evropské úrovni jsme v průběhu roku 2018 sledovali klíčová jednání (tzv. trialogy) ohledně energetického legislativního balíčku, který určuje
například cíle pro poměr obnovitelných zdrojů na výrobě evropské elektřiny či cíle pro energetické úspory. Aktivně jsme se snažili tato jednání
ovlivňovat ve prospěch co nejvyšších cílů pro ochranu klimatu, například skrze dopisy českým politickým zástupcům. Dále jsme pak o výsledcích
těchto jednání informovali v médiích, například v tomto článku pro Euractiv.cz.
Dále jsme se věnovali evropské dlouhodobé klimatické strategii, kterou Evropská komise zveřejnila v listopadu 2018. Jedná se o zásadní
strategický dokument, který navrhuje osm možných scénářů snižování unijních emisí skleníkových plynů do roku 2050. Několik dní po
zveřejnění strategie jsme o ní uspořádali diskuzi s veřejností a publikovali jsme také české shrnutí hlavních bodů této strategie včetně
doporučení, jakým směrem by se měla EU ve své dlouhodobé klimatické politice ubírat.
Na mezinárodní úrovni jsme se zaměřili na Zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), která vyšla na začátku října a která
mapuje možnosti, jak dosáhnout oteplení o maximálně 1,5°C do konce století. Oteplení o 2°C nebo i více by podle zprávy mělo dalekosáhlé
negativní následky. K příležitosti vydání této dlouho očekávané zprávy jsme uspořádali besedu pro novináře a odborníky a také vydali krátký
infolist, představující její závěry. I díky našim aktivitám zaznamenala Zvláštní zpráva IPCC v českých médiích poměrně velký ohlas.
V neposlední řadě jsme se zúčastnili mezinárodní konference o ochraně klimatu COP24 v polských Katowicích. O průběhu a závěrech
konference jsme informovali české publikum v tiskových zprávách a rozhovorech v médiích.



Rozpočet EU příznivý pro klima

V roce 2018 probíhala klíčová jednání o podobě příštího evropského rozpočtu pro období 2021 – 2027; jeho finální podoba však bude známa až v
roce 2019. Naším cílem bylo vytvořit tlak na takový rozpočet, který podpoří naplňování evropských klimatických závazků, umožní energetickou
transformaci směrem k čistším zdrojům a podpoří co nejvyšší míru zapojení veřejnosti do přípravy a vyhodnocování projektů. Proto jsme na
stránce People's Budget publikovali dobré a špatné příklady využití evropských fondů, ve spolupráci s Climate Action Network Europe mapovali
pozice aktérů a vývoj evropské legislativy a jednali s osobami v rozhodovacích pozicích v Praze i v Bruselu. O vývoji vyjednávání jsme informovali
na portálu Euractiv.cz a v newsletteru Chytrá energie.



Transparentnost exportních kreditních agentur (ECAs)

Po vydání publikace ECAs go to market v prosinci 2017, která jako první svého druhu shrnula stav ECAs agendy v regionu střední Evropy, jsme se
v roce 2018 věnovali propagování tématu v médiích, sledování aktuálního vývoje v této oblasti a udržování skupiny expertek a expertů v zemích
střední Evropy. Tato síť představuje v současné době jedinečný zdroj znalostí o stavu ECAs v regionu a proto jsem usilovali o možnost obnovit
její činnost. Naše snaha byla úspěšná a v roce 2019 zahájíme práci na navazujícím projektu.

Jak byly naše aktivity vidět


Rok 2018 v číslech

Za rok 2018 jsme vydali 17 tiskových zpráv. Naše citace se
objevily ve více než 70 mediálních výstupech.
Na našem Twitteru jsme zveřejnili 118 tweetů. Počet našich
followerů vzrostl oproti roku 2017 o více než polovinu.


CDE v médiích

V roce 2018 jsme také pravidelně přispívali na partnerské webové stránky Bankwatch, People's Budget a Just Transition.
Dále jsme také publikovali články na českém a slovenském zpravodajském portálu EurActiv. Zde si největší pozornost čtenářů získal článek o
bývalých hornících s názvem „Dneska už uhlí není něco, co chce mít každý ve sklepě.“ Jak vidí útlum těžby bývalí horníci, který vyšel i ve
slovenské verzi. V angličtině jej pak převzal německý portál Global Energiewende.
Naše komentáře k aktuálním klimatickým a energetickým otázkám se objevily v hlavních českých médiích. Z veřejnoprávních médií lze
vypíchnout například komentář ke Zvláštní zprávě IPCC na webu ČT24 či rozhovor ke COP24 na Českém rozhlasu. Dále se naše komentáře
objevily například v Hospodářských novinách, v Deníku Referendum či na specializovaných serverech oEnergetice.cz a Obnovitelně.cz.

Poděkování
Za finanční podporu v roce 2018 děkujeme Evropské komisi, Evropské klimatické iniciativě a Evropské klimatické nadaci. Dále děkujeme nadaci
Heinrich-Böll-Stiftung a Ministerstvu životního prostředí ČR.
Za spolupráci chceme poděkovat síti CEE Bankwatch Network, Climate Action Network Europe, E3G a všem členským organizacím Klimatické
koalice.
Chtěli bychom rovněž poděkovat všem členkám a členům správní rady za jejich spolupráci.
Zpracovaly: Anna Kárníková, Zuzana Vondrová a Kateřina Davidová, únor 2019.

Finanční přehled roku 2018
Náklady
Osobní náklady
Cestovné
Projektové náklady
Provozní náklady

Kč (tis.) Výnosy
Evropská klimatická
594 nadace (ECF)
Evropská klimatická
1 iniciativa (EUKI)
164 Expertní služby
22 Dary

Členské příspěvky

5

Kurzové ztráty a ostatní

6

CELKEM

792 CELKEM

Hospodářský výsledek

+26

Kč (tis.)
368
356
92
2

818

