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KLIMA 06
V roce 2006 jsme zahájili kampaň proti prolomení územních ekolo-
gických limitů těžby hnědého uhlí v Severních Čechách. Odmítáme 
možnost, že by další obce sdílely osud Libkovic. Před parlamentními 
volbami nám předsedové obou největších politických stran přislíbili, 
že neprolomí územní ekologické limity bez souhlasu místních obyva-
tel. Zachování limitů se nakonec stalo součástí programového pro-
hlášení nové vlády.
  Odhalili jsme, že Mostecká uhelná, a.s., nepravdivě informovala 
veřejnost o existenci dobývacích prostorů, které jsou předpokladem 
k budoucí těžbě, na území města Litvínova.
  Jeho občanům jsme poté pomohli prosadit vyhlášení místního re-
ferenda o postoji města k přiblížení uhelného velkolomu ČSA k hra-
nicím města.  

  Severočeská kampaň má ovšem také širší souvislosti – právě v této 
hnědouhelné pánvi se totiž rozhoduje o českém podílu na změnách 
klimatu. Zmíněnému tématu jsme se ovšem věnovali i jinak. Vyjedná-
váním  i  veřejnými akcemi  jsme pod hlesem „Chraňte klima, ne zne-
čišťovatele!“ působili na Ministerstvo životního prostředí, aby přestalo 
zvyšovat povolené emise skleníkových plynů. Zapojili jsme se také do 
dvou mezinárodních akcí zaměřených na ochranu klimatu.
  K výročí černobylské katastrofy jsme uspořádali výstavu fotografa 
Roberta Knotha zobrazující utrpení obětí jaderného průmyslu v Rus-
ku, Bělorusku a na Ukrajině.



Lesy 06
Rok 2006 byl, alespoň co se týče lesní kampaně Greenpeace, ro-
kem přelomovým. Přelomovým byl proto, že to byl první rok „(v kalen-
dářním slova  smyslu)“  kdy  se plnohodnotně  rozjela  lesní  kampaň. 
V roce 2005 jsme získali slib nakladatelství Albatros, že vyzkouší své 
knihy tisknout na recyklovaném papíře. Svůj závazek nakladatelství 
splnilo a první knihy  spatřily světlo světa. Poté se k Albatrosu přida-
la další nakladatelství - zejména Akropolis nadšeně podpořilo knižní 
kampaň Greenpeace a jeho první knihu, Machovcovu Filozofii tváří 
v tvář zániku, jsme uvedli společnou tiskovou konferencí. Postupně 
se přidala se další nakladatelství, konkrétně DharmaGaia, Labyrint, 
Kartografia Praha, Olga a Oleg Krylovovi. Pro podporu knižní kam-
paně jsme získali  i některé významné osobnosti, například Václava 
Havla či profesora Grygara, česká pobočka P.E.N. klubu s k našemu 
úsilí připojila společným prohlášením. 
  Zapojili  jsme se  také do přípravy nové  lesnické politiky České 
republiky, tzv. Národního lesnického programu. Jde o strategický do-
kument, který určí další směřování lesního hospodaření v naší repub-
lice. Věříme, že  se podaří dosáhnout šetrnějšího a přírodě blízkého 
lesního hospodářství.
  Podpořili  jsem  velkou mezinárodní  kampaň  na  záchranu Bělo-
věžského pralesa, posledního nížinného pralesa v Evropě. V rámci 
této kampaně jsem připravili elektronickou petici, jejímž terčem byli 
prezident Polské republiky a polský předseda vlády. Spolu s Hnutím 
DUHA jsme uspořádali protestní akci před polskou ambasádou.
  Ve  spolupráci  s  mezinárodní  organizací  Forest  Stewardship 
Council (FSC) jsme navázali kontakt s papírnami dodávajícími na trh 
certifikovaný FSC papír. Ten je zajímavou přírodě příznivou alternati-
vou pro nakladatele, kteří dosud odmítají papír recyklovaný.



oceány 06

Čeští  zástupci  v  Mezinárodní  velrybářské  komisi  (IWC),  jejímž 
členem se Česká republika stala také díky kampani Greenpeace, 
oponovali všem pokusům o obnovu komerčního lovu velryb, který 
se díky našim kampaním postupně stává nepřijatelným. Významná 
část  českých poslanců  v Evropském parlamentu  také podpořila 
zářijovou výzvu Evropské komisi, aby zakázala dovoz výrobků z tu-
leňů. Česká republika se v listopadu připojila k pětadvacítce zemí, 
které podaly diplomatický protest proti obnovení komerčního lovu 
velryb na Islandu.
  V  roce  2006  jsme  zprovoznili  webovou  stránku  věnovanou 
ochraně oceánů.  Při té příležitosti jsme realizovali projekt Staňte 
se obráncem oceánů, který umožnil zájemcům připojit se v cyber-
prostoru k expedici Greenpeace kolem světa, kterou podnikla loď 
Esperanza. Trasa expedice vedla z Jižní Afriky do Evropy, přes In-
dický oceán a Pacifik podél pobřeží Ameriky až do vod kolem Ant-
arktidy. Cílem výpravy bylo seznámit světovou veřejnost s nutností 
zřídit oceánské rezervace, které by umožnily záchranu ohrožených 
druhů mořských živočichů – velryb, delfínů, tuleňů a lovných ryb.
  Účastníci  expedice  byli  informováni  o  důležitých  akcích  pro-
střednictvím  zpráv  zasílaných  přímo  do  emailové  schránky, měli 
možnost sledovat exkluzivní videoblogy z expedice a mohli disku-
tovat a chatovat s posádkou Esperanzy. Mnoho Čechů tak využilo 
příležitosti připojit se k miliónu obránců oceánu z celého světa.



GMo 06
Česká  republika  se  spolu  s Německem, Španělskem  a  Francií 
stala místem, kde se svádí boj o možné  rozšíření pěstování ge-
neticky modifikované kukuřice v EU. V létě jsme proto jako jediní 
zveřejnili úplný seznam pěstitelů, a to včetně lokalit. Krátce poté 
jsme navštívili pokusné pole s GM kukuřicí, abychom poukázali 
na nebezpečí  kontaminace  i  další  environmentální  rizika. V  září 
jsme zorganizovali tour po místech pěstování spojenou s testová-
ním, kde jsme informovali veřejnost o nebezpečí, která jsou s GM 
plodinami spojena.
  Podařilo  se  nám  přesvědčit  ministra  Ambrozka,  aby  podpo-
řil národní zákaz pěstování GM plodin v Rakousku a navrhl větší 
transparentnost procesu schvalování v EU. Vyzvali jsme poté i mi-
nistra životního prostředí Kalaše, aby přehodnotil vstřícný postoj 
ČR ke GMO a předložili mu vědecké studie dokládající neblahý 
dopad pěstování GM kukuřice MON810 na životní prostředí.

  Oslovili  jsme všechny velké výrobce a prodejce potravin s vý-
zkumem jejich politiky využívání  GMO ve výrobcích a publikovali 
jsme druhé vydání Průvodce spotřebitele s velkým oddílem věno-
vaným obchodům s biopotravinami.
  Publikovali jsme českou verzi  Registru kontaminací, což je ofi-
ciální zdroj informací k Protokolu o biologické bezpečnosti. 



toxIc 06

Přijetím  nové  chemické  politiky  REACH  skončila  největší  lob-
byistická bitva v dějinách EU. Greenpeace společně s evropský-
mi  lékaři,  vědci,  odbory,  organizacemi  na  ochranu  spotřebitelů 
a  dalšími  vyvažovalo  tlak  chemického  průmyslu  před  klíčovým 
rozhodnutím  o konečné podobě nařízení REACH. Osobně jsme 
jednali s českými europoslanci a zástupci ministerstva životního 
prostředí, kteří formulovali českou pozici pro jednání evropských 
institucí. 
  Přinesli jsme řadu svědectví o zákulisních praktikách  chemic-
kého průmyslu (studie Toxická lobby).  Pomocí další studie (Fatal 
Flaws – Osudné chyby)  jsme poukázali na    to,  jak ústupky che-
mickému průmyslu zásadním způsobem oslabují přínosy nařízení 
REACH pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Hlav-
ním cílem bylo přijmout princip povinné náhrady nebezpečných 
látek, pokud k nim existují bezpečnější alternativy. Naše aktivity 
jsme podpořili i vydáním studie o vlivu toxických látek na lidskou 
reprodukci,  kterou  doplnil    filmový  spot    „Ohrožené  spermie“, 
vysílaný v  řadě evropských zemí.  I díky Greenpeace byla přijata 
legislativa, která znamená změnu v přístupu k chemickým látkám. 
Dosáhli jsme tedy větší bezpečnosti a odpovědnosti chemického 
průmyslu za jeho výrobky. 



Vybrané mezinárodní úspěchy
Greenpeace V roce 2006

>  7. únor 2006 – Deset let těžké, nebezpečné a občas deprimu-
jící práce, se zapojením tisíců aktivistů z celého světa, z nichž 
někteří posílali e-maily, jiní blokovali a ještě další hlasovali proti 
vyprázdnění  svých  peněženek. Někteří  byli  zbiti,  jiní  obviněni, 
další  uvězněni.  Avšak  zdravý  rozum  nakonec  zvítězil  a  jeden 
z pokladů světové biodiverzity, Velký Medvědí prales v Kanadě, 
byl zachráněn před zničením.

>  14. únor 2006  – Dekret  brazilského  prezidenta  Luly  přinesl 
lepší  ochranu  Amazonskému  pralesu  o  rozloze  dvojnásobku 
Belgie. Vznik rezervace  o rozloze 6,4 miliónu hektarů (zhruba 
16 miliónů akrů) je velkým vítězstvím obyvatel Amazonie, kteří se 
brání před zloději půdy, chovateli dobytka a dřevorubci. Dekret 
znamená trvalou ochranu 1,6 miliónu hektarů před těžbou dře-
va a odlesňováním.

>  3. duben 2006 – Po nátlakových a spotřebitelských akcích, on-
line aktivismu a více než 100 000 emailech od Obránců oceánů 
z celého světa dodavatelé mořských potravin Gorton’s, Sealord 
a Nissui ukončili aktivní podporu  japonského  lovu velryb. Vel-
rybáři oznámili,  že dvaatřicetiprocentní podíl na velrybářských 
operacích  vlastněný  těmito  obchodními  společnostmi  bude 
převeden na „veřejně prospěšnou entitu“. Odchod velkých po-
travinářských  společností  z  velrybářského  průmyslu  znamená 
jeho ekonomickou izolaci a patrně podkopal plány na nalezení 
nových trhů pro výrobky z velryb.

>  26. červen 2006  –  Společnost Dell  se  stala  posledním  vý-
robcem elektroniky, který slíbil odstranit ze svého sortimentu 
nejhorší chemikálie. S mírným odstupem tak následovala kon-
kurenční HP. Obě  společnosti  byly  vystaveny  tlaku,  aby  své 
výrobky ekologizovaly a pomohly tak odstranění stále přibýva-
jícího množství toxického elektronického odpadu.

>  27. září 2006 – Po třídenní blokádě prováděné lodí Greenpea-
ce Arctic Sunrise zahájilo Estonsko vyšetřování toxického tan-
keru Probo Koala.  Jde  o  první  oficiální  akci  proti  lodi,  která 
tisícům lidí způsobila otravu a osmi z nich přinesla smrt. Probo 
Koala poté, co Nizozemí odmítlo přijmout její náklad, vyložila 
toxický odpad v přístavu Abidžan na Pobřeží Slonoviny. Poté 
bez obtíží plula až do Estonska, dokud proti ní nezasáhlo Gre-
enpeace.



Rok 2006 byl pro nás ve znamení dvou prioritních témat: Změny klima-
tu a všudypřítomnosti toxických látek. V tom prvním jsme zahájili novou 
plnohodnotnou práci na snížení emisí CO

2
 v České republice a tím na 

přijetí spoluodpovědnosti za stav světového klimatu. Konkrétním vyjád-
řením bylo naše úsilí zabránit sílícím snahám o prolomení ekologických 
limitů těžby v severočeské hnědouhelné pánvi stanovených usnesením 
vlády č. 444/1991. Těžaři použili své politické styky a finanční sílu k pro-
sazování svého zájmu. Úzkou spoluprací s místními obyvateli se nám 
podařilo tlaku lobby nejen odolat, ale navíc pozice obránců limitů ještě 
posílit. Většina litvínovských občanů se v místním referendu, jež jsme 
spolupořádali, vyslovila pro zachování limitů. 
  V druhém tématu – toxických látkách - dostaly vaše byty, školy i kan-
celáře zamořené toxickými látkami historicky první šanci na postupné 
zlepšení.  V  prosinci  hlasoval Evropský  parlament  ve  prospěch  nové 
chemické politiky (REACH), kterou jsme spolu s dalšími organizacemi 
dlouhá  léta prosazovali. Její podoba není sice  ještě  ideální, ale byl  jí 
vytvořen první silný základ pro povinnou náhradu škodlivých toxických 
látek látkami zdravotně nezávadnými.
  Můžeme říci, že rok 2006 byl rokem úspěšným. Tvrdá práce, a to 
zejména v globálním tématu  číslo jedna – klimatických změnách, však 
bude pokračovat. Ty největší boje za bezpečnou budoucnost nás navíc 
teprve čekají. Pevně věříme, že nám zůstanete po boku a společně se 
nám podaří dosáhnout postupné změny. Náš cíl číslo jedna je jasný: 
Vymazat Českou republiku z nelichotivých předních míst v pořadí zemí 
podle objemu emisí skleníkových plynů na obyvatele.

  Děkujeme! 
ing. Jiří tutter

Ředitel Greenpeace 
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Výkaz zisků a ztrát za rok 2006

náklady (kč)

spotřebované nákupy 649 135

Spotřeba materiálu 395 917

Spotřeba energie 104 766

Nákup zboží k prodeji 148 451

služby 9 837 157

Opravy a údržba 24 832

Cestovné 739 518

Náklady na reprezentaci 53 284

Správa sítě a webových stránek 136 963

Expertní služby, analýzy a konzultace 2 440 170

Vedení účetnictví a mzdové agendy, audit 361 175

Nájemné 444 480

Telefonní poplatky 288 227

Tisk a distribuce časopisu 981 277

Poštovné 354 165

Inzerce, propagace, foto a video práce 124 548

Náklady na informační kampaně 2 953 003

Ostatní služby 935 515

osobní náklady 3 447 923

Mzdové náklady 2 463 778

Zákonné sociální pojištění 632 329

Zdravotní pojištění 218 888

Ostatní sociální náklady 132 928

ostatní 391 497

Daně a poplatky 4 543

Úroky a kurzové ztráty 97 237

Bankovní poplatky 279 115

Jiné ostatní náklady 9 403

Poskytnuté příspěvky 1 200

náklady celkem 14 325 712

Výnosy (kč)

Dary příznivců 11 362 904

Tržby za prodané zboží 232 115

Úroky a kurzovní zisky 27 074

Refundace nákladů vynaložených ve prospěch  
Greenpeace International

1 393 875

Rozvojový grant od Greenpeace International 240 000

Jiné ostatní výnosy 167 845

Výnosy celkem 13 423 813

hospodářský výsledek - 901 900


