Výroční zpráva spolku

Klimatická žaloba ČR, z.s.,
L 72157 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 08325146

za rok 2021
__________________________________________________________________
Členské schůze v 2021
V lednu se uskutečnila členská schůze s nízkým kvórem, proto byla svolána ještě náhradní členská
schůze na únor. Konala se online, přihlásilo se přes 40 členů spolku a členové byli vyzváni, aby se
vyjádřili ke zpracovaným návrhům klimatické žaloby a odborných posudků k ní.
Členská základna
Ke konci roku 2021 jsme měli 256 členů a členek s řádnou registrací a zaplaceným příspěvkem 100
Kč, což je meziroční nárůst o 58 členů.
Co hlavního jsme dělali v roce 2021


Rok 2021 lze rozdělit do dvou částí - před a po podání žaloby. Před podáním žaloby jsme se
soustředili na získání expertních posudků a psaní a vylepšování žaloby. Po podání žaloby
jsme čekali na další kroky ze strany soudu. Reagovali jsme na vyjádření žalovaných 10stránkovou replikou, opět připravenou advokátní kanceláří.



Před podáním žaloby jsme zkontrolovali, projednali, nechali přeložit a zaplatili odborné
posudky od Climate Analytics a Manchester University. Sharp Objects pro nás připravili 1minutový spot, který viděly na Facebooku tisíce lidí.



Žaloba byla podána den před Dnem Země, tj. 21. 4. 2021. Rozeslali jsme tiskové zprávy v ČJ
a AJ. Mediální zásah byl slabý, což jsme přisuzovali hlavně mimořádné situaci - covid19 a
kauza Vrbětice.



Klimatická žaloba byla podána proti ČR i skupinou Portugalců k ESLP. Zažádali jsme ESLP
oficiální cestou společně s tuctem zahraničních nevládních organizací, které jsme oslovili, o
účast na řízení. Zájem byl ale veliký a soud nám nemohl vyhovět.



Na podzim 2021 zastupoval Martin Abel vedení spolku ve kanceláři Frank Bold Advokáti,
kde společně se 4 dalšími členy spolku probírali taktiku pro ústní jednání, což natáčela
Česká televize pro účely dokumentárního pořadu.



Zatímco jsme čekali na rozsudek soudu, využili jsme občasných nabídek prezentovat KŽ v
médiích (např. v TV v pořadu Nedej se! nebo v tisku v MF Dnes). Zájemcům o dění kolem
KŽ jsme během roku rozeslali několik newsletterů a pro veřejnost zorganizovali webinář.

Fundraising
Dále probíhal přes Darujme.cz a transparentní účet. Viz finanční část výroční zprávy. Kromě darů a
členských příspěvků, jsme použili na financování aktivit i grant od Nadace Rodiny Orlických a od
Center for Climate Integrity, kterým tímto děkujeme.
Máme transparentní účet vedený u FIO Banky, k nahlédnutní zde.

Hospodaření v roce 2021

Název organizace:

Klimatická žaloba ČR z.s.

IČO: 08325146

Rok 2021
Výkaz o majetku a závazcích
Údaje v Kč
Majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v zůstatkové
ceně a finanční majetek (akcie)
Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
Peněžní prostředky na bankovních účtech
Zásoby
Pohledávky
Úvěry a zápůjčky poskytnuté
Ostatní majetek
Majetek celkem
Závazky
Závazky
Úvěry a půjčky přijaté
Závazky celkem

Stav k 31.12. 2021

0

0

0
413 694
0
0
0

0
58 096
0
0
0

0

0

413 694

58 096
0
0
0
0

0
0
0

Rozdíl majetku a závazků
Datum: 10. 1. 2021

Přehled o příjmech a výdajích
Příjmy
Příjmy za dary a členské příspěvky
Grant Nadace Rodiny Orlických
Grant Center for Climate Integrity
Ostatní
Příjmy celkem

Stav k 1.1. 2021

413 694
58 096
Vyhotovil: Jiří Jeřábek, statutární zástupce

Údaje v Kč
Za 2020
238 843
96 000
271 968
0
606 811

Za 2021
134 295
0
0
0
134 295

134 476

150 372

Výdaje
Právní služby Frank Bold
Realizace a údržba webu
Odborné posudky (vč. překladu)
PR aktivity
Koordinace - odměny
Poplatek soudu
Ostatní (vč. účetnictví)
Celkem výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů
Datum: 10. 1. 2021

20 000
7 362
3 000
123 339
12 557
66 200
26 000
79 300
0
56 000
2 882
7320
199 016
489 993
407 694
-355 598
Vyhotovil: Jiří Jeřábek, statutární zástupce

