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Rok 2016 znamenal pro Greenpeace interní změnu. Byl to rok, kdy jsme vytvořili jasnou vizi, jak 
bude v příštích 10 letech Greenpeace naplňovat plán pro zelenou a mírovou planetu. Spolu s vámi 
(a někteří z vás už jsou prarodiči) je v posledních 40 letech Greenpeace v první linii v ochraně 
životního prostředí a společně jsme již zvítězili v mnoha bitvách. Nicméně je třeba se přizpůsobit 
rychle se měnícímu světu. V tomto roce jsme přijali Global Framework, návod, jak získat větší vliv 
a lépe koordinovat globální programy. Nová koncepce má tři pilíře. Chceme bránit životní prostředí 
tak, aby zůstala zachována schopnost Země uchovat život v celé diverzitě. Věříme, že Greenpeace 
je efektivním bojovníkem proti změnám klimatu. Potřebujeme udržet nárůst teploty na Zemi pod 
1,5 °C a za zachovat biodiverzitu ve stávajícím rozsahu.  Abychom dosáhli výsledků, potřebujeme 
podporu lidí, a to nás vede k druhému pilíři – změně myšlení. To je něco, čemu říkám „vytvořit 
nové normálno“. Potřebujeme pomoc k vytvoření “nového normálu”, kde se čistá energie, čistá 
voda a půda a zodpovědná spotřeba stává součástí životního stylu většiny společnosti a dokonce 
může být brána jako samozřejmost. V neposlední řadě, dnešní elity vlastní většinu moci, koncentrují 
bohatství a sílu bez ohledu na cenu, kterou zaplatí planeta. Klimatické změny a ztráta biodiverzity 
jsou symptomy. Potřebujeme změnit dynamiku moci a oslabit vliv velkých korporací na politiku, 
podpořit lidi, aby společně budovali budoucnost a ukázat jim lepší cestu, kdy je zdravější planeta 
a vstřícnější společnost reálnou možností, nikoli utopií.

Chtěl bych znovu poděkovat tisícům lidí, kteří se k nám letos připojili, abychom společně udělali 
Česko zelenější, aktivnější a otevřenější. Bez vaší podpory by Greenpeace nikdy nebylo schopné 
dokázat malé zázraky, které společně děláme. Spolu vytváříme změnu.

ÚVODNÍ SLOVO

David C. Murphy 
výkonný ředitel 
Greenpeace ČR



Výstava fotografií v atriu Poslanecké sněmovny, 
„Krajina a uhlí“
Poslanci by měli vidět, jaký dopad mají jejich rozhodnutí. 

Velká většina nechtěla do severních Čech, tak jsme přinesli doly do parlamentu. 
Vystaveny byli fotografie vítěze Czech Press Photo Ibry Ibrahimoviče a jeho kolegy 
Miloše Žihly. Cílem výstavy bylo přiblížit návštěvníkům, kteří Litvínovsko osobně neznají, 
jaké dopady na krajinu a životy lidí v Podkrušnohoří má povrchová těžba hnědého uhlí.
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Sametové posvícení
Pražská lokální dobrovolnická skupina se i v roce 2016 zapojila do Sametového 
posvícení - satirického průvodu v maskách, kde jsme prezentovali téma čistého ovzduší. 

Ve spolupráci s umělkyní Markétou Starou jsme vytvořili masky nosů a plic. 
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Do Arktidy s virtuální realitou
Letos jsme se vypravili na festival Trutnoff. 

Tam jsme návštěvníkům u našeho stánku krom nabíjení 
telefonu ze slunce nabídli i podívat se do Arktidy 
prostřednictvím virtuální reality a ohlas byl skvělý.
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25 let Greenpeace 
Rok 2016 byl pro Greenpeace Česká republika významný i proto, že jsme slavili 25 let v ČR.  

Oslavu jsme se ale rozhodli uspořádat trochu jinak, a tak naši dobrovolníci a dobrovolnice z brněnské 
lokální skupiny připravili celodenní program, jehož hlavním tématem bylo aktivní občanství. 
Návštěvníci si proto mohli vyslechnout například pana Kazdu, starostu energeticky soběstačné obce 
Kněžice, nebo mladého aktivního občana Jakuba Čecha. Stejně tak se mohli zapojit do různých 
workshopů a poodhalit tak cesty, jak být občansky aktivní.
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Přehrada v srdci 
Amazonského lesa zrušena
Pomohli jsme domorodému kmeni Munduruku 
v jeho odporu proti stavbě megalomanské 
přehrady v samém srdci amazonského pralesa. 

Řeka Tapajós v srdci Amazonie je domovem tisíců lidí 
a unikátního bohatství druhů. To vše by se ale mohlo 
změnit. Brazilská vláda chce na řece zřídit systém 
přehrad a vodních elektráren, které by výrazně 
narušily ekosystém. Jednu z největších se ovšem 
v minulém roce podařilo zaříznout
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Vattenfall
V roce 2016 se Švédsko zavázalo, že se do roku 
2045 stane první uhlíkově neutrální zemí v Evropě. 

Bohužel ale namísto toho, aby doly zavřela, schválila 
Švédská vláda prodej uhelných dolů a elektráren 
Vattenfall české firmě EPH Daniela Křetínského. Aktivisté 
Greenpeace a iniciativy „Limity jsme my!“ společně 
protestovali před švédskou ambasádou v Praze proti 
prodeji uhelných dolů a elektráren v německé Lužici 
české firmě EPH. 
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Siouxové chrání svůj domov
V minulém roce se lidem z kmene Siouxů podařilo uspořádat největší nenásilný protest 
domorodých obyvatel v dějinách USA. 

Několik měsíců blokovali výstavbu kontroverzního ropovodu Dakota Access Pipeline vedoucí přes 
jejich posvátná území. Greenpeace pomáhalo s tréninky a školeními ve stanových městečkách, 
dodávalo zásoby a pomáhalo celou kauzu medializovat.

7



Skladba pro Arktidu
Světově uznávaný italský skladatel Ludovico Einaudi uvedl svou skladbu 
Elegie pro Arktidu přímo na plovoucím molu u ledovce Wahlenbergbreen 
v Norsku. 

Upozornil tak na nutnost chránit křehkou arktickou přírodu. Do tónů posmutnělé 
skladby znělo praskání tajícího a rozpadajícího se ledu. Křídlo i pódium dopravila 
na sever loď Greenpeace Arctic Sunrise z Německa.
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Ochrana pralesů
Dvanáct tisíc Čechů prostřednictvím Greenpeace vyzvalo nadnárodní korporace jako 
například Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive nabo PepsiCo, aby plnily své vlastní 
sliby a přestaly používat palmový olej, kvůli kterému jsou ničeny pralesy. 

Podpisy pod výzvou, kterou celosvětově podpořilo téměř půl milionu lidí, Greenpeace chtělo 
předat českému vedení firmy Johnson & Johnson. To se však odmítlo s Greenpeace sejít 
a podpisy převzít. Naopak společnosti Colgate-Palmolive přislíbila změnu.
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Rouška pro Nelsona
Aktivista Greenpeace UK vyšplhal na pomník 
admirála Nelsona, kterému nasadil dýchací masku, 
aby upozornil na znečištění ovzduší v Londýně. 

Mezi dalšími osobnostmi, které dostaly masku proti 
znečištěnému vzduchu, nechyběli Oliver Cromwell 
u britského parlamentu, královna Viktorie naproti 
Buckinghamskému paláci a Eros na náměstí Picadilly.
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Elektrárna Chvaletice
V září jsme zahájili zbrusu novou kampaň za ukončení provozu uhelné elektrárny Chvaletice. 

Pro někoho se možná překvapivě snažíme zabránit probíhající „rekonstrukci“ elektrárny, která má umožnit prodloužení její činnosti 
nejméně do roku 2030. V opačném případě by musela být nejpozději v roce 2020 uzavřena, protože nesplňuje nové, přísnější emisní 
limity stanovené evropskou i českou legislativou. Kromě účasti ve správních řízeních a informování veřejnosti jsme žádali politiky, aby jasně 
odmítli prodlužování provozu největšího zdroje znečištění v Pardubickém kraji, který podle vědců ročně způsobí předčasné úmrtí 80 lidí.
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Jiřetín bez uhlí
V loňském roce jsme zahájili 
projekt, který má pomoci Hornímu 
Jiřetínu zbavit se závislosti na uhlí. 

Cílem projektu je nejen pomoci 
městu vyrábět energii z obnovitelných 
zdrojů a provést energeticky úsporná 
opatření, ale zároveň inspirovat další 
města, obce a komunity. Prvním 
krokem je zmapování potenciálu 
obnovitelných zdrojů a energetických 
úspor v Jiřetín. Proto jsme sbírali data 
o spotřebě energií, zateplení a typu 
obydlí obyvatel. Pro jiřetínské jsme 
zorganizovali přednášku o zelených 
zdrojích energie a vzali jsme je 
na exkurzi do jediného energeticky 
soběstačného města – Kněžic.
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TTIP
Přes čtyři tisíce lidí a řada organizací podpořila naši společnou výzvu s organizací 
Iuridicum Remedium za transparentní vyjednávání smlouvy TTIP.  

Hlavním požadavkem výzvy byl veřejný slib české vlády, že nepřistoupí na text smlouvy, který 
by jakkoli oslaboval práva občanů a sociální, spotřebitelské či environmentální standardy. Petici 
přijal předseda vlády Bohuslav Sobotka a většinu našich požadavků písemnou formou slíbil.
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Valná hromada Global Greenpeace v Praze
Ředitelé všech kanceláří Greenpeace z celého světa, stejně jako zástupci Greenpeace International, přišli do Prahy na globální valnou hromadu. 

Bylo to historické setkání nejen proto, že se poprvé setkali všichni vůdci Greenpeace ve střední Evropě, ale také proto, že Greenpeace přijala novou desetiletou 
strategii, která má pomoci vytvořit zelenou a mírovou planetu tím, že chrání limity životního prostředí, které nemůžeme překročit. Měníme to, co je ve společnosti 
zatím považované za normální a měníme rozložení sil ve světě.

V rámci programu naše nové mezinárodní ředitelky, Bunny McDiarmid a Jennifer Morgan navštívily českou kancelář Greenpeace a diskutovaly se zaměstnanci.
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Rostoucí hnutí za klimatickou spravedlnost
Hnutí Limity jsme my, které vzniklo jako občanská iniciativa při obraně obcí ohrožených těžbou uhlí, pokračuje ve své činnosti a sílí. 

Proto jsme moc rádi, že můžeme spolupracovat, spojit síly a postavit se jako pestré občanské hnutí fosilnímu průmyslu, jako například v případě těžby uhlí v Lužici při 
převzetí dolů českou firmou EPH, prodlužování životnosti starých uhelných elektráren Chvaletice a Počerady, nebo snahám o expanzi povrchové těžby uhlí u Horního 
Jiřetína i na lomu Bílina. Sdílíme zkušenosti, znalosti a podporujeme skupiny i jednotlivce, kteří mají odvahu postavit se za spravedlivou udržitelnou budoucnost všech.
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Ende Gelände
Plány na stavbu 27 nových uhelných 
elektráren na Filipínách, těžba 
břidlicového plynu v Brazílii, pohroma, 
kterou po sobě zanechaly ropné firmy 
v Nigérii – to je jen několik důvodů, které 
přiměly více než 30 tisíc lidí na šesti 
kontinentech vyjít do ulic a ukončit naši 
závislost na fosilních palivech.

V rámci celosvětové dvoutýdenní akce 
s názvem Break free (osvoboďme se) 
odpověděli na otázku, kterou si stále ještě 
někteří lidé kladou: „a co s tím já zmůžu?“ 
Zůčastnili jsme se jedné z nich a to konkrétně 
akce pod názvem Ende Gelände (Konec 
zvonec) v obřím velkolomu Welzow-Süd. 
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Solářní záře v Arktidě
Inuitská komunita Clyde River dokázala úžasnou věc.

Poté, co strávilo poslední dva roky odoláváním hrozbám hledání ropy v jejich teritoriu, městečko nainstalovalo své první 
solární panely v historii! Desítky let se vesnice zcela spoléhala na drahé a špinavé fosilní palivo jakožto zdroj energie pro jejich 
domovy a budovy. S tím, jak se prohlubuje změna klimatu a arktický led taje, energetické společnosti se dostávají dál a dál, 
aby pomocí seismických výbuchů v blízkém oceánu hledaly ropu. Obyvatelé Clyde River se však proti tomu postavili. Jejich 
první solární panely budou elektřinou zásobovat komunitní centrum a ušetřené částky budou znovu investovány do rozvoje 
komunity. Greenpeace společně s Vancouver Energy Coop přivezli panely do Clyde River na palubě lodi Greenpeace Arctic 
Sunrise a vyškolili členy komunity na instalaci a údržbu solárního systému. 
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Pomohli jsme chránit 
nejcennější evropskou přírodu 
V Evropě kvůli činnosti nás lidí rapidně ubývají 
druhy rostlin a živočichů.

Evropská unie proto zavedla soustavu ochrany přírody 
Natura 2000. Kvůli tlaku průmyslové lobby však evropští 
komisaři zvažovali, že ochranu přírody razantně oslabí. 
Spolu s dalšími organizacemi a statisíci lidí po celé Evropě 
jsme se proti tomuto záměru vymezili a dali Komisi jasný 
vzkaz, že příroda je cennější, než záměry developerů. 
Naturová směrnice tak byla zachována v plné síle.
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Požáry v Rusku
Dobrovolní hasiči Greenpeace pomáhali 
s odstraňováním požárů v ruské provincii 
Krasnodarsk. Na snímku hasí v blízkosti 
kozácké vesnice Berezanovskaya.
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Mikroplasty v oceánech 
Po zjištění, že 170 druhů mořských živočichů obsahuje odpady z mikroplastů, se organizace 
Greenpeace rozhodla otestovat největší značky z odvětví kosmetiky a osobní hygieny.

Oslovili jsme naší studií a výzvou skončit s používáním mikroplastů 30 velkých společností včetně 
takových, jako je Estée Lauder, Channel či Amway. Na popud našich aktiv se povedlo rozšířit závazky 
mnoha velkých firem, že upustí od používání mikroplastů. Nyní jsou zapotřebí další kroky, včetně toho, 
aby vlády prohlásily mikroplasty za toxické pro vodní svět a začaly s nimi bojovat. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Finanční zpráva
Greenpeace Česká republika republika je registrováno 
u Ministerstva spravedlnosti jako mezinárodní nevládní organizace. 
Zakládáme si na své finanční nezávislosti, a proto děkujeme všem 
individuálním dárcům, kteří Greenpeace podpořili v roce 2016. Naše 
účetnictví dobrovolně podrobujeme nezávislému auditu dle české 
legislativy i mezinárodních standardů Greenpeace. Finanční audit pro 
rok 2016 pro nás zpracovala auditorská společnost 22HLAV s.r.o. 
člen MSI Global Alliance. 

Kompletní účetní závěrka sestávající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty 
a přílohy k účetní závěrce je přílohou této výroční zprávy a je spolu s ní 
zveřejněna ve sbírce listin spolkového rejstříku.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Greenpeace 
Česká republika, z.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, 
výkazu zisku a ztráty,  za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod 
a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. 
přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv organizace Greenpeace Česká republika, z.s. 
k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

22HLAV s.r.o.

Kampaně 6113

Klima - energetika 258

Kampaň Energy Citizens 85

Arktida 0

Pralesy 121

Evropské kampaně 679

Rapid Response aktivity 11

Příspěvek na mezinárodní kampaně 1822

Koordinace kampaní 771

Mobilizace 465

Podpora kampaní 4920

Digitalní kampaně 650

Média, komunikace 654

Tisk a distribuce Greenpeace publikace 883

Náklady na přímé akce 1 058

Rozvoj dobrovonictvi 203

Informační kampaně 728

Veřejná prezentace 44

Výzkum 346

Vzdělávání 76

IT 277

Fundraising 3644

Koordinace 1 858

Péče o dárce 1 062

Databáze 54

On-line Fundraising 535

Special appeals 135

Provoz 1975

Kancelář 73

Koordinace 803

účetní / finance 733

Správní rada 46

Bankovni poplatky/kurzové rozdíly 84

Nákup zboží k prodeji 13

HR/legal 222

Celkem 16651

Příjmy 18974

Příjmy od pravidelných dárců 11754

Jednorázové dary 4053

Úroky (kurzové ztráty) 7

Tržby za prodané zboží 44

Refundace nákladů vynaložených ve prospěch GPI 650

Ostaní nefundraisingové příjmy 59

Investice od Greenpeace EU 2199

Granty 209

Hospodářský výsledek 2323

Přehled příjmů a nákladů za rok 2016  (v tisících Kč)
STRUKTURA NÁKLADŮ NA KAMPANĚ

STRUKTURA PŘÍJMŮ

STRUKTURA VÝDAJŮ

Koordinace kampaní
Mobilizace
Klima - energetika
Kampaň Energy Citizens

Arktida
Pralesy
Evropské kampaně
Rapid Response aktivity
Příspěvek na mezinárodní kampaně

Příjmy od pravidelných dárců
Úroky (kurzové ztráty)
Refundace nákladů 
vynaložených ve prospěch GPI

Investice od Greenpeace EU
Jednorázové dary
Tržby za prodané zboží
Ostaní nefundraisingové příjmy

Podpora 
kampaní 

29 %

Kampaně 
37 %

Jiné
34 %

Fundraising
22 %

Provoz
12 %

21


