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VýKaz zisKů a zTráT za roK 2008

Náklady (Kč)

spotřebované nákupy 618 581,60

Spotřeba materiálu   473 992,81

Spotřeba energie   81 050,50

Nákup zboží k prodeji   63 538,29

služby 8 425 451,13

Opravy a údržba   45 402,75

Cestovné   442 895,69

Náklady na reprezentaci   88 051,52

Správa sítě a webových stránek 440 872,50

Expertní služby, analýzy a konzultace 1 922 876,90

Vedení účetnictví a mzdové agendy, audit 397 549,00

Nájemné   461 680,00

Telefonní poplatky   295 144,95

Tisk a distribuce časopisu   787 313,00

Poštovné 500 622,30

Náklady na informační kampaně 2 118 600,02

Ostatní služby 924 442,50

osobní náklady 2 319 918,48

Mzdové náklady 1 655 937,00

Zákonné sociální pojištění 564 147,00

Zákonné sociální náklady 75 354,00

Ostatní sociální náklady   24 480,48

ostatní 466 551,57

Daně a poplatky   5 674,60

Úroky a kurzové ztráty 32 686,36

Bankovní poplatky   312 032,61

Jiné ostatní náklady 21 739,00

Odpisy majetku   93 419,00

Poskytnuté příspěvky 1 000,00

Náklady celkem 11 830 502,78

Výnosy

Dary příznivců  13 471 966,70

Tržba za prodané zboží 148 182,00

Refundace nákladů vynaložených ve prospěch 
Greenpeace International

  689 023,18

Úroky a kurzovní zisky   102 237,97

Jiné ostatní výnosy 1 500,00

Výnosy celkem 14 412 909,85

Hospodářský výsledek 2 582 407,07



Vážení přátelé,
není dnes naléhavějšího problému společného 
všem lidem světa, než je globální změna klimatu. 
Proto Greenpeace i v roce 2008 plně soustředilo své 
síly právě na zmírnění těchto  změn, aby se nestaly 
nevratnými.  Naše země je jedním z největších 
producentů CO2 na světě v přepočtu na obyvatele. 
Ve spolupráci s místními občanskými sdruženími 
se snažíme zabránit snahám uhelných společností 
drancovat další území za platnými ekologickými 

limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Také jsme usilovali 
o přehodnocení projektu na instalaci zastaralých  energetických technologií  
v elektrárně Prunéřov. Poukazovali jsme na propojení společnosti  Mostecká 
uhelná a.s., ovládané obchodními žraloky typu Pavla Tykače, s politickou 
reprezentací, které je sice maximálně výhodné pro firmu, ale smrtící pro 
českou společnost a světové klima. Usilovali jsme spolu s vládou o novelu 
horního zákona, která by upřednostnila zájmy obcí a měst nad uhelnou 
lobby. Vliv Pavla Tykače v parlamentu byl však bohužel silnější a zákon byl 
opakovaně odmítnut.

Otázka amerického radaru byla natolik spojena s historickými kořeny 
Greenpeace stejně jako s  hrozbami narůstání mezinárodního napětí, které by 
bránilo přijetí společných řešení klimatických změn, že jsme nemohli k věci 
mlčet. Do diskuse plné polopravd jsme vnesli objektivní expertní názory. 
Zorganizovali jsme návštěvy nejvýznamnějších amerických nezávislých 
odborníků na  raketovou obranu (NMD), bývalého náměstka ministra obrany 
USA Phila Coyla a profesora Theodora Postola. Ostentativní ignorance 
jejich názorů ze strany předchozí vlády nás přinutila k demonstrativnímu 
šestitýdennímu obsazení brdské kóty 718, kde měl radar stát. Další vývoj 
projektu v USA dal plně za pravdu všemu, co jsme my i američtí experti tvrdili. 

Proto při pohledu zpět můžeme říci, že rok 2008 byl úspěšný. Propagandě 
uhelné a energetické lobby se sice stále daří udržovat velkou část veřejnosti 
ve víře,  že energetické potřeby České republiky nelze zajistit bez dalšího 
ničení české krajiny těžbou hnědého uhlí či budováním nových jaderných 
elektráren, nicméně se zvětšuje počet politiků, kteří stále častěji skloňují  
význam energetických úspor. Věřím, že s nedocenitelnou pomocí vás, 
našich přispěvatelů, se nám podaří přesvědčit politiky i veřejnost, že úspory 
a uplatnění technologií využívajících obnovitelné zdroje umožní České 
republice zařadit se mezi ty nejprogresivnější a nejodpovědnější země.

 Děkuji Vám!

 Ing. Jiří Tutter 
 Výkonný ředitel Greenpeace ČR
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