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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 02. června 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o informace spojené s vyjádřením starosty MČ Praha 7 v posledním
čísle Hobuletu, že MČ Praha 7 „vyšla vstříc volání vědců a občanů po tom, aby (…) vyhlásila stav
klimatické nouze a žádáte o
poskytnutí úplného seznamu shora uvedených vědců a občanů, kteří volali po tom, aby tento stav
vyhlásil „stav klimatické nouze“. V případě, že volání nebyla konána veřejným způsobem a není
tedy z důvodu ochrany osobních údajů možno poskytnout konkrétní jmenný seznam, žádáte o
poskytnutí informace o tom, kolik volajících bylo a kdy a jakým konkrétním způsobem bylo volání
činěno“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme.
Městská část Praha 7 ve svých výstupech uvádí, že při vyhlášení stavu klimatické nouze vyšla vstříc
volání vědců a občanů. Ve své žádosti uvádíte, že chcete poskytnout úplný výčet vědců a občanů,
kteří po vyhlášení klimatické nouze volali. Takový seznam MČ Praha 7 k dispozici nemá, jelikož
institucí a jednotlivců, kteří různými cestami upozorňovali na současné problémy související
s dopady klimatických změn a formulovali své apely na místní municipality, představitele států či
každého, kdo může danou situaci ovlivnit, bylo a je velké množství. V odpovědi na Vaši žádost
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uvádíme některé z nich (s primárním zaměřením na ČR), které byly veřejně k dispozici v době, kdy
Praha 7 vyhlásila stav klimatické nouze.

Mezinárodní panel pro změny klimatu (IPCC)
Mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC vydal dne 08.10.2018 v Jižní Koreji varovnou zprávu o
stavu klimatu s apelem na okamžitou a silnou společnou klimatickou akci. Na zprávě se podílelo
více než 90 vědců ze 40 států světa. Zpráva byla vypracována na žádost Rámcové úmluvy OSN o
změně klimatu po přijetí Pařížské dohody v roce 2015.
https://www.ipcc.ch/sr15

Fridays for Future – Studenti za klima
Iniciativa českých středoškolských studentů, kteří apelují na společnost a politiky, aby začali řešit
klimatické změny jako skutečnou krizi. Organizují stávky (01.04.2019 vyrazily do ulic tisíce
českých středoškoláků ve dvaceti městech ČR), podepisují prohlášení a požadují konkrétním
opatření. Prohlášení podepsalo již 6446 studentů.
https://www.fridaysforfuture.cz/
Studenty v jejich snaze podpořili také učitelé: https://www.eduin.cz/clanky/vyzva-ucitele-za-klimafridays-for-future/ a rodiče: http://www.inovativnivzdelavani.cz/udalost/rodice-za-klima-pochodpro-budoucnost-deti/

Prohlášení 100 českých vědců a vědkyň
Ke studentským požadavkům se 14.03.2019 připojila také více než stovka českých vědců a vědkyň
s apelem, aby politici nezavírali oči před alarmujícími vědeckými fakty shrnutými ve zprávě IPCC.
https://www.soc.cas.cz/aktualita/vice-nez-sto-vedkyn-vedcu-podporilo-stavku-stredoskolskychstudentu-za-klima

Veřejné prohlášení Klimatické koalice a Zeleného kruhu a jejich členů a podporovatelů
Klimatická koalice (platforma rozvojových a ekologických organizací zabývajících se změnou
klimatu) a Zelený kruh (asociace ekologických organizací) podpořily 12.03.2019 studentské stávky
za klima a vydalo prohlášení, ve kterém se staví za apel na politiky, aby klimatickou krizi začali
řešit. Prohlášení podepsalo 15 nevládních organizací.
https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1413:zeleny-kruh-a-klimatickakoalice-vitaji-stredoskolskou-stavku-za-klima-v-cr&catid=52&Itemid=72

Prohlášení pražských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze
Přes 80 pražských uměleckých a kulturních institucí a organizací vydalo 28.02.2019 prohlášení, ve
kterém požadují vyhlášení stavu klimatické nouze na území hlavního města Prahy.
https://artalk.cz/2019/02/28/prohlaseni-prazskych-kulturnich-instituci-k-vyhlaseni-stavuklimaticke-nouze-na-uzemi-mesta-prahy/
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Požadavek aktivistů na zasedání Zastupitelstva HMP
Několik desítek aktivistů vystoupilo na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy s požadavkem, aby
hlavní město vyhlásilo stav klimatické nouze.
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/aktiviste-na-zastupitelstvu-prahy-zadali-stav-klimatickenouze

Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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