
Klimatická koalice       ...společně pro klima

Zpráva o činnosti v roce 2012

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 kli-
matické změny zejména v rozvojových zemích. Klimatická koalice je platfor-
mou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají především 
ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

Členy Klimatické koalice je 12 sdružení: Adra, o.s., Calla – Sdružení pro záchra-
nu 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.

Spolupracuje s ní 7 přidružených organizací a sítí: Člověk v tísni, Charita ČR, 
Nadace Partnerství, WISE ČR, Česko proti chudobě, České fórum pro rozvojo-
vou spolupráci a Zelený kruh.

Jedním z hlavních cílů práce Klimatické koalice je zvýšit v České republice 
povědomí o změnách klimatu jako o vážném problému, který musíme a 
dokážeme řešit. K tomu sloužila řada aktivit v koalici zapojených členských 
organizací. 

Na konci března jsme díky ekologickému institutu Veronica koordinovali akti-
vity v České republice v rámci šestého ročníku celosvětové iniciativy Hodina 
Země. K hodinovému zhasnutí světel a řadě drobných happeningů se v České 
republice připojilo více než 150 měst, 110 firem a tisíce jednotlivců. Klimatická 
koalice pořádala v Praze promítání tématického filmu a koncert. 

Pod vedením organizací Veronica a Calla jsme uspořádali během roku tři 
exkurze po německých i českých obcích za dobrými příklady využívání obno-
vitelných zdrojů a opatření na úsporu energií.  Zorganizovali jsme v Ostravě a 
Olomouci dva semináře pro starosty a další zájemce o příčinách a dopadech 
klimatické změny, nízkouhlíkové strategii pro ČR, Paktu starostů a primátorů 
apod.

V listopadu jsme ve spolupráci s řadou partnerů – Rakouským, Německým a 
Britským velvyslanectvím a Nadací Heinricha Bölla – uspořádali v Poslanecké 
sněmovně mezinárodní konferenci na téma energetická efektivita jako klíčo-
vý nástroj energetické koncepce.

Uspořádali jsme i řadu menších akcí pro veřejnost: debatu s experty na Vysoké 
škole ekonomické o návrhu Státní energetické koncepce, debaty o dopadech 
změny klimatu v Bangladéši s britským odborníkem, výstavu o těžbě fosilních 
paliv a jejich dopadu na klima. Členové koalice také spolupracují na vydávání 
elektronického občasníku Chytrá energie.

Podrobně jsme sledovali přípravu nové Státní energetické koncepce i chysta-
né vládní kroky k rozdělení výnosů z prodeje emisních povolenek. Prosazovali 
jsme taková opatření, která akcentují úspory energie, zvyšování podílu obno-
vitelných zdrojů a zejména pak skutečně dlouhodobé snižování emisí sklení-

http://www.hodinazeme.cz/
http://www.hodinazeme.cz/
http://chytraenergie.info/
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kových plynů. Členské organizace se podílely na mobilizaci veřejnosti k připo-
mínkování návrhu Státní energetické koncepce pomocí speciálního webu. 

V závěru roku se zástupce členské organizace Glopolis zúčastnil konference 
OSN o změně klimatu v Kataru. Získali jsme tak nejen aktuální informace pří-
mo z místa dění, které jsme díky mediálním výstupům zprostředkovali i české 
veřejnosti, ale mohli jsme i prohloubit spolupráci s dalšími zahraničními orga-
nizacemi, které se věnují problematice klimatických změn.
Jednotlivé organizace Klimatické koalice celý rok prosazovaly opatření pro 
snižování emisí a pořádaly další akce na ochranu klimatu.

Greenpeace vedlo úspěšnou kampaň proti rozšiřování těžby českého hnědé-
ho uhlí, a tedy i vypuštění dalších 1,3 miliardy tun oxidu uhličitého do ovzduší, 
a současně kampaň za záchranu Arktidy před těžbou ropy. Vydalo také návrh 
vzorové energetické koncepce pro ČR s názvem Energetická [r]evoluce. 

Ekologický institut Veronica (Centrum Hostětín) uspořádal 4. ročník Zlínské 
CO2 ligy pro základní a střední školy a podílel se na modelových klimatických 
konferencích pro školáky z Brna a okolí pořádaných  Nadací Partnerství. 
Ekumenická akademie v rámci projektu Klimatická změna a občanská odpo-
vědnost zorganizovala tři kulaté stoly, na kterých se podílela řada nevládních 
organizací a také podnikatelé v oboru zelené energetiky. Jako výstup vyda-
la sborník Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivy. 
Glopolis se věnoval tématu investic do obnovitelných zdrojů prostřednictvím 
konference Finanční řešení pro čistou energetiku ve střední a východní Evropě 
a mezinárodnímu klimatickému financování v rámci mezinárodního semináře 
Climate Finance: State of Play and Experience Sharing. Educon navázal na glo-
bální summit Rio+20 kulatým stolem Výzvy zelené ekonomiky - reflexe z Ria. 

Hnutí DUHA prosazovalo zákon, který závazně stanoví, že Česko bude snižo-
vat závislost na drahých fosilních palivech. V této souvislosti podruhé uspo-
řádalo Festival Velká výzva, tentokrát v Praze na Letné a s více jak deseti 
tisíci návštěvníky. Hnutí DUHA také spolu s ostatními členy koalice a obcemi, 
podnikateli ve stavebnictví, bytovými družstvy a odbory prosazovalo využití 
výnosů z aukcí emisních povolenek na snižování emisí. Na podzim minulého 
roku pak vláda i poslanci schválili využití poloviny výnosů na klimatická opat-
ření. V návaznosti na to usiluje celá koalice o to, aby část výnosů byla využita i 
v rámci české pomoci rozvojovým zemím v boji proti změnám klimatu. 

Členské organizace Klimatické koalice také vydaly řadu publikací: Greenpeace 
nechalo spočítat externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku. Hnutí 
DUHA shrnulo argumenty, proč by Česko mělo snižovat závislost na fosilních 
palivech v brožuře Dražší a dražší. Glopolis vydal Průvodce mezinárodním 
klimatickým vyjednáváním, Biopaliva jako odpověď na změnu klimatu a zma-
poval trh s mezinárodními uhlíkovými kredity v publikaci Podporuje uhlíkový 
trh rozvojovou spolupráci ČR?. 
K reformě Evropského systému obchodování s emisními povolenkami vydalo 
infolist Centrum pro dopravu a energetiku. Každoročně také informuje o tlus-
tých kočkách – firmách s největšími přebytky emisních povolenek.

http://www.energetickakoncepce.cz/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/Multimedia1/Publikace/Energeticka-revoluce-pro-CR
http://www.ekumakad.cz/cz/publikace/klimaticka-zmena-obnovitelne-zdroje-energie-a-obcanske-aktivity
http://glopolis.org/cs/udalosti/konference-k-predstaveni-studie-financni-reseni-pro-cistou-energii-pro-stredni-vychodni-evropu/
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-climate-finance-state-play-experience-sharing/
http://www.velkavyzva.cz/
http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/publikace/Limity/Externality_tezby_uhli-shrnuti_studie.pdf
http://www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/43/fosil-infolist-www.pdf
http://glopolis.org/soubory/1c95/pruvodce-mezinarodnim-klimatickym-vyjednavanim.pdf
http://glopolis.org/soubory/1c95/pruvodce-mezinarodnim-klimatickym-vyjednavanim.pdf
http://glopolis.org/soubory/368d/biopaliva-jako-odpoved-na-zmenu-klimatu.pdf
http://glopolis.org/soubory/5f14/podporuje-uhlikovy-trh-rozvojovou-spolupraci-ceske-republiky.pdf
http://glopolis.org/soubory/5f14/podporuje-uhlikovy-trh-rozvojovou-spolupraci-ceske-republiky.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/infolistcde_reformaets_brezen2013_1.pdf
http://cde.ecn.cz/tiskovka.shtml?cmd%5B3213%5D=i-3213-2350119
http://cde.ecn.cz/tiskovka.shtml?cmd%5B3213%5D=i-3213-2350119
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Před summitem OSN o změně klimatu v Dauhá vydala Koalice pod vedením 
organizace Glopolis informační list pro novináře, který shrnul nejdůležitější 
očekávané body konference, přiblížil historii klimatických vyjednávání a infor-
moval o praktickém pozadí summitu. 

Klimatická koalice podpořila kampaň Evropské komise, která propaguje pří-
klady dobré praxe z oblasti snižování emisí skleníkových plynů a úspor ener-
gie. Přeložili jsme titulky k videu prof. Jamese Hansena z amerického Goddard 
institutu s názvem Proč musím promluvit o změně klimatu.

Informačním nástrojem Klimatické koalice jsou webové stránky www.
zmenaklimatu.cz, na nichž zájemcům pravidelně přinášíme novinky z oblas-
ti vědeckých poznatků, politiky ochrany klimatu, dopadů klimatické změny 
atd. V době konání mezinárodního summitu OSN v Dauhá na konci roku zde 
čtenáři nacházeli čerstvé informace o aktuálním dění. Na přelomu roku prošla 
webová stránka kompletní renovací. Nově jsme přeložili a zveřejnili 15 příbě-
hů Očitých svědků klimatické změny. Mimo to provozujeme i stránku Změna 
klimatu na Facebooku, která má v současnosti asi 840 příznivců. Začátkem 
roku jsme založili blog na serveru iHned a publikovali na něm celkem 13 člán-
ků. Některé z nich byly i otištěné v Hospodářských novinách. Vydali jsme 9 
tiskových zpráv.

Po celý rok Klimatickou koalici řídila zvolená pětičlenná Rada složená ze 
zástupců organizací: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Centrum pro 
dopravu a energetiku, Glopolis, Hnutí DUHA a Ekologický institut Veronica. 
Klimatická koalice se sešla dvakrát za rok na valné hromadě. Na jarním setkání 
byla přijata nová členská organizace: Resilience CZ.

Přijali jsme nový strategický plán pro roky 2013-14 s bližším rozpracováním cílů 
pro rok 2013 a rovněž pozici k těžbě břidlicového plynu metodou hydraulic-
kého štěpení. V červnu jsme uspořádali pro členy vzdělávací seminář, který 
se věnoval tématům nových médií a strategického plánování pro neziskové 
organizace. Koordinátorka Klimatické koalice se zúčastnila třítýdenní stáže u 
organizace Climate Action Network Europe, kde sbírala zkušenosti jak s koor-
dinováním a komunikací v rámci sítí, tak s prací CAN-E na tématech emisního 
obchodování a financí na klimatická opatření v rozvojových zemích.

http://zk.easysoftware.cz/images/dokumenty/infolist_summit_osn_doha_2012.pdf
http://world-you-like.europa.eu/cs/
http://www.ted.com/talks/james_hansen_why_i_must_speak_out_about_climate_change.html
http://www.zmenaklimatu.cz/
http://www.zmenaklimatu.cz/
http://www.facebook.com/zmenaklimatu
http://www.facebook.com/zmenaklimatu
http://hanzlova.blog.ihned.cz/
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/tiskove-zpravy
http://zk.easysoftware.cz/images/dokumenty/spolecna_pozice_bridlicny_plyn_final.pdf
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Finanční přehled: Na společné aktivity v roce 2012 čerpala Klimatická koalice granty od nadace Stefana Batory a 
Velvyslanectví USA v Praze, a to prostřednictvím svých členských organizací. Řadu aktivit zároveň kofinancovaly 
členské organizace z dalších zdrojů: Evropské unie, Ministerstva zahraničí, Státního fondu životního prostředí či 
Evropské klimatické nadace.

Všem donorům za jejich podporu děkujeme.

Výnosy Kč
Nadace Stefana Batory 
(příjemce grantu: Centrum pro dopravu a energetiku)

364 311

Velvyslanectví USA v Praze 
(příjemce grantu: Calla)

209 032

Kofinancování aktivit dalšími členskými organizacemi 
(Glopolis, EI Veronica, Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA)

159 140

Climate Action Network Europe 
(skrze členskou organizaci Centrum pro dopravu a energetiku)

21 749

CELKEM 732 483

Náklady Kč
Mzdové náklady na koordinátorku KK (komunikace se členskými organizacemi, koordinace 
setkání, seminářů a veřejných akcí atd.) 

212 560

Režie (nájem, energie, telefon, internet atd.) 81 439
Webhosting a úpravy webových stránek 27 240
Cestovné 20 910
Grafika a tisk 14 333
Setkání KK a vzdělávací seminář 46 221
Náklady na veřejné akce 93 262
Exkurze (doprava, tlumočení, náklady na organizaci a propagaci) 131 992
Stáž u CAN Europe 18 640
Překlady 9 000
Odměny za články na blog 12 000
Konference (tlumočení, catering) 34 946
Klimatické semináře v regionech (catering, honoráře, nájem, etc) 24 549
CELKEM 727 092

Rozdíl mezi výnosy a náklady byl převeden do roku 2013 a bude využit pro financování aktivit Klimatické koalice.

Klimatická koalice
c/o Centrum pro dopravu a energetiku, Na Rozcestí 6, 190 00 Praha 9

Koordinátorka Klimatické koalice:
Barbora Hanžlová, barbora.hanzlova@ecn.cz, 274 822 150
Web: www.zmenaklimatu.cz      Facebook: http://www.facebook.com/zmenaklimatu

mailto:barbora.hanzlova@ecn.cz
http://www.zmenaklimatu.cz/
http://www.facebook.com/zmenaklimatu

