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Výroční zpráva  
Realistická energetika a ekologie z.s. 

za rok 2021  

1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   Realistická energetika a ekologie z.s. 
Sídlo:   Praha   
IČ:   09433490    

DIČ:   CZ 09433490     

Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 73786 vedená u Městského soudu v Praze 

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
Multidisciplinární think-tank nezávislých odborníků přispívající ke kultivaci 

debaty a artikulaci veřejného zájmu v oblasti klimaticko-energetické politiky, 

který za pomoci kritické analýzy odkrývá možná úskalí navrhovaných řešení 

klimaticko-energetických problémů, jejich vzájemných interakcí a dalších 

souvislostí.    

Vnáší do veřejné diskuse objevené  interakce  mezi energetikou, ekologií a 

ekonomikou, aby se eliminovala možnost přijímání takových opatření, která by 

mohla způsobovat další ekologické a ekonomické škody, jako se to již 

mnohokrát ukázalo v minulosti, kdy byla neuvážlivě přijímána nerealistická a 

nepropočítaná řešení, nedomyšlená do všech souvislostí, odporujících 

přírodním zákonům a aktuálnímu vědeckému poznání.   

Vytváří protiváhu lobbistických skupin, snažících se pod rouškou boje proti 

klimatickým změnám prosadit řešení, bez ohledu na skutečný přínos pro 

energetiku, ekonomiku a životní prostředí. 

Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, 

zejména: 

a) Výměnou názorů a sdílením poznatků mezi odborníky z různých oblastí  
b) Oponenturou oficiálních dokumentů 
c) Formulováním konsenzuálních návrhů řešení 
d) Upozorňováním vládních a zákonodárných orgánů na skryté hrozby a 

možné dopady navrhovaných metod řešení klimaticko-energetických 
problémů 



  

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem Realistická energetika a ekologie, z.s je valná hromada.  

Statutárním orgánem je: 

Ing. JAROSLAV ČÍŽEK, předseda 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve 

složení statutárních orgánů 

 

4) Členská základna          

Realistická energetika a ekologie, z.s  evidovala na konci sledovaného období 24 

členů. 

 

5) Hospodaření organizace  

Realistická energetika a ekologie, z.s  v průběhu roku financovala svoji činnost 

pouze z dobrovolných příspěvků členů a dárců. 

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 26.235 Kč, 

když příjmy činily 29.017,- Kč a výdaje 2.782,- Kč. Organizace vykazuje dostatek 

finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období. 

 

 

 

Sestavil Jaroslav Čížek 

 

Dne 10.12.2022 
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