
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1

Úvodní slovo  ........................................................................................................................... 2

Záchrana Arktidy pokračuje  ................................................................................................... 3

Chráníme obce, přírodu i klima  .............................................................................................. 4

Ostravské kaly  ........................................................................................................................ 5

Smog zdarma  ......................................................................................................................... 5

Detoxikujeme oděvní průmysl  ................................................................................................ 6

Úspěch v Senegalu  ................................................................................................................ 7

Společná rybářská politika EU  ............................................................................................... 7

Prosazujeme udržitelnou nákupní politiku  .............................................................................. 8

Mezinárodní velrybářská komise  ............................................................................................ 8

Chráníme světové pralesy  ...................................................................................................... 9

Rainbow Warrior na expedici v Amazonii  ............................................................................... 9

Nový zákon v Amazonii schvaluje devastaci  .......................................................................... 9

Dobrovolníci Greenpeace  ..................................................................................................... 10

Greenspeakers – ekobesedy  ................................................................................................ 10

Arctic Tour 2012  ................................................................................................................... 10

Energetická revoluce na hudebních festivalech  ................................................................... 11

Aktivisté v akci  ...................................................................................................................... 12

Greenpeace a vědecká práce  .............................................................................................. 13

Finanční zpráva  .................................................................................................................... 14 

Obsah



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2

Ledový pokryv kolem severního pólu odráží ve zvýšené míře sluneční paprsky, 
a slouží tak jako zemský termostat. Led však taje alarmující rychlostí, jeho plocha 
se každoročně zmenšuje a termostat přestává správně fungovat. Zažíváme tak 
stále častěji extrémnější výkyvy počasí, od vydatnějších srážek přes větší rozdíly 
teplot až po ničivější sucha.
 Ke změně klimatu výrazně přispívá spalování fosilních paliv. Dnes však, místo 
abychom se snažili o jejich co nejrychlejší náhradu, zažíváme paradoxně snahu 
ropných společností využít tajícího arktického ledu k proniknutí do této oblasti 
a zahájení těžby ropy. 
 Rok 2012 byl pro nás proto především ve znamení ochrany Arktidy, kdy jsme 
se zapojili do celosvětové kampaně na záchranu této polární oblasti.
 Arktida je sice daleko a může se zdát, že se nás tání ledu daleko na severu 
moc netýká. Ale to je omyl. Právě to, zda se bude těžit více uhlí a ropy, nebo se 
vydáme cestou větších úspor či většího podílu obnovitelných zdrojů energie, určí 
další osud Arktidy. O tom se v současné době rozhoduje i v České republice, 
a proto jsme se aktivně zapojili do připomínkování návrhu Státní energetické 
koncepce a představili vlastní strategii – Energetickou revoluci. 
 Děkuji všem našim dárcům, dobrovolníkům a příznivcům za podporu v roce 
2012. Bez ní by nebylo možno zorganizovat „Arctic tour“ po českých městech, 
nabíjet telefony ze slunce na letních hudebních festivalech, zabránit snahám 
o prolomení stávajících limitů těžby hnědého uhlí a zasadit se o to, že se kvůli uhlí 
nebudou moci vyhánět lidé z domovů.
 Vaše podpora také přispěla k tomu, že se v roce 2012 podařilo zabránit firmě 
Shell v její snaze začít s ropnými vrty v Arktidě.
 Ještě jednou velký dík. 

Čestmír Hrdinka
výkonný ředitel Greenpeace ČR (do 31. 3. 2013)

V Greenpeace probíhají některé změny, drobné i poměrně zásadní. 
Jednou z těch drobnějších je fakt, že jsem byl jmenován novým výkonným 
ředitelem Greenpeace Česká republika. Je mi ctí a potěšením vést tento 
úžasný a motivovaný tým. Mým cílem je, aby se nám lépe pracovalo 
a abychom nadále dosahovali kampaňových úspěchů. 
 Velká změna, kterou Greenpeace na celém světě prochází, to je nový 
přístup k organizování a způsobu práce. Chceme vytvořit Greenpeace 
schopné reagovat na impulzy rychle se měnícího a propojeného světa. 
Budeme využívat síly celé komunity Greenpeace a zaměříme se na řešení 
nejnaléhavějších globálních problémů přímo v místě, kde se dějí. Zkrátka 
uděláme maximum pro to, abychom zůstali věrni původní myšlence 
Greenpeace – zajistit schopnost Země udržet život ve vší jeho rozmanitosti.
 V současné době se na celém světě plánuje výstavba 1200 nových 
uhelných a téměř 50 jaderných elektráren – tři čtvrtiny z nich v Číně 
a v Indii. V Indonésii a v Brazílii ztrácíme každý rok plochu deštných pralesů 
o stejné velikosti, jakou má Česká republika. Za pár let bude Arktida během 
letních měsíců bez ledu. Naše oceány jsou na pokraji vylovení. K překonání 
těchto problémů potřebuje Greenpeace dynamický program s větším 
globálním dopadem. Věříme, že nám s tím pomůžete. Jedna věc se totiž 
nikdy nezmění – klíčem k úspěchu jste stále Vy.
 Děkujeme, že jste s námi.

David C. Murphy 
výkonný ředitel Greenpeace ČR (od 1. 4. 2013)

Úvodní slovo
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Záchrana Arktidy pokračuje 
V roce 2012 se nám povedlo Arktidu před těžbou uchránit. Hrozba však stále trvá…
Plány ropných společností pro rok 2012 byly 
veliké. Shell chtěl provést 5 průzkumných vrtů 
v aljašských pobřežních vodách a Gazprom 
již plánoval začít do Evropy dodávat ropu 
z vrtné plošiny Prirazlomnaja. Na začátku 
roku se utkání s ropnými giganty zdálo velice 
nerovné. V červnu jsme však na stránce www.
savethearctic.org spustili petici pro všechny, 
kterým na budoucnosti Arktidy záleží a kteří věří, 
že kvůli ropě pokrývající pouhé 3 roky světové 
spotřeby nemá cenu ohrozit jednu z posledních 
opravdových divočin na Zemi. 

Původním cílem bylo získat do konce roku 
podporu 1 milionu lidí. Zájem veřejnosti byl 
však tak veliký, že jsme tohoto počtu dosáhli 
již po 6 týdnech. A než rok 2012 skončil, stálo 
za námi přes 2,5 milionu lidí. Taková síla už něco 
dokáže i s obry, jako je Shell. První výsledek se 
brzy dostavil, neboť úřady se pod dohledem 
tolika lidí neodvážily udělit Shellu výjimku 
z platných bezpečnostních předpisů. Zahájení 
průzkumných vrtů se tak posunulo o dva 
měsíce, než firma splnila všechny požadavky. 
To už ale z tříměsíčního arktického léta, kdy je 
těžba možná, mnoho nezbývalo. Kvůli obavě 
z medializace zamítl příslušný úřad i žádost 
o prodloužení termínu, dokdy je možné vrty 
provádět, a Shellu se proto nepodařilo své plány 
na rok 2012 zrealizovat. Nakonec zvládli pouze 
zahájit (do hloubky doslova pár metrů) dva vrty. 

Podobný příběh Gazpromu 
Pozemní těžební operace představují kvůli 
naprosto nedostatečné údržbě ekologickou 
katastrofu. Firma však tvrdí, že v Severním 
ledovém oceánu to bude lepší. Greenpeace 
zjistilo, že havarijní plán pro plošinu sestavenou 
ze zbytků jiných plošin a lodí vypršel a je 
neplatný. Výkonný ředitel Greenpeace 

International, Kumi Naidoo, se v srpnu připojil 
k aktivistům, kteří plošinu pod palbou ledových 
vodních děl obsadili. Po několik dní pak psala 
o Gazpromu a jeho arktických ropných plánech 
média po celém světě a tento mediální tlak vedl 
k oznámení, že uvedení plošiny do provozu 
se posouvá na rok 2013, až bude „lépe 
připravena“.

Rok 2012 tak dopadl pro Arktidu šťastně, 
čeká nás však ještě spousta práce, 
abychom ji ochránili napořád.
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Chráníme obce, přírodu 
i klima ohrožené těžbou 
a spalováním uhlí
Pro rok 2012 jsme si stanovili za cíl prosadit vyškrtnutí 
totalitních vyvlastňovacích paragrafů z horního zákona, které 
umožňovaly vyhánět z domovů lidi odmítající dobrovolně 
prodat svůj majetek těžebním firmám. A podařilo se!

Celý rok jsme intenzivně pracovali a kromě 
řady schůzek v poslanecké sněmovně jsme 
i symbolicky vyvlastnili Lidový dům. V prosinci 
přineslo naše úsilí konečně výsledky – poslanecká 
sněmovna výraznou většinou přehlasovala veto 
prezidenta Klause a předmětné paragrafy byly bez 
náhrady zrušeny. 
 Tato významná legislativní změna představuje vel-
ký úspěch, ale rozšiřování uhelných dolů ještě zda-
leka není zažehnáno. Proti těžbě uhlí proto budeme 
vystupovat i v roce 2013. A to nejen na Mostecku, 
ale i na opačném konci republiky, v Karviné.
 Práce v kampaňové organizaci však nepředsta-
vuje jen pobíhání po sněmovně a sezení u počítače 
– tříčlenný tým zaměstnanců Greenpeace ČR se 
zúčastnil přes 23 km dlouhého Jezerního běhu – bě-
žeckého závodu kolem dolů a chemiček. A překva-

pivě jsme úspěšně 
dospěli až do cíle.
Pokud jste sledovali 
naši mezinárodní 
kampaň 
za ozelenění 

Facebooku, jistě vás potěšila zpráva, že tato firma 
se loni zavázala od roku 2015 pokrýt 25 % své 
spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Zároveň 
zveřejnila data o své energetické a uhlíkové stopě 
za předchozí období.
 Jaderná havárie ve Fukušimě znovu ukázala 
světu základní nedostatky a závažná rizika 
jaderné energie. K prvnímu výročí havárie jsme 
do Čech přivezli výstavu fotografií „Krajina stínů“, 
která zachycuje ztrátu, kterou v jejím důsledku 
prožívají stovky tisíc Japonců. 
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Ostravské kaly
Toxický materiál, který jinde v Evropě 
považují za nebezpečný odpad, se 
v Česku jako mávnutím kouzelného 
proutku stal alternativním palivem.

Letos proběhla prapodivná sanace 
za miliardy korun, u které stát přivřel oči 
nad nedodržováním původní technologie 
a Geosanu odpustil penále ve stovkách 
milionů za nedodržení termínů. Šokující byl 
fakt, že od počátku nikdo neměl jasno, jak 
vytěžené toxické kaly (po česku alternativní 
palivo) zlikvidovat. Situace byla natolik 
závažná, že se do kauzy neplánovaně vložilo 
i Greenpeace. Pálení kalů v čížkovické 
cementárně sice pokračuje, ale díky žalobě, 
kterou jsme podali, už nebude podobný 
postup příště možný. Při sanaci dalších 70 
tisíc tun kalů, kontaminovaných zemin a vod, 
o nichž se „nevědělo“ (a která bude stát další 
miliardy korun), by se neměla opakovat stejná 
fatální pochybení. 

Bohužel ostravské laguny jsou pouze 
jedny z mnoha kontaminovaných míst – 
starých ekologických zátěží – v Česku, 
které čekají přes dvacet let na vyčištění. 
Podle vládního slibu by měla být tato 
místa sanována do roku 2015, ale 
již dnes je zřejmé, že je to naprosto 
nereálné.

Smog zdarma 
Návrh novely zákona o ovzduší měl odpustit znečišťovatelům poplatky za vypouštěné 
jedy, tomu se nám podařilo zabránit.  

Škodliviny vypouštěné českou energetikou 
a průmyslem způsobují škody na lidském zdraví 
a životním prostředí v hodnotě až 148,7 miliardy 
Kč. To konstatovala studie Evropské agentury 
pro životní prostředí z prosince 2011. Ve stejnou 
dobu přišlo několik poslanců ODS s návrhem, že 
v novele zákona o ovzduší, jehož hlavním cílem 
je bojovat proti smogu a zlepšit kvalitu ovzduší, 
odpustí znečišťovatelům poplatky za vypouštěné 
jedy. Poplatky přitom představovaly jen promile 
skutečných nákladů na odstranění škod 

za znečištěné ovzduší. Greenpeace se proti 
tomuto návrhu postavilo a v tříkolové bitvě – 
nejprve ve Sněmovně, pak v Senátu, který opět 
vrátil zákon Sněmovně – se podařilo za našeho 
výrazného přispění poplatky nejen zachovat, 
ale dokonce zvýšit. I tak ale ve schválené formě 
nedosahují výše, kterou jako motivační pro 
očištění průmyslu navrhli experti VŠE, a některé 
velké zdroje znečištění se díky různým výjimkám 
mohou placení vyhnout. Máme tedy ještě co 
vylepšovat. 
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Detoxikujeme oděvní průmysl 

K detoxikaci svých výrobků se díky kampani DETOX zavázalo mnoho světových 
módních značek.

Uveřejnění výsledků testování výrobků 20 
světoznámých oděvních značek na přítomnost 
nebezpečných látek doprovázely celosvětové 
aktivity pod heslem „Toxické látky jsou už dávno 
z módy“. Podařilo se nám vytvořit globální hnutí 
aktivistů, milovníků módy, návrhářů a osobností 
veřejného života, kteří společně vyzývají textilní 
průmysl, aby přestal zamořovat naše vodní toky 
toxickými chemikáliemi a začal vyrábět módu 
bez jedů. Kampaň začala brzy přinášet výsledky. 

Po řadě sportovních značek (Adidas, Puma, 
Nike, Li-Ning, které jsme „detoxikovali“ v roce 
2011) se k závazku odstranit nebezpečné látky 
z produktů, výroby a napříč celým dodavatelským 
řetězcem zavázala řada dalších známých značek 
(Zara, Mango, H&M, C&A, Marks&Spencer, 
ESPRIT, Levi’s, Uniqlo). Výčet to jistě není konečný 
a v kampani za „detoxikaci“ budeme pokračovat. 

Nebezpečné nonylfenolethoxyláty jsme 
nalezli i v oblečení české firmy Blažek. 

Navíc již před tímto zjištěním jsme upozornili 
na obchodní vazby Blažka s textilními komplexy, 
které zamořují čínské řeky. Dlouho se nám 
nedařilo přimět firmu k jasnému stanovisku. 
Až s vydáním studie Toxické nitky se ledy 
trošku prolomily a s firmou Blažek jsme začali 
jednat o DETOXu. Firma sice na základě našich 
argumentů přijala novou environmentální 
politiku a později ji ještě doplnila na základě 
našich připomínek, ale tato politika (zatím) 
nedosahuje kvality závazků ostatních firem, které 
se k DETOXu přihlásily. Věříme ale, že se nám 
podaří z Blažka udělat stejně odpovědnou firmu, 
jakou je například Marks&Spencer nebo Zara. 
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Úspěch v Senegalu 

Drobní místní rybáři v Senegalu mají opět plné sítě ryb. Jejich loviště již nedrancují 
evropské průmyslové rybářské flotily.

V evropských lovištích je čím dál méně ryb a flotila průmyslových rybářů se z Evropy přesouvá 
ke břehům západní Afriky nebo do Indického oceánu. Evropská rybářská flotila tvořená obrovskými 
loděmi, které loví destruktivními metodami, uloví za jeden měsíc stejné množství ryb jako 7 tisíc 
západoafrických rybářů za rok. Sítě místních rybářů jsou kvůli těmto plovoucím monstrům prázdné 
a jejich obživa i živobytí v ohrožení. To byl i případ Senegalu, kde se však Greenpeace podařilo 
přesvědčit o závažnosti tohoto problému prezidentského kandidáta Macky Salla. Ten po svém 
zvolení odebral zahraničním rybářským společnostem licence na lov ryb v senegalských vodách 
a vykázal tak z místních vod obrovské průmyslové lodě. Intenzivní kampaň Greenpeace tak 
pomohla přinést tolik potřebnou změnu a rybáři zde mají opět plné sítě. 

Společná rybářská politika EU
Evropské populace komerčně lovených ryb jsou na pokraji kolapsu. Příčiny? Přelovení 
moří, destruktivní rybolovné metody (například vyhazování nechtěných úlovků mrtvých či 
polomrtvých živočichů zpět do moře) a nerespektování vědeckých doporučení na stanovení 
kvót na lov. Kapacita evropské rybářské flotily je 2,5krát vyšší než množství ryb

Kolaps může odvrátit jen silná reforma Společné rybářské politiky EU, která by měla být dokončena v roce 
2013. Přestože nemáme moře, bude i Česko – přesněji česká vláda a čeští europoslanci – o reformě 
rozhodovat. Lobby průmyslových rybářů je však obrovsky silná a pro podporu účinné reformy je zapotřebí 
každý hlas. Proto je nadmíru důležité, aby tento hlas zazníval i z Česka. To je důvod, proč se česká 
pobočka Greenpeace rozhodla připojit k této kampani. Dosavadní výsledky jednání dávají příslib, že náš 
cíl – silná reforma Společné rybářské politiky EU – se stane v roce 2013 skutečností. Je to jedinečná 
šance, jak zastavit drancování oceánů a nastavit udržitelný management rybolovu. Pokud ji promarníme, 
nebudeme za pár let už žádnou rybářskou politiku potřebovat, nebude totiž co lovit.
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Prosazujeme udržitelnou 
nákupní politiku  

Náš apetit po rybím mase přivedl některé druhy až na pokraj vyhynutí. Šetrným 
nakupováním však můžeme svou spoluúčast snížit na minimum. 

Pulty supermarketů jsou plné krevet, mořských 
i sladkovodních ryb, ale nikdo již neví, zdali 
se nejedná o druhy ohrožené, pocházející ze 
zdecimovaných populací, ulovené destruktivní 
metodou, nebo dokonce ilegálně. To jsme se 
rozhodli změnit. Zahájili jsme kampaň, která 

má za cíl přimět největší prodejce ryb v ČR – 
velké obchodní řetězce –, aby přijali udržitelnou 
nákupní politiku ryb a mořských plodů 
zaručující, že prodávané produkty pocházejí 
z udržitelných rybářství a akvakultur.

Mezinárodní 
velrybářská 
komise
Česko se stalo členem Mezinárodní 
velrybářské komise (IWC) díky kampani 
Greenpeace v roce 2005. Od té doby 
čeští zástupci pravidelně hlasovali 
v zájmu těchto vzácných kytovců.  

Jednání IWC v roce 2012 mělo na programu vel-
mi důležité hlasování o ustanovení Jihoatlantické 
velrybí rezervace. Japonsko rok předtím ustano-
vení zablokovalo s poukazem na nedostatečný 
počet hlasujících členů komise. Proto pro nás 
byla informace ministra Chalupy, že účast Česka 
na jednání z důvodu úspor zrušil, studenou spr-
chou. Napnuli jsme všechny síly a diplomatické 
úsilí a českou účast na jednání se nám podařilo 
zajistit. Bohužel ani český hlas tentokrát nepo-
mohl a rezervace opět nebyla ustanovena. 
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Chráníme světové pralesy 

Ochrana pralesů je nedílnou součástí naší klimatické kampaně. Jejich devastací dochází
k uvolňování skleníkových plynů do ovzduší a důsledky zasahují nás všechny.
 

V březnu roku 2012 jsme zveřejnili důkazy o tom, že 
firma APP – největší indonéský výrobce papíru – ne-
legálně těží a zpracovává na celulózu a papír vzácný 
druh stromu z mokřadních pralesů. Tím dochází k li-
kvidaci domova kriticky ohroženého tygra sumater-
ského. Odhalili jsme, že APP systematicky porušuje 
indonéský zákon i Úmluvu o mezinárodním obcho-
du s ohroženými druhy. Zároveň jsme vystopovali, 
kam celulóza a papír od APP putují. Cesta překvapi-
vě vedla k velkým světovým značkám, jako je Xerox, 
National Geographic nebo Danone. Toto odhalení 
nakonec přineslo v kampani značný pokrok. V re-
akci na zveřejnění těchto informací naprostá většina 
firem, které odebíraly papír od APP, s tímto dodava-
telem ukončila své kontrakty. Připojily se tak k řadě 
dalších velkých společností, jako je třeba Nestlé, 
Kraft Food, Unilever či Adidas, které díky naší kam-
pani zrušily s APP své smlouvy již dříve. 

Rainbow Warrior na expedici 
v Amazonii
Amazonský prales dlouhodobě ohrožuje těžba 
dřeva, chov dobytka, sójové plantáže a v nepo-
slední řadě i klimatické změny. Proto se vlajková 
loď Greenpeace – Rainbow Warrior III – v dubnu 
vydala na expedici do Amazonie, kde její po-
sádka dokumentovala současný stav deštného 
pralesa. Povodí Amazonky má plochu cca 6,5 
milionu km2, což představuje 5 % zemského 
povrchu. Nachází se zde nejrozsáhlejší říční síť 
planety – zhruba pětina světových sladkovodních 
zásob. Devastace této oblasti se proto stává 
celosvětovým problémem.

Nový zákon v Amazonii 
schvaluje devastaci
Cesta lodi Rainbow Warrior do Amazonie měla 
ještě další účel – nový lesní zákon, který v té době 
schválil brazilský kongres a který měl umožnit 
likvidaci ještě větších ploch pralesa než dopo-
sud. Brazilská prezidentka nakonec i přes odpor 
a nesouhlas místních obyvatel a opakované výzvy 
k vetování zákona tuto absurditu schválila.   
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Dobrovolníci Greenpeace
„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou 
k nezaplacení…“

Dobrovolníci jsou nedílnou součástí Greenpeace 
a pravdou je, že bez nich se jednoduše neo-
bejdeme. I v letošním roce se zapojili do řady 
nejrůznějších aktivit. Byli s námi, když se malo-
valy transparenty, sbírali podpisy pro záchranu 
Arktidy, nabíjeli telefony lidem na hudebních 
festivalech, pořádali besedy pro studenty, připra-
vovali podklady pro společnou rybářskou politiku, 

distribuovali studii o čisté energetické koncepci 
politikům i odborníkům nebo třeba překládali 
stovky stránek anglických textů o zahraničních 
kampaních. Díky nim je práce Greenpeace 
mnohem efektivnější a účinnější. Je nám ctí, že 
s námi spolupracují tak skvělí dobrovolníci a dob-
rovolnice. Všem, kteří se v minulém roce aktivně 
zapojili, patří velký dík.

Greenspeakers – ekobesedy
Jednou z účinných cest, jak měnit pohled veřejnosti na ekologické problémy, je přímá 
komunikace s lidmi o problémech naší planety a jejího obyvatelstva. Proto jsme na začátku 
loňského roku rozjeli vzdělávací program pro mladou generaci s názvem Greenspeakers. 

Cílem projektu je zprostředkovat studentům 
středních škol poutavou formou informace 
o ekologických problémech, ať už je to změna 
klimatu, ochrana Arktidy, pralesů či oceánů, nebo 
těžba uhlí a s ní spojená devastace krajiny.
 Naši vyškolení dobrovolníci chodili za studenty 
a vyprávěli jim o tom, čím člověk přispívá 
ke změně klimatu, jaké jsou důsledky našeho 
chování i jak může každý z nás přispět k tomu, 
aby se situace zlepšila. Navštívili jsme gymnázia, 
střední školy, vysoké školy i učiliště. Ale snad 
nejlepší přednáška, kterou jsme udělali, byla pro 
300 žáků ze základních škol z Frenštátu pod 
Radhoštěm a okolních obcí. Místní Centrum 
volného času Astra pořádá pro děti každý rok 

zajímavý program v rámci oslav Dne Země. 
Přednáška se konala v kinosále a sklidila velké 
nadšení diváků.
 Dále proběhlo také několik besed pro dospělé 
a také pro anglicky mluvící publikum.

Arctic Tour 2012 
aneb Vyžeňte Shell 
z Arktidy!
Na začátku května jsme v České republice 
odstartovali mezinárodní kampaň za záchra-
nu Arktidy.Lední medvědi přijeli do Prahy, aby 
zjistili, proč jim jejich domov taje pod tlapami. 

Nejdříve se šli 
podívat za rop-
nou společností 
Shell, která chce 
jejich divokou 
a dosud nedo-
tčenou Arktidu 
rozvrtat kvůli 
ropě. Spolu 

s našimi dobrovolníky pak zavítali do některých 
velkých českých a moravských měst, aby požádali 
lidi o pomoc se záchranou svého domova. 
 S informačním stánkem jsme byli nejdříve 
v Praze, pak v Ústí nad Labem, Brně, Ostravě, 
Plzni a nakonec v Pardubicích. Měli jsme s sebou 
i výstavu fotografií z Arktidy a solární vařič. Naši 
dobrovolníci pomohli nasbírat tisíce podpisů proti 
těžebním plánům Shellu v Arktidě.
 Aby medvědi poznali příčinu toho, proč jim jejich 
domov nenávratně mizí, zajeli se podívat na mě-
síční krajinu povrchových uhelných dolů na Mos-
tecku a také na největší hnědouhelnou elektrárnu 
v ČR Prunéřov nebo na těžební věže hlubinného 
dolu v Beskydech. 
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Energetická [r]evoluce na hudebních festivalech 
Z Arktic Tour jsme s dobrovolníky i medvědy pokračovali na devět českých hudebních festivalů, kde 
jsme lidem ukázali řešení klimatické krize v praxi. 

V naším ostrovním systémem složeným ze 
čtyř solárních panelů a větrné turbíny jsme 
navštívili hudební akce jako Rock for People, 
Mightysounds, Votvírák nebo Benátská noc. 
Festivalovým návštěvníkům jsme nabíjeli mobilní 
telefony čistou energií z obnovitelných zdrojů, 
na solárním vařiči jsme vařili Fair trade kávu 
a čaj a v recyklační dílně si lidé mohli vyrobit 
například peněženky z TetraPaku nebo cestovní 
solární vařič.
 Na některých festivalech jsme provozovali 
i solární internetovou kavárnu nebo vodní 
zorbing, kde mohli lidé „otočit světem správným 
směrem“ v nafouknuté zorbingové kouli v podobě 

zeměkoule. Na festivalu Mightysounds jsme 
dokonce postavili stan, ve kterém celou noc hráli 
DJ´s, a celé pódium bylo zásobované energií 
z mobilní solární elektrárny, kterou jsme na festival 
přivezli. Každý se mohl na vlastní oči přesvědčit, 
co je čistá energie, jak funguje takový solární 
panel, zjistit, jakou má účinnost a energetickou 
návratnost, z čeho se vyrábí a jak se recykluje, 
za jak dlouho uvaří solární vařič litr vody nebo to, 
že i pro Českou republiku je možné se postupně 
odpoutat od závislosti na uhlí a jádru. 

 Celé léto jsme vyvraceli mýty a předsudky, 
které někteří lidé o obnovitelných zdrojích stále 
mají. Nejlepší pocit jsme ale měli, když lidé, 
kteří přicházeli s pochybami o tom, že čistá 
energie může fungovat, po rozhovoru s našimi 
dobrovolníky odcházeli se zkušeností, že je 
možné mít vlastní ostrovní systém a osamostatnit 
se tak od závislosti na energetických firmách 
poskytujících energii z fosilních či jaderných 
zdrojů. 
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Aktivisté v akci
I v roce 2012 se uskutečnila v mnoha zemích řada akcí. Dominovala 
koordinovaná snaha přimět Shell a další společnosti, aby přestaly těžit 
ropu v Arktidě. V České republice se také s podporou dobrovolníků 
uskutečnilo několik akcí v rámci Arktické i energetické kampaně, ale 
i kampaně Detox.

Skupina 35 aktivistů v Argentině okupovala doky určené k nakládce 
a vykládce ropy patřící společnosti Shell. 

Skupina 6 aktivistů, včetně ředitele Greenpeace Kumiho Naidoo, obsadila 
ropnou plošinu ruské společnosti Gazprom.

Čtyři aktivisté Greenpeace obsadili střechu Lidového domu s cílem vyvěsit 
z ní transparent s nápisem „VYVLASTNĚNO!“ a vyměnit vlajky na budově 
za vlajky uhelných společností Czech Coal a OKD.

Greenpeace vyzvalo uhlobarona Bakalu, aby odstranil černé stavby. Pořád 
ještě stojí, ale stavební úřad už vede řízení o jejich odstranění.

Aktivisté Greenpeace uzavřeli přes 100 čerpacích stanic Shell 
po celém Londýně.

Protest Greenpeace poté, co brazilská prezidentka odmítla vetovat 
kontroverzní zákon, který výrazným způsobem omezil možnosti ochrany 
amazonských pralesů proti těžbě nerostů. 

Aktivisté na vývěsní tabuli známého českého výrobce oděvů připevnili 
jména módních značek, které se zavázaly odstranit nebezpečné látky ze 
své výroby, a zároveň přidali upozornění, že „Blažek potřebuje DETOX“.
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Toxické nitky
Hlavní událostí kampaně DETOX 
bylo vydání studie „Toxické 
nitky“, která představila výsledky 
testů oblečení dvaceti světových 
výrobců oděvů, mezi nimiž byla 
i česká fi rma Blažek. V oblečení 
všech testovaných značek byly 

nalezeny nebezpečné nonylfenolethoxyláty – 
látky, které se po uvolnění z oblečení, například 
vypráním, mění na toxické nonylfenoly narušující 
funkci hormonů. Přítomnost těchto látek v oblečení 
je jasným důkazem, že se používají a vypouštějí 
do životního prostředí i v místech výroby.

Externí náklady prolomení limitů 
těžby na Mostecku

V roce 2012 jsme vydali také 
dva důležité odborné podklady. 
V únoru pro Greenpeace 
zpracovalo Centrum pro 
otázky životního prostředí 
Univerzity Karlovy studii Externí 
náklady prolomení limitů těžby 

na Mostecku (www.greenpeace.cz/externality). 
Vyplývá z ní, že náklady, které znečišťovatelé 
přenášejí na stát a domácnosti (tzv. externality), 

vyvolané rozšiřováním uhelných dolů, by 
dosáhly těžko představitelného 1,2 bilionu 
korun. A pak že je uhlí levné. 

Energetická [r]evoluce pro ČR
V květnu jsme pod názvem 
Energetická [r]evoluce pro ČR 
představili návrh čisté a moderní 
energetické koncepce pro 
Českou republiku. Ke stažení ji 
najdete na: 
www.energetickarevoluce.cz. 

Jak čistá jsou tvá data?
V dubnu 2012 jsme vydali novou 
studii „Jak čistý je tvůj cloud?“, 
která posuzuje 14 internetových 
fi rem a zdroje elektrické energie 
pro jejich více než 80 datových 
center. Z výzkumu vyplývá, 
že rostoucí spotřeba elektřiny 

pro využívání internetu je většinou pokrývána 
ze špinavých zdrojů, zejména z uhlí. Budeme 
se fi rmy snažit přesvědčit, že čistá energie je 
rozhodně lepší volbou.

Není ryba jako ryba
Chceme, aby obchodníci 
poskytovali spotřebitelům 
přesné informace o nabízených 
produktech, především 
o metodě lovu a přesném místě 
ulovení. Pouze na základě těchto 
informací lze totiž zodpovědně 

nakupovat. Abychom zákazníkům nakupování 
ulehčili, vydali jsme průvodce šetrným 
nakupováním ryb a mořských plodů s názvem 
Není ryba jako ryba. Aktualizované vydání 
najdete na www.platby.greenpeace.cz/ryby.

Greenpeace a vědecká práce
Odborné studie a vědecká práce patří ke Greenpeace stejně jako přímé akce. Naše argumenty jsou vždy 
podloženy vědecky ověřenými údaji. Na ekologické problémy nejen upozorňujeme, ale nabízíme i řešení. 

Koncepci proměny české energetiky jsme představili 6. června 
na tiskové konferenci a odborném semináři.
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Finanční zpráva
Greenpeace Česká republika je registrováno u Ministerstva vnitra jako organizace s mezinárodním 
prvkem. Zakládáme si na své fi nanční nezávislosti, a velice proto děkujeme všem ze 13 977 individuálních 
dárců, kteří Greenpeace v roce 2012 podpořili. Naše účetnictví  dobrovolně podrobujeme nezávislému 
auditu dle české legislativy i mezinárodních standardů Greenpeace. Finanční audit pro rok 2012 pro nás 
zpracovala auditorská společnost MGI Hájek, Kočová & spol., s. r. o.

Výrok auditora
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku 
Greenpeace Česká republika k 31. 12. 2012 
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými 
účetními předpisy.“ 

MGI HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s. r. o.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2012 (v tisících Kč)

Náklady

Spotřebované nákupy 784

Spotřeba materiálu 624

Spotřeba energie, vody, plyn 123

Nákup zboží k prodeji 37

Služby 7 769

Opravy a údržba 53

Cestovné a stravné 529

Náklady na reprezentaci 11

Správa sítě a webových stránek 394

Expertní služby, analýzy, konzultace 1 285

Účetnictví, audit, fi nanční agenda 439

Nájemné a ostraha 501

Telefonní poplatky 279

Tisk a distribuce časopisu 562

Poštovné 364

Náklady na informační kampaně 2 076

Ostatní služby 1 276

Osobní náklady 4 880

Mzdové náklady 3 497

Sociální a zdravotní pojištění 1 189

Ostatní náklady na zaměstnance 194

Ostatní 278

Daně a poplatky 36

Úroky a kurzové ztráty 16

Bankovní poplatky 155

Poskytnuté příspěvky 21

Odpisy 50

Příspěvky na mezinárodní kampaně 2 728

Příspěvky Greenpeace International 2 577

Příspěvky Greenpeace EU 151

Náklady celkem 16 439

Hospodářský výsledek -1 936

Příjmy

Dary příznivců 13 993

Tržby za prodané zboží a služby 88

Úroky 9

Refundace nákladů vynaložených ve prospěch GPI 373

Příjmy celkem 14 503

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2012 (v tisících Kč)

Pravidelné dary 

Jednorázové dary

Merchandising 

Ostatní příjmy

Oceány

Toxické látky

Klima a energetika

Zachraňme Arktidu

STRUKTURA PŘÍJMŮ

Pravidelné dary  .....................................................................................  75 %
Jednorázové dary  .................................................................................  24 %
Merchandising  ........................................................................................  0 %
Ostatní příjmy  .......................................................................................... 1%

STRUKTURA NÍKLADŮ NA KAMPANĚ

Oceány ................................................................................................... 17 %
Toxické látky ........................................................................................... 20 %
Klima a energetika .................................................................................. 28 %
Zachraňme Arktidu ................................................................................. 35 %


