
Výročnı́ zpráva Centra pro dopravu a energetiku 2005
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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2005 

 
Centrum pro dopravu a energetiku pokračovalo v roce 2005 v aktivitách zaměřených na ochranu klimatu – a to 
jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Vzhledem k odchodu našeho dopravního experta jsme omezili naše 
aktivity v oblasti dopravy pouze na problematiku vlivu dopravy na globální změny podnebí. 
V roce 2005 jsme kompletně rekonstruovali naše internetové stránky, které mají nadále sloužit především jako 
archív důležitých dokumentů. 
 
1. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY KLIMATU 
 
Alokační plán pro Evropský systém obchodování s emisemi (NAP)  
Klára Sutlovičová z CDE pokračovala ve sledování přípravy alokačního plánu pro první obchodovací období 
(2005-2007), který byl 12. dubna 2005 vrácen Evropskou komisí snížený o 10 procent. Společně s Vojtěchem 
Koteckým z Hnutí DUHA připravila připomínky k novému návrhu alokačního plánu, kde se ekologické 
organizace vyslovily pro variantu, jež by zkrácený příděl povolenek spravedlivě rozdělila mezi jednotlivé 
podniky.  
CDE se účastnilo celoevropského průzkumu Evropské komise, jehož výstupy budou využity pro plánovanou 
revizi směrnice o obchodování s emisemi. 
V příštím roce budeme sledovat přípravu alokačního plánu pro druhé obchodovací období. 
(více na: http://cde.ecn.cz/dokumenty/ochrana klimatu) 
 
Novelizace zákona o obchodování s emisemi 
CDE zpracovalo připomínky k novele zákona o obchodování s emisemi a podalo je v meziresortním 
připomínkovém řízení. 
(více na: http://cde.ecn.cz/dokumenty/ochrana klimatu) 
 
Tisková konference ke vstupu Kjótského protokolu v platnost 
CDE společně s Hnutím DUHA zorganizovaly tiskovou konferenci, na níž přizvaní odborníci informovali 
novináře o přínosech mezinárodního režimu ochrany klimatu nejen pro životní prostředí.  
 
Česko-britská konference o změnách klimatu a výstava fotografií 
CDE úzce spolupracovalo s Britskou radou na přípravě konference ke změnám klimatu v rámci kampaně 
„ZeroCarbonCities“. Petr Hlobil moderoval část věnovanou možnostem snižování emisí skleníkových plynů ve 
městech. Dále jsme se podíleli na přípravě české verze internetových stránek k projektu a katalogu k výstavě 
fotografií na téma změny podnebí v Národním muzeu. 
 
Publikace o financování obnovitelných zdrojů energie z globálních grantů Evropské investiční banky 
Tato publikace se zabývá investicemi Evropské investiční banky (EIB) do projektů na podporu obnovitelných 
zdrojů energie, které poskytuje zprostřekujícím bankám (v ČR např. Česká spořitelna). V letech 1999 až 2003 
vyčlenila EIB na globální granty 300 milonů EUR. Průzkum 386 zprostředkujících bank bohužel nepotvrdil 
realizaci žádného konkrétního projektu obnovitelných zdrojů.  
(ke stažení na: http://www.bankwatch.org/documents/renewables.pdf) 
 
Publikace o projektech Světové banky na snižování emisí skleníkových plynů v ČR 
Světová banka si v rámci svého portolia projektů nárokuje převod tzv. kjótských kreditů v hodnotě 1,5 milionu 
USD za své investice do 16 malých vodních elektráren v České republice. Analýza CDE a CEE Bankwatch 
Network ale ukazuje, že pouze 3 projekty splňují všechna mezinárodní kritéria.  
(ke stažení na: http://www.bankwatch.org/documents/wbpcf_cz_8_05.pdf) 
 
Projekt „National Capacity Self Assessment“ 
CDE se zapojilo do projektu Globálního fondu pro životní prostředí zaměřeného na hodnocení kapacit České 
republiky pro plnění závazků vyplývajích ze tří mezinárodních environmentálních úmluv, včetně Úmluvy OSN o 
změně klimatu. Podíleli jsme se na přípravě průřezové zprávy a návrhu akčního plánu. 
(více na: www.ncsa.cz) 
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2. MEZIOBOROVÉ AKTIVITY 
 
Poštovní rozesílka 
V rámci této služby českým nevládním organizacím jsme v roce 2005 rozeslali dvě zásilky na 70 adres. Jejich 
obsahem byla jak periodika, která rozesíláme pravidelně (Acid News, Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme., 
Solárko),  tak i jednorázové publikace (Větrné elektrárny: mýty a fakta, informační listy o vlivu letecké dopravy 
na klima, Velký den v Temelíně), letáky apod. 
Rozesílka bude pokračovat i v roce 2006. 
 
4. FINANČNÍ ČERPÁNÍ  
 
Rozvaha k 31. 12. 2005 
Aktiva Kč Pasiva Kč 
Pokladna 94 057 Vlastní jmění 389 669 
Bankovní účty 219 929 Dodavatelé 68 924 
Odběratelé 86 563 Výsledek hospodaření  -54 903 
Poskytnuté provozní zálohy 3 000     
Náklady příštích období 140     
Aktiva celkem 403 689 Pasiva celkem 403 689 

 
Výsledovka k 31. 12. 2005 
Náklady Kč Výnosy Kč 
Spotřeba materiálu 5 163 Tržby z prodeje služeb a přijaté příspěvky   
Nájemné 20 000 Hnutí Duha / NROS TF 75 140
Služby - koordinátor 216 043 Cevatech International 74 502
Služby - externí konzultant 8 000 Friends of the Earth International 50 371
Tel. poplatky, připojení k internetu 91 307 Ecologic gGmbH 36 048
Cestovné 22 399 CAN Europe asbl 21 736
Poštovné 5 204 British Council 19 000
Bankovni poplatky 7 455 CEE Bankwatch Network 16 200
Mzdové náklady  1 750 ostatní 11 010
Ostatní náklady 2 912 Úroky 2 901
Kurzové ztráty 3 985 Kurzové zisky 22 407
Náklady celkem 384 219 Výnosy celkem 329 315
  Hospodářský výsledek (ztráta) -54 903

 
 
Zpracovali  
Klára Sutlovičová a Petr Hlobil, 10. 5. 2006 

 
 


