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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

Nejštědřejší dotační titul pro české firmy: emisní povolenky

S koncem druhého obchodovacího období jsme uveřejnili zprávu o stavu evropského systému
emisního obchodování a vyhodnotili, které firmy měly nejvyšší zisky z bezplatně přidělených
povolenek v letech 2008 – 2012. Králem žebříčku se stala firma ČEZ, která nejenže získala
o 14 milionů bezplatných evropských povolenek více než potřebovala k pokrytí svých emisí,
ale  navíc  nakoupila  13  milionů  mezinárodních  kreditů.  Na  druhém  místě  se  umístil
ArcelorMittal a na třetím EPH. O našich závěrech informovali Hospodářské noviny na titulní
straně.

Intenzivně jsme se věnovali návrhům Evropské komise na dočasné odložení části povolenek
určených  k aukci  v letech  2013-2015  (tzv.  back-loading)  a  návrhům  na  reformu  celého
systému. Účastnili jsme se veřejné konzultace Evropské komise i kulatých stolů pořádaných
Ministerstvem životního prostředí a prosazovali jednak trvalé zrušení 2,2 miliardy povolenek
a jednat  navýšení  ročního redukčního faktoru na  2,6  %.  K problematice  jsme také  vydali
Infolist1 a v rámci Klimatické koalice přijali společnou pozici2.

Zabývali  jsme  se  rovněž  problematikou  povolenek,  které  bezplatně  dostává  český
elektrárenský sektor zatímco jeho zahraniční konkurenti nakupují povolenky v aukci. Zaměřili
jsme se na Zprávy o investicích, které musejí firmy výměnou za bezplatné povolenky provést.
Bohužel, informační hodnota zpráv je nízká a není tak možné přesně stanovit, nakolik byly
provedené investice efektivní.  Snížení emisí o například 0,1 % však vzbuzuje pochyby nad
oprávněností rozdávání povolenek zdarma, když ušlý zisk jde na úkor občanů ČR.

Nová Státní energetická koncepce

Ani v loňském roce nebyla dokončena aktualizace Státní energetické koncepce. Proběhl však
proces  posouzení  vlivů  koncepce  na  životní  prostředí  a  veřejné  slyšení,  kterého  jsme se
zúčastnili  a  poslali  vlastní  připomínky  v rámci  zjišťovacího  řízení.  Žádali  jsme  mimo  jiné
posouzení více než jedné varianty. Ve spolupráci s organizací Calla jsme uspořádali debatu
s názvem Quo Vadis Energetická koncepce? a spolu s dalšími nevládními organizacemi jsme
obsahově  plnily  webové  stránky  energetickakoncepce.cz.3 Spolu  s  asociacemi  pro
obnovitelné zdroje energie jsme zaslali dopis premiérovi, ve kterém jsme ho žádali o podporu
pro obnovitelné zdroje.

1 http://bit.ly/11JTq5B
2 http://www.zmenaklimatu.cz/images/KliK_prohlaseni_k_reforme_ETS_FINAL.pdf
3 http://www.energetickakoncepce.cz/



Ostatní aktivity

CDE  sleduje  evropskou  i  mezinárodní  politiku  ochrany  klimatu  a  informuje  veřejnost  o
průběhu a výsledcích vyjednávání nové globální dohody o ochraně klimatu. 

Také v roce 2013 se CDE podílelo na  koordinaci aktivit české Klimatické koalice4, zejména na
fundraisingu,  podpoře  práce  koordinátorky,  náplni  společného  blogu  a  na  činnosti  Rady
Klimatické koalice.  Aktivně jsme byi  zapojení  do  aktivit  Klimatické koalice  v souvislosti  se
zveřejněním Páté zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu.

Jako partnerská organizace jsme pokračovali v propagaci konceptu Chytrá energie5 a přispívali
do stejnojmenného elektronického zpravodaje. Opakovaně jsme komentovali události v rádiu
a České televizi.

Mezinárodní aktivity

CDE  je  členskou  organizací  několika  mezinárodních  sítí  neziskových  organizací.  S  CEE
Bankwatch  Network  jsme  spolupracovali  na  prosazování  podpory  úspor  energie  a
komunitních  obnovitelných  zdrojů  z  fondů  EU,  zástupce  CDE  Ondřej  Pašek  se  stal
koordinátorem Koalice  Zeleného  kruhu  k  EU fondům  a  zastupoval  nevládní  organizace  v
přípravě Dohody o partnerství a několika operačních programů. Podíleli jsme se na organizaci
soutěže „Máte lepší  nápady?“6 v  rámci níž bylo vybráno 5 nápadů na projekty, pro které
prosazujeme financování z fondů EU v příštích letech. S Climate Action Network Europe jsme
spolupracovali především na problematice EU ETS a klimaticko-energetických cílů EU pro rok
2030.

FINANČNÍ ČERPÁNÍ V ROCE 2013

Výnosy a náklady
 k 31. 12. 2013
Náklady  Kč Výnosy  Kč

Personální náklady
536 000 Příspěvky na činnost od partnerských

NNO 99000
Cestovné 35 000 Grant European Climate Foundation 250 000
Provozní náklady 109 000 Grant Nadace Heinricha Bölla 36 000
Poskytnuté příspěvky 87 000 Grant Batory Foundation 429 000
Projektové náklady 
(konference,semináře, tisk) 202 000 Grant Visegrad Foundation 32 000
Ostatní náklady 3 000 Ostatní výnosy (úroky a kurz. zisky) 7 000

Náklady celkem 973 000 Výnosy celkem 852 000

Hospodářský výsledek -121000

4 Http://www.zmenaklimatu.cz
5  http://chytraenergie.info/
6  http://bankwatch.org/soutez



Děkujeme  za  finanční  podporu  v roce  2013  Evropské  klimatické  nadaci,  Nadaci  Stefana
Batory, Nadaci Heinricha Bölla v Praze a Visegradskému fondu.

Zvláštní poděkování patří Kláře Sutlovičové, která v červenci 2013 odešla z pozice ředitelky.
Tým CDE se zmenšil nejen o její zkušenosti, ale i personálně. 

Rádi bychom poděkovali  členkám a členům Rady CDE, jimiž byli/y v roce 2013 Magdalena
Klimovičová, Karolína Šůlová, Petr Holub, Edvard Sequens a předsedou Petr Hlobil. 

Rovněž děkujeme následujícím organizacím za dobrou spolupráci:  Calla,  CAN Europe,  CEE
Bankwatch Network, Glopolis, Greenpeace, Hnutí DUHA, Informační centrum  OSN v Praze,
Veronica a Zelený kruh. 

Zpracovali:
Barbora Urbanová a Ondřej Pašek, květen 2014.
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