
KLIMATICKÁ KOALICE 

Zpráva o činnosti v roce 2014 



Klimatická koalice vznikla v roce 

2007 se snahou propojit spolupráci 

českých ekologických a rozvojových 

nevládních organizaci a vyvolat a vést 

veřejnou diskusi o změně klimatu, o 

možnostech jejího zmírňování a o 

dopadech klimatické změny zejména 

v rozvojových zemích. Klimatická 

koalice je platformou českých 

nestátních neziskových organizací, 

které se zabývají zejména ochranou 

životního prostředí, rozvojovou 

spoluprací a humanitární pomocí. 

Členy Klimatické koalice v roce 

2014 bylo 12 sdružení: Adra, Calla – 

Sdružení pro záchranu prostředí, 

Centrum pro dopravu a energetiku, 

Educon, Ekologický institut 

Veronica, Ekologický právní servis, 

Ekumenická akademie Praha, 

Glopolis, Greenpeace ČR, Hnutí 

DUHA, Přátelé přírody ČR, 

Resilience CZ. 

A spolupracovalo s ní 9 přidružených 

organizací a sítí: CARE ČR, Člověk 

v tísni, Charita ČR, Ci2, Nadace 

Partnerství, WISE ČR, Česko proti 

chudobě, České fórum pro 

rozvojovou spolupráci a Zelený kruh. 



Klimatická koalice se v roce 2014 

věnovala především popularizaci 

nových poznatků Páté hodnotící 

zprávy Mezivládního panelu pro 

změnu klimatu (IPCC). V průběhu 

roku jsme ve spolupráci s Komisí pro 

životní prostředí AV ČR, Centrem pro 

otázky životního prostředí UK a 

Informačním centrem OSN v Praze 

uspořádali celkem tři akce. První 

z nich se týkala druhé části zprávy 

IPCC, tedy té, která pojednává o 

dopadech, zranitelnosti a adaptacích. 

Uspořádali jsme tiskovou konferenci 

spojenou se seminářem pro přibližně 

50 lidí. V panelu usedli vědci 

z Vědeckého klimatického fora. 

 

Druhá akce se týkala třetí – mitigační 

– části zprávy IPCC a byla spojená 

s návštěvou britského profesora  

Jima Skea. Prof. Skea vedl 

přednášku pro veřejnost pro více 

jak stovku posluchačů, na kterou 

navázala panelová diskuse za účasti 

dalších českých vědců. Třetí akce 

pak celou sérii ukončila, neboť se 

konala u příležitosti zveřejnění 

syntézy všech tří částí zprávy IPCC. 

Uspořádali jsme panelovou diskusi 

v senátu, v níž usedli především 

zástupci dotčených ministerstev.  

 

Před volbami do Evropského 

parlamentu jsme se ve spolupráci se 

Zeleným kruhem a Dopravní 

federací podíleli na pořádání debaty 

s kandidáty ze sedmi politických 

uskupení a na uspořádání 

předvolební ankety na téma 

energetika, doprava, ochrana 

klimatu, transatlantická obchodní  

dohoda a další témata týkající se 

evropské politiky a kvality života, o 

nichž Evropský parlament 

spolurozhoduje. 

 

Zapojili jsme se do organizace 

mezinárodní akce Greenpeace Spolu 

proti dolu, která vyjádřila 

osmikilometrovým lidským řetězem 

nesouhlas s rozšířením těžby uhlí 

v německém regionu Lužice. 

V průběhu roku jsme opakovaně 

komentovali přípravu klimaticko-

energetického balíčku EU pro období 

do roku 2030. Zúčastnili jsme se řady 

kulatých stolů a přijali společnou 

pozici Klimatické koalice. 

 

Před klimatickým summitem OSN, 

který v září do New Yorku svolal  

 

http://www.zmenaklimatu.cz/images/PROHLASENI_VKF_2015_FINAL.pdf
http://www.imperial.ac.uk/people/j.skea
http://www.zmenaklimatu.cz/images/spolecna_pozice_KliK_cile2030_FINAL.pdf


generální tajemník OSN Pan Ki-mun, 

jsme prostřednictvím dopisu vyzvali 

premiéra, aby na summitu 

reprezentoval Českou republiku na 

nejvyšší úrovni.  

 

Uspořádali jsme seminář Praha pod 

pokličkou, který cílil především na 

úředníky a učitele a představil taková 

opatření, která umožní chránit klima 

a čisté ovzduší ve městě současně. 

Seminář doprovodila brožurka a 

aktualizace webových stránek. 

 

Jménem Centra pro dopravu a 

energetiku byla koordinátorka 

Klimatické koalice po celý rok členkou 

Národního nízkouhlíkového panelu, 

který měl za cíl propojit různé 

skupiny a aktéry napříč společností a 

diskutovat nízkouhlíkovou  

 

budoucnost České republiky. 

Projekt pokračuje i v první polovině 

roku 2015. 

 

Za celý rok jsme nejdůležitější 

události komentovali v 15 tiskových 

zprávách. Vydali jsme brožurku, 

která shrnula nejdůležitější 

poznatky první části zprávy IPCC o 

fyzikálních základech vědy. Na 

vydávání pravidelného newsletteru 

Chytrá energie spolupracovala velká 

část členských organizací Klimatické 

koalice. 

 

Zajímavým aktivitám se věnovaly i 

členské organizace Klimatické 

koalice. Educon pokračoval 

v pořádání seminářů a konferencí, 

tentokrát na témata Klima a politika  

 

 

a Globální a lokální přístupy 

k ochraně klimatu. Frank Bold se 

věnoval analýze návrhu České 

republiky na implementaci výjimky ze 

Směrnice o průmyslových emisích a 

současně monitoringu implementace 

Směrnice o průmyslových emisích a 

výjimek pro velké spalovací zdroje.  

Greenpeace ČR pracovalo na 

snižování závislosti energetiky na 

uhlí, které je i nadále 

nejvýznamnějším zdrojem českých 

emisí oxidu uhličitého. Současně se 

intenzivně účastnilo mezinárodní 

kampaně za ochranu Arktidy před 

těžbou fosilních paliv a dopady 

klimatických změn. 

 

Tématům reformy politiky podpory 

biopaliv a vlivu trhu s elektřinou na 

rozvoj energetiky se v uplynulém  

 

http://rndialogue.eu/nat_dial.php?country=ch
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/tiskove-zpravy
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/tiskove-zpravy
http://www.zmenaklimatu.cz/images/brozura_AR5WG1_web.pdf
http://chytraenergie.info/index.php/e-zpravodaj/archive


roce věnoval Glopolis. Prezentoval 

problematiku biopaliv na veřejných 

přednáškách, seminářích a 

uzavřených kulatých stolech a vydal 

studii zaměřenou na potenciál výroby 

biopaliv  z odpadní biomasy. Dále 

spoluorganizoval dva mezinárodní 

semináře na téma, jak německá 

energetická politika ovlivňuje 

budoucí směřování energetiky 

v dalších zemích. Ke konci roku pak 

spustil nový projekt, který 

prozkoumává, jestli a jak lze na 

našem venkově vyrábět více čisté 

energie a přitom lépe pečovat o 

krajinu.  

Na začátku roku 2014 se Sobotkova 

vláda v programovém prohlášení 

zavázala připravit zákon o snižování 

závislosti na fosilních palivech, 

podobně jako ve Velké Británii.  

 

 

V Česku přijetí legislativy navrhlo 

Hnutí DUHA iniciativou Velká výzva, 

kterou podporuje i Klimatické 

koalice a její členové. Hnutí DUHA 

spolu s Komorou OZE navrhly, jak by 

měl stát odblokovat instalaci 

rodinných fotovoltaických 

elektráren na střechy.  

 

Ve spolupráci s partnery uspořádalo 

Hnutí DUHA mezinárodní 

konferenci „Obnovitelné zdroje 

stojí...za to“ a doprovodilo ji 

analýzami Proč je elektřina 8x dražší 

a Vývoj cen elektřiny pro 

domácnosti od roku 1991. Několik 

členských organizací společně 

usilovalo o zachování limitů těžby 

uhlí v Severních Čechách, které se 

v roce 2014 stalo znovu tématem. 

Finanční přehled:   

Na společné aktivity v roce 2014 

čerpala Klimatická koalice granty od 

nadace Heinricha Böll Stiftung 

v Praze a hl.m. Prahy. Další aktivity 

spolufinancovaly členské a 

partnerské organizace.  

http://www.velkavyzva.cz/
http://hnutiduha.cz/publikace/proc-je-elektrina-osmkrat-drazsi
http://hnutiduha.cz/publikace/infografika-vyvoj-cen-elektriny-pro-domacnosti-od-roku-1991
http://hnutiduha.cz/publikace/infografika-vyvoj-cen-elektriny-pro-domacnosti-od-roku-1991


VÝNOSY Kč 

Hlavní město Praha   88 000  

Příspěvky členů  81 000  

Nadace Heinrich Böll Stiftung v Praze  65 000  

Greenpeace ČR  43 000  

Zelený kruh  34 000  

Dopravní federace  14 000  

CELKEM  325 000  



NÁKLADY  Kč 

Mzdové náklady na koordinátorku  194 000  

Režie  54 000  

Akce k IPCC  38 000  

Seminář a brožura Praha pod pokličkou  28 000  

Webhosting a úpravy zmenaklimatu.cz  11 000  

CELKEM  325 000  



Klimatická koalice   

Na Rozcestí  6, 190 00 Praha 9   

  

Koordinátorka Klimatické koalice:  

Barbora Urbanová,  

barbora.urbanova@ecn.cz,  

274 822 150, 605 276 909  

 

Web: www.zmenaklimatu.cz        

 

Facebook: www.facebook.com/zmenaklimatu  

 

Twitter: @Klimakoalice 

http://www.zmenaklimatu.cz/
http://www.facebook.com/zmenaklimatu
https://twitter.com/KlimaKoalice

