
TZ: Klimatický Mikuláš v pondělí odpoledne navštíví čtyři ministerstva. Namísto říkanek bude 

požadovat výsledky.  

5. 12. 2022 v Praze 

V podvečer 5. prosince chodí po domácnostech Mikuláš, aby kontroloval, jak se děti chovaly. Hodné 

děti dostanou sladkou odměnu, zlobivé děti bramboru či uhlí.  

Letos navštíví Mikuláš se svými anděly a čerty i čtyři ministerstva, která si v červnu tohoto roku 

vyslechla rozsudek ve věci tzv. klimatické žaloby. Ten jim ukládá zintenzivnit aktivity směřující 

k ochraně klimatu, což se však stále v dostatečné míře neděje. Ministerstvům tak vážně hrozí, že od 

Mikuláše a čertů dostanou jen uhlí. 

„Sehnat uhlí do košíku nebyl problém, v Česku je ho spousta. Ani půl roku od rozsudku Česko 

nemá jasný plán, jak se závislosti na něm zbavit, a totéž platí o plynu a ropě.  Pokud se vám 

lidem tohle nepodaří změnit a fosilní paliva omezit, budete se tady brzy vařit jako u nás 

v Pekle,“ vyjádřil se pro média Čert. 

„Mile nás překvapilo Ministerstvo sociálních věcí, které zahájilo kampaň pro úspory a proti 

energetické chudobě zkrotimeenergie.cz a ani mu to nemusel nakázat soud. U dalších 

ministerstev mám vážné pochybnosti. Koncentrace CO2 u nás v nebi bývala stabilní, teď ale 

nebezpečně stoupá a to se mi nelíbí. Česko s tím může dělat mnohem víc, než nyní dělá. 

Věřím, že se v příštím roce polepší a budeme mít důvod odměnit se lépe,“ komentoval svá 

očekávání Anděl.  

„Od ministerstev nebudeme akceptovat říkanky ani jiné lyrické výstupy. Jde nám o tvrdá fakta 

a výsledky. Klimaticky prospěšné chování mohou dokázat konkrétními opatřeními, zákony, 

vyhláškami, politikami a ambiciózními cíli. Měla by plnit, k čemu se zavázala a co jim přikázal 

soud,“ dodal Mikuláš.   

Mikuláš s čerty a anděly v pondělí navštíví MŽP ve Vršovicích (okolo 14 hod), MPO Na Františku 

(okolo 15 hod), a sousedící MD (okolo 15.30) a MZe (okolo 16 hod). Zástupci MŽP a MD již potvrdili, 

že Mikulášskou návštěvu a její nadílku na místě přijmou. 

Mikulášskou výpravu organizují členky a členové spolku Klimatická žaloba ČR.  V červnu t.r. spolek a 

několik dalších žalobců vyhráli u Městského soudu v Praze spor o ochranu klimatu. Dle 

pravomocného rozsudku jsou dosud přijatá opatření výše uvedených ministerstev nedostatečná pro 

snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Ministerstva podle soudu neuvedla legitimní 

důvody pro svou nečinnost a jsou povinna činit více. 

Proti rozsudku MS v Praze z 15. 6. 2022 podaly všechny strany kasační stížnosti k Nejvyššímu 

správnímu soudu v Brně. Zatímco ministerstva se snaží svých povinností zprostit, žalobci žádají 

zpřísnění verdiktu, který dle nich nesměřuje k cílům vytyčením Pařížskou dohodou. Rozhodnutí NSS 

očekávají v příštím roce. Rozsudek Městského soudu v Praze je však přesto pravomocný a 

ministerstva mají povinnost se jím již půl roku řídit, což nečiní.  
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