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Chytrá energie: konkrétní plán na
proměnu energetického metabolismu
české republiky
V dubnu 2010 představily ekologické organizace Hnutí
Duha, Greenpeace, CDE, sdružení Calla a Ekologický in‑
stitut Veronica výsledek několikaleté společné práce:
[ ] Jde o propočtenou kon‑
publikaci Chytrá energie     .
cepci, jak zelené inovace a nová odvětví mohou do roku
2050 proměnit českou energetiku a snížit znečištění skle‑
níkovými plyny o téměř 90 %. Studie a další informa‑
ce jsou dostupné na zvláštní webové stránce chytrae‑
[ ] součástí propagace je také elektronický
nergie.info      ,
[ ] s novinkami z oblasti energetiky, dopravy
měsíčník     

a ochrany klimatu, na jehož vydávání se CDE podílí. Ve
spolupráci s dalšími organizacemi jsme připravili anglic‑
[ ] a graficky zajímavý letáček      .
[ ]
ké shrnutí      

Po roce 2012 povolenky zdarma jen na
špičkové technologie
CDE pokračovalo ve sledování implementace nových pra‑
videl pro evropské obchodování s emisemi v ČR, zejména
možnosti rozdávat nadále část povolenek zdarma vý‑
robcům elektřiny výměnou za investice do moderních
technologií. Společně s organizacemi CAN Europe, E3G,
WWF, Greenpeace a polskými NNO jsme sestavili poža‑
davky nevládních organizací na uplatňování této výjimky
a diskutovali je se zástupci Evropské komise i českého
MŽP. Nicméně předložený seznam projektů, které mají
být díky dotaci ve formě bezplatných povolenek reali‑
zovány, požadavkům ekologických organizací neodpo‑
vídá. Hodláme se proto tématu věnovat i v roce 2011.

Další rok vyjednávání nové dohody
o ochraně klimatu
Po krachu kodaňské konference OSN v prosinci 2009 se
mezinárodní společenství celý rok obtížně vyrovnáva‑
lo se ztrátou důvěry mezi vyjednávacími bloky zemí a
diskuse o nové podobě příliš nepokročily. Za úspěch lze

proto označit výsledek konference v mexickém Cancúnu
v závěru roku, kde mnoho z dlouho připravovaných
ujednání dostalo podobu závazných rozhodnutí a státy
projevily vůli dosáhnout právně závazné dohody v roce
2011. V průběhu roku jsme se účastnili celkem čtyř týdnů
vyjednávání o detailech klimatické smlouvy. Práce CDE se
[ ] a dalších ne‑
zaměřila na informování českých médií      
vládních organizací o vývoji jednání a na místě jsme spo‑
lupracovali s mezinárodními nevládními organizacemi.

Mezinárodní koordinace
CDE je členskou organizací několika mezinárodních sítí
neziskových organizací. V rámci sítě CEE Bankwatch
Network jsme se podíleli na průzkumu situace a potřeb
veřejné finanční podpory pro úspory energie a obno‑
vitelné zdroje energie – z výsleků vychází pozice CEE
Bankwatch Network k příštímu rozpočtovému období
fondů EU.
V rámci sítě nevládních organizací Climate Action
Network Europe jsme se účastnili několika strategických
setkání a odborných seminářů o mezinárodní klimatic‑
ké politice a emisním obchodování.
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Ostatní aktivity
Jako partnerská organizace jsme pokračovali v tříle‑
tém projektu Britské rady s názvem Klimatičtí advokáti - skupina vybraných mladých lidí v průběhu roku
vymýšlí a realizuje projekty zaměřené na snižování emisí
skleníkových plynů.
Ve spolupráci s odborníkem
na zdravotní rizika MUDr.
M. Šutou jsme připravili a
distribuovali informační list
„Změna klimatu a lidské
[ ], který shrnuje
zdraví“  
vlivy měnícího se podnebí
na zdraví lidí v Evropě i
v dalších regionech.
Pokračovali jsme v koordinaci aktivit české Klimatické
[ ] podíleli jsme se na přípravě stanov koalice,
koalice     ,
strategického plánu, fundraisingu a činnosti Rady Kli‑
matické koalice.
Připravili jsme několik přednášek a účastnili se odbor‑
ných seminářů nejen v České republice, ale i v zahrani‑
čí, programů pro učitele, veřejnost a studenty.
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Valná hromada Climate Action Network Europe

S organizací Transport & Environment jsme se věnova‑
li propagaci energeticky úsporných automobilů a zve‑
řejnili a medializovali studii o pokrocích jednotlivých
automobilek v EU ve snižování emisí CO2 nově vyrobe‑
ných vozů.

Vnitřní rozvoj organizace
Centrum pro dopravu a energetiku má nové stanovy,
které zřizují Radu CDE, jež má pomáhat formulovat
strategickou vizi organizace a dohlížet na plnění plánu
aktivit a využití získaných finančních prostředků. Člen‑
kami a členy Rady CDE jsou Magdalena Klimovičová, Ka‑
rolína Šůlová, Petr Holub, Edvard Sequens a jejím před‑
sedou Petr Hlobil. Rada pověřila řízením CDE Kláru Su‑
tlovičovou.
Webové stránky CDE mají novou grafickou podobu.

Poděkování
Děkujeme za finanční podporu v roce 2010 Nadaci OAK,
Evropské klimatické nadaci, Nadaci Partnerství a Hein‑
rich Böll Stiftung.
Rádi bychom také poděkovali následujícím organiza‑
cím i jednotlivcům za dobrou spolupráci: Hnutí DUHA,
Greenpeace ČR, Zelený kruh, Calla, Veronica, CEE Ban‑
kwatch Network, Glopolis, British Council, Ekologický
právní servis, Informační centrum OSN v Praze, Velvy‑
slanectví Norského království v ČR, Velvyslanectví Spo‑
jeného království v ČR, CAN Europe, Transport & Envi‑
ronment, Miroslav Šuta.

FINANČNÍ ČERPÁNÍ V ROCE 2010
Výnosy a náklady k 31. 12. 2010

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

11
408
106
90
4
322
29
970
- 10

výnosy tis. Kč
tržby z prodeje služeb
grant European Climate Foundation
grant Transport and Environment
grant Oak Foundation
dary

74
222
140
460
57

ostatní výnosy

7

výnosy celkem

960

Zpracovali:
Klára Sutlovičová a Ondřej Pašek, březen 2011.
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