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Zpráva o činnosti v roce 2009

Vyjednávání nové globální dohody
o ochraně klimatu
Rok 2009 byl ve znamení příprav na prosincovou
konferenci OSN v Kodani, kde měla být podepsána nová
mezinárodní dohoda na ochranu klimatu. V průběhu
roku jsme se účastnili celkem devíti týdnů vyjednávání
OSN o detailech klimatické smlouvy, jednání pak vyvrcholila čtrnáctidenním summitem v dánské metropoli.
Práce CDE se zaměřila na informování českých médií a
dalších nevládních organizací o vývoji jednání a na místě
jsme spolupracovali s mezinárodními nevládními organizacemi. Připravili jsme informační materiály pro média,
zveřejnili několik článků, v průběhu kodaňské konference jsme komunikovali pomocí blogu a každý den jsme
zveřejňovali informace o udělené anticeně „Fosílie dne“
(Fossil of the Day), kterou od
nevládních organizací dostává
stát, jenž nejvíce blokuje pokrok v jednáních.
V průběhu celého roku
jsme společně s dalšími
organizacemi z Klimatické koalice oslovovali české
politiky a úředníky a žádali je pomocí dopisů, happeningů či osobních jednání o podporu účinné a
spravedlivé klimatické dohody v Kodani. CDE také vydalo k tématu konference osm tisíc letáků, které jsme
distribuovali na různých veřejných akcích a cílenou

rozesílkou do ekologických center. Jako partneři jsme
se podíleli na mezinárodní konferenci organizované
Nadací Heinricha Bölla: „Cesta do Kodaně - Evropská
unie a Spojené státy“, která se konala v Praze v říjnu.
Společně s asociací ekologických organizací Zelený kruh jsme zahájili iniciativu Firmy pro klima s cílem získat soukromé komerční společnosti pro podporu uzavření nové klimatické smlouvy v Kodani.
K této iniciativě se do prosince 2009 připojilo 33 firem. Podrobnosti najdete na www.firmyproklima.cz
Během podzimu 2009 jsme zorganizovali čtyři veřejné panelové debaty ve třech městech v ČR
s následujícími tématy:

•
•
•
•

Klima v Kodani: o co se hraje? Praha, Klub techniků
Klimatická dohoda v Kodani: náklady nebo
přínosy? Praha, VŠE
Rozvojové země v Kodani: naděje nebo hrozba?
Olomouc, Univerzita Palackého
Klimatická dohoda v Kodani: lokální souvislosti.
Brno, Masarykova Univerzita

24. říjen 2009 patřil veřejným akcím
na podporu ochrany klimatu v rámci globální kampaně s názvem 350.
org. CDE připravilo oslavy v Praze. V
předvečer akce se
konaly přednášky a
debaty s odborníky.
Další den pak Pražané a turisté mohli
diskutovat s aktivisty
v maskách světových
státníků na Staroměstském náměstí,
podepsat obří pohlednici pro českého premiéra či se
stát součástí živého nápisu „350“.

České předsednictví Radě Evropské
unie
CDE se podílelo na přípravě informačního listu českých ekologických organizací s jejich prioritami pro environmentální agendu českého předsednictví. Společně se Zeleným kruhem jsme zorganizovali seminář hodnotící úspěchy a neúspěchy českého předsednictví, který se zároveň detailněji zabýval nejnovějším návrhem směrnice o energetické účinnosti budov.
V průběhu českého předsednictví jsme se účastnili několika jednání se zástupci státní správy k aktuálně řešeným otázkám klimatické politiky EU, připomínkovali jsme české předsednické priority a zprostředkovávali kontakt mezi evropskými nevládními organizacemi a českými politiky a úředníky.
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Ostatní aktivity
Jako partnerská organizace jsme pokračovali v tříletém projektu Britské rady s názvem Klimatičtí advokáti - skupina vybraných mladých
lidí v průběhu roku vymýšlí a realizuje projekty zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů.
Společně s dalšími ekologickými organizacemi jsme se podíleli na zpracování studie
Čisté teplo, která navrhuje, jak konkrétně zajistit
zásobování teplem bez rozšiřování uhelných velkodolů, vysidlování a bourání dalších obcí na Mostecku.
Zajistili jsme aktualizaci a distribuci úspěšné publikace Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba, která
informuje o dopadech změn
klimatu na rozvojové země a
o problémech
nejchudších lidí
se na tyto změny adaptovat.
Publikace byla
poprvé vydána společně třinácti rozvojovými a ekologickými organizacemi v roce 2008.
Připravili jsme několik přednášek a účastnili se
odborných seminářů nejen v České republice, ale i v zahraničí, programů pro učitele, veřejnost, studenty či návštěvníky filmového festivalu Jeden svět.

Mezinárodní koordinace
CDE je členskou organizací několika mezinárodních sítí
neziskových organizací.
V rámci sítě CEE Bankwatch Network jsme
při aktivitách k českému předsednictví i při
mezinárodním vyjednávání prosazovali lepší
pravidla pro financování ochrany klimatu v rozvojových zemích. Spolupracovali jsme s dalšími organizacemi
z regionu střední a východní Evropy na zpřísnění podmínek pro převod emisních kreditů pod novou dohodu.

V rámci sítě nevládních organizací Climate Action
Network Europe jsme se účastnili několika strategických setkání a odborných seminářů o mezinárodní klimatické politice a emisním obchodování,
dva naši zástupci absolvovali několikatýdenní stáž
v Bruselu a v říjnu jsme zorganizovali dvoudenní
seminář o klimatických jednáních pro třicet zástupců
nevládních organizací ze střední a východní Evropy.
S organizací Transport & Environment jsme se věnovali propagaci energeticky úsporných automobilů a
zveřejnili a medializovali studii o pokrocích jednotlivých automobilek v EU ve snižování emisí CO2 nově
vyrobených vozů.

Centrum pro dopravu a energetiku má od podzimu 2009
nové logo a další prvky vizuální identity, zahájili jsme přípravu nové grafické podoby webových stránek.
Děkujeme za finanční podporu Nadaci OAK, Evropské
klimatické nadaci, Swedish Air Pollution & Climate Secretariat, Nadaci Partnerství a Nadaci Heinricha Bölla.
Rádi bychom také poděkovali následujícím organizacím
i jednotlivcům za dobrou spolupráci:
Hnutí DUHA, Greenpeace ČR, Zelený kruh, Calla, Veronica, CEE Bankwatch Network, Glopolis, British Council,
Ekologický právní servis, Informační centrum OSN v Praze, CAN Europe, AgreeNet, Transport & Environment,
CarbonTradeWatch, Jan Hollan, Miroslav Šuta, Jan Skalík, Tomáš Miléř, Kateřina Janatová a Jaruška Jeřábková.

FINANČNÍ ČERPÁNÍ V ROCE 2009
Aktiva a pasiva k 31. 12.2009
aktiva tis. Kč
pokladna a účty
zásoby
pohledávky
ostatní
aktiva celkem

141
10
391
233
648

pasiva tis. Kč
vlastní jmění
výsledek hospodaření
krátkodobé závazky
ostatní pasiva
pasiva celkem

541
107
119
8
648

30
686
171
112
54

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

154
282
127
643
42

grant Swedish NGO Secretariat
grant CAN Europe
výnosy celkem

74
282
1604

Výnosy a náklady k 31. 12.2009
náklady tis. Kč
spotřeba materiálu
personální náklady
cestovné
provozní náklady
poskytnuté příspěvky
projektové náklady (konference,
semináře, tisk)
ostatní náklady
náklady celkem
hospodářský výsledek

215
229
1497
107

Zpracovali:
Jiří Jeřábek, Klára Sutlovičová a Ondřej Pašek, březen 2010.
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