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C DE centrum pro
dopravu 
a energetiku

Nejštědřejší dotační titul pro české 
firmy: emisní povolenky

Další analýza výsledků emisního obchodování za 

uplynulé čtyři roky ukázala, jak je nástroj původně 

Centrum pro dopravu a energetiku
Zpráva o činnosti v roce 2012

přibližně padesáti miliard korun výrobcům elektřiny. 

Během vyjednávání s EK musela Česká republika z plánu 

přidělování povolenek odstranit několik energetických 

projektů, které nesplňují podmínky evropských předpisů. 

Evropská komise tak částečně uznala argumenty CDE 

a dalších organizací, které se na ni po odeslání české 

žádosti obrátily. 

Miliardy přebytečných povolenek, 

benevoletní úlevy pro velké znečiš-

ťovatele spolu s ekonomickou krizí 

přispívají k chronickému problému 

ETS, kdy nabídka významně převyšu-

je poptávku a cena povolenky klesá. 

Proto podporujeme vybraná opatře-

ní k reformě systému navržená Ev-

ropskou komisí a účastníme se veřej-

ných konzultací.

Nová Státní energetická 
koncepce

Dlouho očekávaná aktua-

lizace Státní energetické  

koncepce byla ministrům předložena 

s návrhy na další těžbu uhlí za eko-

logickými limity, výstavbu nových 

určený k nákladově efektivnímu 

snižování emisí, továrnou na 

peníze. Český žebříček firem, které 

nahromadily nejvíce přebytečných 

emisních povolenek, jsme vypracovali 

spolu s britskou organizací Sandbag. 

Nejvíce povolenek zdarma navíc 

dostal ČEZ a.s.: přes 7 milionů. 

Těsně za ním se umístil koncern 

ArcelorMittal s necelými sedmi 

miliony přebytečných povolenek 

a třetí místo obsadil Energetický a 

průmyslový holding (EPH) s téměř 

šesti miliony povolenek navíc.

Některé podniky, které po 

léta dostávaly štědré příděly 

povolenek zdarma, navíc 

stát bude dotovat i nadále: 

Evropská komise schválila českou 

žádost o bezplatné přidělení 

emisních povolenek v hodnotě 

http://cde.ecn.cz/tiskovka.shtml?cmd%5B3213%5D=i-3213-2351226
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0016/organisation/cte_en.p
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0016/organisation/cte_en.p
http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/czech-fat-cats-2011_final.pdf


2

jaderných bloků, zrušení podpory pro obnovitelné zdro-

je energie, výstavbu spaloven odpadu a nedostatečným 

snížením znečištění. Ve spolupráci s dalšími nevládní-

mi organizacemi jsme připravili podrobné připomínky 

k těmto návrhům a zprostředkovali občanům možnost 

se k energetické koncepci vyjádřit pomocí speciální 

webové stránky. Přes portál bylo odesláno 3681 připo-

Zapojili jsme se i do debaty o návrhu Státní energetické 

koncepce pořádané na VŠE v Praze a účastnili se 

konference v Poslanecké sněmovně o energetické 

efektivitě. Připravili jsme několik přednášek a účastnili 

se odborných seminářů nejen v České republice, ale i v 

zahraničí, programů pro učitele, veřejnost a studenty. 

mínek. Podíleli jsme se také na organizačním zajištění 

demonstrace před budovou vlády. Portál jsme propa-

govali i s pomocí virálního videa Státní kosmická kon-

cepce, které pro nás natočili studenti Atélieru grafické-

ho designu a nových médií na UMPRUM. Státní energe-

tickou koncepci vzala vláda na vědomí bez návrhu na 

těžbu za ekologickými limity, nicméně další devastující  

návrhy v dokumentu zůstaly. Chystáme se proto zapo-

jit do chystaného procesu posouzení vlivů na životní 

prostředí, v němž budeme naše připomínky prosazovat.

Další aktivity

CDE sleduje evropskou i mezinárodní politiku ochrany 

klimatu a informuje veřejnost o průběhu a výsledcích 

vyjednávání o pokračování Kjótského protokolu a nové 

globální smlouvy o ochraně klimatu.

Také v roce 2012 se CDE podílelo na  koordinaci aktivit 

české Klimatické koalice, zejména na fundraisingu, 

podpoře práce koordinátorky, náplni společného blogu 

a na činnosti Rady Klimatické koalice.

Jako partnerská organizace jsme pokračovali v propagaci 

konceptu Chytrá energie a přispívali do stejnojmenného 

elektronického zpravodaje.

Spolu s partnery ze zemí Visegrádské čtyřky jsme 

pokračovali v projektu na téma energeticky efektivní 

dopravy. Uspořádali jsme v Praze expertní kulatý stůl, 

kde zástupci 5 měst prezentovali příklady dobré praxe 

optimalizace spotřeby energie v městské hromadné 

dopravě a v podpoře nemotorové dopravy. Vytvořili jsme 

přehled české legislativy týkající se této problematiky 

a také literární rešerši dostupných zdrojů. Na konci 

roku externí spolupracovník Martin Robeš zpracoval 

případovou dopraví studii města Přerova, ve které popsal 

pozitiva i negativa dopravy v Přerově a navrhl opatření 

vedoucí ke zlepšení energetické efektivity. 

© 2013 Greenpeace

http://www.energetickakoncepce.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=mxpRncKuaDU
https://www.youtube.com/watch?v=mxpRncKuaDU
http://www.zmenaklimatu.cz/
http://chytraenergie.info/
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CDE je aktivní také v procesu přípravy příštího období 

evropských fondů ve spolupráci se Zeleným kruhem, 

Ondřej Pašek byl vybrán jako jeden ze zástupců 

nevládních organizací do přípravné Platformy 2014+.

Mezinárodní spolupráce

CDE je členskou organizací několika mezinárodních sítí 

neziskových organizací. V rámci sítě CEE Bankwatch Ne-

twork jsme  zorganizovali soutěž Máte lepší nápady? 

Více než 50 soutěžících přihlásilo do soutěže své nápa-

dy na využití evropských fondů v příštím rozpočtovém 

období tak, aby pomáhaly místním lidem, přírodě a še-

trnému využívání zdrojů. Na základě výsledků soutěže 

jsme zpracovali doporučení pro nastavení příštích ope-

račních programů.

FINANČNÍ ČERPÁNÍ V ROCE 2012

Výnosy a náklady k 31. 12. 2012

náklady  tis. Kč výnosy Kč 

spotřeba materiálu 4 tržby z prodeje služeb 265

personální náklady 553 grant European Climate Foundation 294

cestovné 65 grant Visegrad Fund 21

provozní náklady 77 grant Batory Foundation 364

poskytnuté příspěvky 3 dary 18

projektové náklady (konference, 

semináře, tisk) 284 ostatní výnosy 5

ostatní náklady 7

náklady celkem 993 výnosy celkem 967

hospodářský výsledek -26

Poděkování
Děkujeme za finanční podporu v roce 2012 Evropské kli-

matické nadaci, Nadaci Stefana Batory, Nadaci Heinri-

cha Bölla, Visegradskému fondu.

Rádi bychom poděkovali členkám a členům Rady CDE, 

jimiž byli v roce 2012 Magdalena Klimovičová, Karo-

lína Šůlová, Petr Holub, Edvard Sequens a předsedou 

Petr Hlobil.

Rovněž děkujeme následujícím organizacím za dobrou 

spolupráci: Calla, CAN Europe, CEE Bankwatch Network, 

Ekologický právní servis, Ekumenická akademie, Glopo-

lis, Greenpeace, Hnutí DUHA, Informační centrum OSN 

v Praze, Veronica a Zelený kruh. 

Zpracovali: Klára Sutlovičová, Barbora Hanžlová a 

Ondřej Pašek, květen 2013.

http://bankwatch.org/soutez

