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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2004
Centrum pro dopravu a energetiku se na základě výsledku konzultační schůzky se spolupracujícími
nevládními organizacemi (květen 2003) v tomto roce ještě více zaměřilo na oblast přesahující energetické a
dopravní aktivity – ochranu klimatu. Důvodem byla rovněž nově implementovaná legislativa, a sice evropský
systém obchodování s emisemi. V České republice se obchodování týká podniků, které způsobují asi 70%
celkových emisí oxidu uhličitého, a jde proto o hlavní nástroj regulující český příspěvek ke globálním změnám
podnebí.
CDE se v roce 2004 stalo členskou organizací Climate Action Netork Europe, sítě evropských nevládních
organizací zabývajících se ochranou klimatu.
1. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY KLIMATU
Alokační plán pro Evropský systém obchodování s emisemi (NAP)
Klára Sutlovičová z CDE sledovala přípravu alokačního plánu pro první obchodovací období (2005-2007),
účastnila se pracovních schůzek se zástupci Ministerstva životního prostředí i průmyslových svazů a
informovala o průběhu příprav ostatní NNO. Společně s Vojtěchem Koteckým z Hnutí DUHA připravila
rozsáhlé připomínky k návrhu alokačního plánu, oslovila dopisy členy vlády, účastnila se veřejného projednání
NAP, organizovala účast veřejnosti v tomto procesu a podílela se na souvisejících mediálních aktivitách
(tiskové zprávy, informační listy, vlastní články). Jako zástupkyně českých NNO uplatňovala tyto připomínky
rovněž při jednáních Meziresorní komise pro změnu klimatu MŽP. Po schválení NAP českou vládou opět ve
spolupráci s Hnutím DUHA připravila připomínky k NAP v angličtině pro Evropskou komisi.
Jelikož konečná verze alokačního plánu nebyla známa do konce roku 2004, budeme v těchto aktivitách
pokračovat i v následujícím roce.
Analýza alokačních plánů vybraných nových členských zemí EU
CDE vypracovalo kapitolu o českém alokačním plánu do publikace organizace Climate Action Network CEE
„Independent NGO Analysis of NAPs of Selected New Member States“, která byla předána Evropské komisi.
Publikace o financování obnovitelných zdrojů z fondů EU
Evropské Strukturální fondy jsou důležitým zdrojem financí pro různé projekty členských států. Nevládní
organizace sdružené v síti Climate Action Network CEE vydaly publikaci, která se zabývá možnosmi
financování obnovitelných zdrojů energie z těchto fondů. CDE přispělo analýzou programových dokumentů
pro Českou republiku.
Klimatosaurus uhložravý v České republice
V rámci evropského turné Přátel Země pomohlo CDE zorganizaovat návštěvu Klimatosaura uhložravého
v Praze, před Obecním domem. Obřího nafukovacího Klimatosaura doplňovala výstava o dopadech globálních
změn podnebí a možnostech řešení. Návštěvníci mohli také získat další informace o úsporách energie a
využívání obnovitelných zdrojů.
2. AKTIVITY V OBLASTI DOPRAVY
Nová Dopravní politika ČR
Díky práci Aleše Kutáka v Redakční radě nové Dopravní politiky ČR, mohlo CDE koordinovat připomínky
nevládních organizací pro scoping SEA k Dopravní politice. Připomínky byly předány zpracovatelům SEA a
uplatněny během veřejného projednání. Vzhledem k plánovanému odchodu A. Kutáka z CDE jsme se
přípravou Dopravní politiky dále nezabývali.
Analýza „Financování silnic a dálnic v ČR – plány versus realita“
Aleš Kuták zpracoval pro účely lobbyingu českých NNO zabývajících se dopravou analýzu „Financování silnic
a dálnic v ČR – plány versus realita“, která se zaměřuje na nově vznikající dálnice a rychlostních silnice v ČR.
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Výstavba těchto komunikací v České republice již dlouhou dobu pokulhává daleko za vládními plány. Stalo se
přitom pravidlem dávat tento stav za vinu ekologickým organizacím, které se údajně v povolovacích řízeních
donekonečna odvolávají, a tím je neúměrně protahují. Analýza však ukazuje, že skutečným problémem je
nedostatek finančních prostředků.
3. MEZIOBOROVÉ AKTIVITY
Adresář nevládních organizací Komu, kam, proč?
V březnu roku 2004 byla dokončena aktualizace adresáře. Adresář obsahuje kontaktní údaje na zhruba 120
nevládních organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí na národní, regionální i místní úrovni.
Tištěná verze byla rozeslána na cca 70 adres.
Poštovní rozesílka
V rámci této služby českým nevládním organizacím jsme v roce 2004 rozeslali čtyři zásilky na 70 adres. Jejich
obsahem byla jak periodika, která rozesíláme pravidelně (Acid News, Zprávy ze SEVEnu, Arnika, ELEKTRA),
tak i jednorázové publikace (Atlas instalací obnovitelných zdrojů energie, Čisté zdroje energie: proč
potřebujeme nový zákon, CEE Bankwatch Network Issue Paper, The Future is Renewable, Jaderný odpad?
Děkujeme, nechceme., Dálnice D3/R3 – naše spása?), letáky, informační listy apod.
Rozesílka bude pokračovat i v roce 2005.
4. FINANČNÍ ČERPÁNÍ
Rozvaha k 31. 12. 2004
Aktiva
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Náklady příštích období
Aktiva celkem

Kč
64 465
292 604
97 834
4 670
2 228
461 801

Pasiva
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
Nerozdělený výsledek min. období
Dodavatelé
Pasiva celkem

Kč
815 323
-254 481
-171 174
72 133
461 801

Výsledovka k 31. 12. 2004
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Nájemné
Služby
Tel. poplatky, připojení k internetu
Cestovné
Poštovné
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Kurzové ztráty
Náklady celkem

Kč
31 699
12 870
81 000
248 596
155 815
118 113
4 449
45 018
13 041
35 869
746 470

Výnosy
Tržby z prodeje služeb a přijaté příspěvky
CEE Bankwatch Network
Climate Action Network CEE
Terra Mileniul III
Ostatní
Car Busters
Centrum SOS Praha
Úroky

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek (ztráta)

Kč
374 128
58 236
32 725
18 063
5 691
370
2 776

491 989
-254 481

Zpracovali
Aleš Kuták, Klára Sutlovičová a Petr Hlobil, 21. 2. 2004
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