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za rok 2022 
 

__________________________________________________________________  

 

Členská schůze v 2022 

V únoru se uskutečnila každoroční členská schůze. Sešli jsme se online na videokonferenci, 

na které se sešlo 35 členů spolku. Schůze schválila výroční zprávu za 2021, zprávu o 

hospodaření, rozpočet na 2022 a debatovala o koncepci činnosti spolku 

 

Členská základna  

Ke konci roku 2022 jsme měli 282 členů a členek s řádnou registrací a zaplaceným 

příspěvkem 100 Kč, což je meziroční nárůst o 26 členů.  

 

Činnost spolku v 2022 

 

Rozsudek 

Rok po podání naší žaloby a průběžných replikách na vyjádření žalovaných ministerstev, v 

červnu 2022 Městský soud v Praze nařídil veřejné projednání naší žaloby. Den před jednáním 

jsme zorganizovali veřejnou debatu, které se zúčastnila Karolina Žákovská  a prof. Jan Kysela. 

Ráno před jednání u soudu jsme zorganizovali veřejný happening na náměstí Míru, kde jsme 

na zem namalovali velkou planetu Zemi. Poté se skupina našich členů a členek přesunula na 

jednání soudu. Po polední pauze soud vynesl rozsudek. V přelomovém rozhodnutí vyhověl 

naší žalobě a nařídil státu, aby urychleně přijal nezbytná opatření ke zpomalení změny klimatu 

v souladu se svými závazky podle evropského a mezinárodního práva. Žalobci přesvědčili 

soud, že dosud přijatá opatření státu nepostačují ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 % 

do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Státní orgány jsou povinny mít plán přesných a 

úplných opatření k tomuto cíli, což je v současnosti tomu tak není. Obžalovaní podle soudu 

neuvedli legitimní důvody své nečinnosti. Soud dospěl k závěru, že cíl Pařížské dohody udržet 

nárůst globální teploty pod 2 stupně Celsia není právně závazný, nicméně výše zmíněnému 

národně stanovenému příspěvku (NDC) je a nelze se mu neustále vyhýbat.  

 

Kasační stížnost 

Všechna žalovaná ministerstva podala proti rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu 

správnímu soudu v Brně. Kasační stížnost jsme tedy podali i za náš spolek. V září a v prosinci 

jsme ještě podali repliky reagující na argumentaci zaslanou ministerstvy. Rozhodnutí soudu 

očekáváme v průběhu roku  2023. Všechny dokumenty jsou k dispozici v sekci dokumentů na 

našich webových stránkách: https://www.klimazaloba.cz/dokumenty/ 

 

Mikulášský happening 

V prosinci 2022 jsme uskutečnili další happening kdy svatý Mikuláš spolu s anděly a čerty 

navštívil všechna žalovaná ministerstva a rozdával uhlí, protože ministerstva neplnila své 

klimatické závazky a rozhodnutí soudu. Video z happeningu je dostupné na youtube. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IB_tEd-uUDI


Fundraising 

V průběhu roku jsme získali téměř 28 tis. Kč ve formě darů skrze platformu Darujme.cz a 

transparentní účet. Kromě darů a členských příspěvků, jsme získali druhou část grantu od 

Center for Climate Integrity, který využíváme na placení právních služeb spojených s kasační 

stížnosti.  

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

 

 

Zpráva o hospodaření za 2022 

 

 
 

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=98739873&f=01.12.2018


 

 

Návrh rozpočtu na členskou schůzi  

 

Návrh ze dne 6.2.2023 
Rozpočet rok 
2023 

Plnění k 6.2. 
2023 

Stav na účtech: 165 649 166 034 

   

Příjmy běžná činnost   

Dary a členské příspěvky 10 000 994 

   

Výdaje běžná činnost   

Právní služby Frank Bold 100 000 0 

Administrativní náklady (hosting, účetnictví, poplatky) 8 000 608 

   

   

Příjmy vzdělávací projekt AGIT 424 500 0 

Výdaje vzdělávací projekt AGIT 424 500 0 

   

Celkem rozdíl příjmů a výdajů -98 000  

Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na konci 
roku 67 649  

 

 


