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Klimatická koalice a rok 2021

Klimatická koalice je platforma českých nestátních neziskových 
organizací, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního 
prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím 
dopadům, společenským aspektům klimatické krize, rozvojovou 
spoluprací a humanitární pomocí. Vznikla v roce 2007.

V roce 2021 jsme se opět rozrostli. 

Novými členy Klimatické koalice se v roce 2021 stali Pěšky městem, 
Diakonie ČCE, Plant for the Planet ČR, MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici, 
Středisko ekologické výchovy SEVER, Nava Gókula, Bezobaláč Zlín, Žít 
Laudato si‘ ČR, ClimaCare a Hnutí Brontosaurus.

SPOLUVYTVÁŘÍME A POSILUJEME širší klimatické hnutí, podporujeme jeho vzájemnou spolupráci a 
rozvíjíme znalosti o problému změny klimatu a jeho řešeních.



Kdo je kdo…
…v Klimatické koalici v roce 2021?

Naše organizace →

Rada Klimatické koalice ↓

Barbora Urbanová 
(Centrum pro dopravu a energetiku, z. s.)

Jana Pravdová 
(Greenpeace ČR)

Zuzana Vlčková 
(Limity jsme my)

Jiří Koželouh 
(Hnutí DUHA)

Petr Kucka 
(Ekologický institut Veronica)

Edvard Sequens 
(Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.)



Podporujeme spolupráci klimatického hnutí

Každý měsíc svoláváme pravidelné setkání pro širší klimatické 
hnutí (“KlimaAkce”). Koordinujeme také aktivity našich pracovních 
skupin. V roce 2021 to byly skupiny k tématům: uhelná komise, 
budování hnutí, volební aktivity, fosilní plyn, klimatická legislativa 
EU Fit For 55, IPCC, spravedlivá transformace či komunikační 
strategie.

Uspořádali jsme 2 webináře pro členy a členky našich organizací. 
Jeden webinář jsme připravili také pro veřejnost. Přidali jsme se 
ke studentské stávce za klima a k Velké letní rebélii. 

S dopomocí Klimatické koalice se v roce 2021 dvakrát sešlo také 
Vědecké klimatické fórum.

PODPORUJEME spolupráci, otevřenou diskusi, sdílení informací, znalostí a zkušeností mezi 
členskými a přidruženými organizacemi.



Koordinovali jsme festival Týden pro klima. Po celé republice i online 
proběhlo v rámci ročníku 2021 více než 80 akcí.

ZVYŠUJEME v České republice povědomí o klimatické krizi jako o naléhavém problému, který 
vyžaduje bezodkladná řešení.

Týden pro klima  |



Zvedáme hlas za klima

Vydali jsme společnou pozici k emisním cílům České 
republiky pro roky 2030 a 2050 a sdělili jsme svůj názor 
kromě médií rovněž politikům a političkám. Na COP26 
jsme stanovisko k emisním cílům ČR předali také 
vedoucímu české delegace Pavlu Zámyslickému. 

Dvakrát jsme vystoupili v Senátu ČR k tématu klimatické 
legislativy Evropské unie “Fit for 55”.

Po volbách jsme společně se Zeleným kruhem zaslali 
výzvu s požadavky na ochranu klimatu nově zvoleným 
politickým lídrům a lídryním. 

PROSAZUJEME, aby Česká republika do roku 2030 ukončila výrobu elektřiny z uhlí a nejpozději do 
roku 2050 se stala uhlíkově neutrální.



Ve spolupráci s Vědeckým klimatickým 
fórem a institucemi, které jsou v něm 
sdruženy, jsme uspořádali tiskovou 
konferenci k vydání nové zprávy 
Mezivládního panelu OSN pro změnu 
klimatu.

(Foto: Jana Plavec)

VEDEME veřejnou diskusi o probíhající změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování,o jejích 
dopadech u nás i ve světě a o možnostech adaptace.

Nová zpráva IPCC



Komunikujeme změnu klimatu

Vydali jsme brožuru "Zapojujeme města do klimatických řešení: Příručka pro 
samosprávy a aktivní občan(k)y". Shrnuje možnosti, jak se mohou města a 
obce prakticky zapojit do ochrany klimatu. Podstatným přínosem je, že se 
text zaměřuje i na konkrétní zdroje financování, které jsou samosprávám k 
dispozici.

Vydali jsme také 22 tiskových zpráv. Píšeme vlastní komentáře do českých 
médií a pomáháme na svět textům dalších aktérů v ochraně klimatu. 

Jsme aktivní na Facebooku, Twitteru a Instagramu a počty našich příznivců 
na všech platformách rostou. 

PODPORUJEME komplexní udržitelná, sociálně a environmentálně příznivá a spravedlivá řešení.



Sledujeme globální dění. Byli jsme proto i na klimatické konferenci OSN ve 
skotském Glasgow. Kromě setkání s řadou dalších účastníků a účastnic nejen 
z Česka jsme o dění na summitu pravidelně informovali česká média a veřejnost 
prostřednictvím tiskových zpráv, článků a sociálních sítí.

PROSAZUJEME, aby Česká republika pomáhala nejohroženějším lidem v rozvojových zemích v 
adaptacích na nevyhnutelné dopady klimatické krize a v opatřeních pro jejich zmírňování.

COP26  |



Finance 2021

Příjmy a výdaje 2021 
Celková částka: 1 714 234 Kč

Zdroj financování
grant European Climate Foundation

Výdaje 2021 podle kategorie Částka

Capacity building semináře 13 440 Kč

COP26 34 989 Kč

Členský poplatek Zelenému kruhu 11 493 Kč

Grafika 13 240 Kč

Konzultace s externími experty 8 000 Kč

Režijní náklady 239 749 Kč

Reklama a sociální sítě 62 947 Kč

Platy 1 244 826 Kč

Tisk 7 055 Kč

Tisková konference k IPCC 7 291 Kč

Týden pro klima 24 405 Kč

Video spoty 40 000 Kč

Web 6 800 Kč



Adresa:
Heřmanova 8, 170 00 Praha 7

Barbora Valešová (Koordinátorka Klimatické koalice)
barbora.valesova@klimatickakoalice.cz | 736 279 250

Jitka Martínková (Komunikační koordinátorka)
jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz | 728 399 452

Facebook.com/klimatickakoalice  
Twitter.com/KlimaKoalice

Instagram.com/klimatickakoalice
Web: klimatickakoalice.cz

Výroční zpráva Klimatické koalice za rok 2021.

SNAŽÍME SE, aby se snižování lidského vlivu na klima stalo jedním z hlavních principů 
v rozhodování státu, obcí, domácností, firem, institucí a organizací.


