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Členská schůze v 2020 

V lednu se uskutečnila členská schůze, kde jsme schválili změnu stanov a změnu ve vedení 

spolku. Nová rada zvolená na 3 roky je ve složení: Jiří Jeřábek, Martin Madej Jakub Zamouřil. 

 

Členská základna 

Ke konci roku 2020 jsme měli 198 členů a členek s řádnou registrací a zaplaceným příspěvkem 

100 Kč. Na začátku roku jsme měli jen cca 15 členů.  

 

Co hlavního jsme dělali v roce 2020 

 

➢ Po plánování a přípravách v první části roku jsme v létě zveřejnili naší iniciativu, vydali 

jsme tiskovou zprávu, zprovoznili webové stránky www.klimazaloba.cz a účty na 

Facebooku a Twitteru.  

➢ Na začátku kampaně jsme prezentovali 5 tzv. “Tváří kampaně” a jejich příběhy, postupně 

se přidali další tři  lidé. 

➢ Na začátku léta jsme zorganizovali půldenní školení pro “tváře kampaně” zaměřené na 

odborné vědomosti ale i PR.  

➢ Kromě aktualit pro členskou základnu jsme  také odeslali  4 newslettery pro 150 

registrovaných zájemců o novinky z KŽ 

➢ V létě jsme se zúčastnili a mluvili i na pódiu demonstrace Poslední kapka, organizované 

společnou silou českých environmentálních hnutí. 

➢ Uspořádali jsme dva veřejné webináře, první o  klimatické politice ČR a důvodech 

připravované žaloby. Druhý s JUDr. Hanou Müllerovou z Centra pro klimatické právo a 

udržitelnost (Ústav státu a práva AV ČR). 

➢ Právníci Frank Bold nám na podzim zaslali první draft žaloby. Pro první kolo zpětné 

vazby jsme zorganizovali pro bono zpětnou vazbu od spřízněných právníků.  

➢ Nechali jsme vypracovat odborný posudek klimatologem Alexandrem Ačem. Tento 

posudek odpovídá na několik dotazů, týkajících se toho, zda ČR dostatečně chrání klima. 

➢ Nechali jsme zadat odborný posudek o dopadech klimatu v ČR u mezinárodního think-

tanku Climate Analytics, finální verze nám byla doručena v prosinci. 

➢ Nechali jsme zadat odborný posudek o tzv. Uhlíkovém rozpočtu pro ČR u Univerzity v 

Manchesteru, finální verzi jsme dostali v lednu 2021. 

➢ Na Facebooku máme přes 1000 sledujících, na Twitteru 225 

➢ Naše aktivity v roce 2020  jsme završili malým veřejným happeningem a předáním 

předžalobní výzvy na Úřadu vlády a dalších 3 ministerstvech! 

 



Fundraising 

 

Pomocí crowdfundingu z velké části na platformě darujme.cz se nám celkem do konce roku 

2020 podařilo získat za rok 2020 239 000 Kč v podobě darů či členských příspěvků od cca 230ti 

individuálních dárců. Děkujeme! 

 

Na přípravu žaloby a fungování spolku se nám podařilo získat grant od amerického Center for 

Climate Integrity. (https://climateintegrity.org/) Tato nadace sponzoruje po celém světě 

skupiny občanů, kteří se rozhodli bránit své životní prostředí za pomoci soudů. Že se Klimatické 

žalobě podařilo na grant dosáhnout, je obrovským úspěchem a dokazuje to její světovou úroveň.  

Od nadace dostaneme na první fázi soudního řízení příspěvek 12 500 USD (zhruba 280 000 Kč) 

s možností navýšení příspěvku v případě, že věc poputuje k Nejvyššímu správnímu soudu. 

 

V prosince jsme získali grant 96 000 Kč od Nadace Rodiny Orlických. Je určený na výdaje 

roku 2021. 

 

 

https://climateintegrity.org/


Hospodaření v roce 2020 

 

 

 

 

Máme transparentní účet vedený u FIO Banky, k nahlédnutní zde. 

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=98739873

