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Čistota a kvalita vod byla v roce 2011 jednou 
z našich klíčových aktivit. Na třech rychlých 
člunech jsme putovali po Labi, monitorovali 
současný stav vody a připomněli si i úspěchy 
minulých let.  Greenpeace totiž slavilo dvacetileté 
výročí založení pobočky v České republice, tehdy 
vlastně ještě v Československu. Pro mne osobně 
to znamenalo návrat na místa, kde jsem před 
patnácti lety vedl toxickou kampaň.

Kvalita vod v českých řekách, a to i díky Green-
peace, se v mnohých ohledech zlepšila. Nicméně 
objevují se nové chemikálie, které se do toků do-
stávají praním z textilu vyráběného v Asii, a proto 
jsme propojili naši plavbu s mezinárodní kampaní 
DETOX. Společně s lidmi na celém světě se nám 
podařilo přimět největší výrobce sportovních 
oděvů – Adidas, Nike, Puma a další – ke změně. 

Významnou událostí roku 2011 byla bezpochyby 
havárie jaderných reaktorů v japonské Fukušimě. 
Byl to doslova šok: kde jinde ji méně čekat než 
v technicky vyspělém Japonsku. Tato katastrofa 
změnila budoucnost energetiky, i když si to u nás 
mnozí nechtějí připustit. A tak zatímco největší 
evropská ekonomika, Německo, následova-
né dalšími zeměmi, důrazně zavelelo k ústupu 
od jádra a zaměřilo svou podporu na nefosilní, 
obnovitelné zdroje energie, naši politici posilují já-
dro a snaží se dostat k uhlí za stanovenými limity 
těžby hnědého uhlí, což by znamenalo zbourání 
domovů dalších tisíců lidí. K tomu jsme samozřej-
mě nemohli mlčet.

Sílu naší mezinárodní spotřebitelské kampaně 
pocítila i panenka Barbie, respektive její výrobce, 
firma Mattel, kterou jsme přiměli přestat odebírat 
nelegálně těžené dřevo z indonéských pralesů 
a používat je na papírové obaly pro své hračky. 
Potěšilo mne i větší zapojení dobrovolníků a pří-
znivců do našich projektů. Bez jejich pomoci 
a bez finančních darů bychom nebyli schopni 
takovýchto výsledků dosáhnout. 

Všem našim příznivcům patří velký dík za po-
skytnutou podporu. Právě díky příspěvkům lidí 
z celého světa, včetně České republiky, jsme loni 
postavili a vyslali na moře novou vlajkovou loď 
Greenpeace Rainbow Warrior III. Legenda, jež 
má za sebou mnohé úspěchy, tak může nadále 
pokračovat ve svém poslání. Držte nám palce 
a měňte s námi svět k lepšímu.

Dr. Čestmír Hrdinka,
výkonný ředitel 
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20. narozeniny Greenpeace v ČR 
Oficiální pobočka Greenpeace v tehdejším Československu vznikla jako první 
v postkomunistických zemích. 

V roce 2011 slavilo Greenpeace 20 let svého pů-
sobení v České republice. Během své dvacetileté 
existence prošlo české Greenpeace dynamickým 
vývojem. Jedno se však po celou dobu neměni-
lo: odhodlání chránit životní prostředí a nenásilný-
mi prostředky prosazovat změnu. 
 20. narozeniny jsme oslavili na největším letním 
hudebním festivalu Rock for People. Pod záštitou 
Greenpeace zde vyrostlo celé Zelené městečko 
s vlastní hudební scénou i bohatým nehudebním 
programem – mj. zde vystoupila kapela Vypsa-
ná fixa. Zapojilo se i mnoho dalších neziskových 
organizací.  

 V rámci DETOX Tour 2011 jsme se ohlédli 
za kampaněmi spojenými se znečišťováním Labe 
a monitorovali současný stav. 

 Na konci listopadu jsme pak u příležitosti tohoto 
výročí ve spolupráci s předními českými fotografy 
uspořádali výstavu připomínající nejvýznamnější 
kampaně a akce z uplynulých dvaceti let. 
 V krásných prostorách nové budovy Národ-
ní technické knihovny proběhla vernisáž, jíž se 
zúčastnilo i mnoho našich přispěvatelů. 

 Po tři týdny pak měli návštěvníci knihovny 
příležitost zhlédnout díla řady držitelů prestiž-
ních cen, jako je například Czech Press Photo. 
Svá díla pro výstavu poskytli fotografové: Gunter 
Bartoš, Karel Cudlín, Pavel Hořejší, Ibra Ibrahi-
movič, Milan Jaroš, Filip Winter, Václav Vašků.
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Bráníme rozšiřování uhelných velkolomů 

Již několik let úspěšně bráníme plánům na rozšíření severočeských povrchových dolů těžících 
hnědé uhlí, které by vedlo k úplné likvidaci města Horní Jiřetín a sousední osady Černice, 
drastickému zhoršení životního prostředí dalších desítek tisíc lidí, zničení stovek čtverečních 
kilometrů krajiny a více než miliardě tun emisí skleníkových plynů.

V roce 2011 se nám podařilo dosáhnout několika 
důležitých úspěchů. Na jaře přijaly vládní strany 
dodatek ke koaliční smlouvě, který výslovně po-
tvrdil zachování limitů těžby a vyškrtnutí totalitních 
vyvlastňovacích paragrafů z horního zákona.
 V létě ministr průmyslu Martin Kocourek předložil 
ostatním úřadům k připomínkám námi prosazova-
ný návrh novely horního zákona, která vyvlastňo-
vací paragrafy ruší a další rozšiřování povrchových 
lomů v severních Čechách by tak v podstatě zne-
možnila. Přes nesouhlas lidí žijících v ohrožených 
oblastech by tak těžaři své plány neprosadili.

 Na podzim pak vláda svým usnesením uložila 
ministrovi průmyslu připravit takový návrh nové 
Státní energetické koncepce, který bude respek-
tovat limity těžby.

 To vše nám dává dobrý důvod doufat, že naši 
dlouholetou kampaň proti těžbě uhlí v dohledné 
době definitivně vyhrajeme.

 K těmto výsledkům přispělo nejen naše 
intenzivní a systematické vyjednávání s politiky 
a úředníky, ale i veřejné akce. Přestěhovali jsme 
několik občanů Horního Jiřetína pod okna mini-
sterstva průmyslu, na zahradě Úřadu vlády jsme 
v době schůze kabinetu umístili přes 80 křížů 
se jmény měst a obcí zlikvidovaných kvůli těžbě 
a přímo z uhelného velkorypadla v dole ČSA 
jsme vyzvali premiéra „Nečasi, zastav!“
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DETOX Tour za čisté řeky 
Potřetí v historii české pobočky jsme se vydali na inspekční plavbu po řece Labi. 

Navzdory tomu, že se kvalita vody českých řek 
za uplynulých 20 let významně zvýšila, objevu-
jí se nová rizika. Příkladem jsou toxické látky, 
které se používají k výrobě textilu v rozvojových 
zemích. I když jsou v Evropě zakázány kvůli 
narušování funkce hormonů, uvolňují se při praní 
a končí v našich řekách, protože čističky je ne-
jsou schopny zachytit. 

V rámci mezinárodní kampaně DETOX vyšetřo-
valo Greenpeace úniky toxických látek do řek 
přímo u textilních továren v Číně. A česká „DE-
TOX Tour 2011“ pomohla zmapovat druhý konec 
tohoto globálního toxického cyklu.
 V roce dvacátých narozenin českého Green-
peace to byl ale i dobrý způsob, jak se ohléd-
nout za našimi staršími kampaněmi za větší 
ochranu Labe. 
 Chemičky jako Spolana, Synthesia nebo Spol-
chemie, kvůli kterým bylo Labe na konci 80. let 
snad nejšpinavější evropskou řekou, se podařilo 
přimět, aby omezily vypouštění nebezpečných lá-
tek. Stále jsou však významným zdrojem znečištění 
a značné riziko představují i staré ekologické zátěže 
v jejich areálech. To koneckonců potvrdily analýzy 
vzorků, které jsme během DETOX Tour odebírali. 

 Nálezy dávno zakázaných látek, jako DDT, 
lindan či hexachlorbenzen, nebyly ničím výjimeč-
ným. Alarmující však byl nález hexachlorbenzenu 
u staré výpustě Spolchemie do řeky Bíliny. Kon-
centrace látky, která je od roku 1988 zakázaná, 
byla 100 000 × vyšší než vládou nařízená norma 
environmentální kvality vod.

 Analýzy vzorků odebraných během DETOX 
Tour 2011 potvrdily, že stávající chemičky a staré 
zátěže představují pro Labe stále riziko. Zároveň 
se objevují nové a skryté hrozby v podobě látek 
narušujících hormonální systém. 
 Všechny získané důkazy o jejich výskytu nyní 
použijeme k prosazení zákazu dovozu zboží 
s obsahem těchto látek do EU.  
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Snížení celoevropských 
emisí skleníkových 
plynů
Česká pobočka Greenpeace se zapojila 
do evropské kampaně za snížení 
celoevropských emisí o 30 % do roku 
2020.  

V květnu 2011 jsme proto apelovali na minist-
ra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby se 
na jednání ministrů životního prostředí EU zasadil 
o to, aby se Česká republika přidala k progresiv-
ním státům, které požadují navýšení zastaralého 
cíle EU na snížení emisí skleníkových plynů pro 
rok 2020 ze současných 20 % na 30 % (oproti 
roku 1990) ještě tento rok.

Prunéřov: téma doma 
i ve světě 

Vyvěšením obrovského transparentu 
s výzvou UŽ ŽÁDNÉ NOVÉ UHELNÉ 
ELEKTRÁRNY! jsme před budovou 
Krajského úřadu Ústeckého kraje vyzvali 
zdejší úředníky, aby zamítli žádost ČEZu 
o vydání tzv. integrovaného povolení. 

Zároveň jsme apelovali na krajské politiky, aby 
hájili zdraví a kvalitu životního prostředí svých vo-
ličů a nedávali přednost zájmům elektrárenského 
gigantu ČEZ. 
 Prunéřov však v roce 2011 nebyl tématem 
jen u nás – stal se také mezinárodním právním 
precedentem. Poprvé v historii totiž dala malá 
rozvojová ostrovní země ohrožená změnami 
klimatu – Federativní státy Mikronésie – podnět 
k mezinárodnímu posouzení vlivu na životní pro-
středí nového zdroje emisí skleníkových plynů.

Toxické kaly 

Případ ostravských kalů je příkladem 
jednoho pochybení za druhým, 
od nedodržení původní technologie 
na sanaci přes protizákonné 
překlasifikování nebezpečného 
odpadu na palivo až po jeho pálení 
v cementárně, aniž by se posoudily 
šetrnější způsoby likvidace. 

Aktivity Greenpeace v této kauze vyvrcholily 
podáním žaloby na Ministerstvo životního pro-
středí, která má především preventivní charakter, 
aby k podobnému pochybnému scénáři napříště 
nedocházelo. 
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Zaostřeno na pulty obchodů
Jak zodpovědně  
vybrat rybu
Vánoce jsou spojeny s konzumací ryb, 
a protože na štědrovečerním talíři 
už nebývá jen český kapr, ale často 
i mořské ryby, připravili jsme v prosinci 
nového Průvodce spotřebitele, který 
pomáhá při odpovědném výběru 
z nabídky ryb a mořských plodů.

Řada ryb, které jsou na českém trhu běžně 
k dostání, totiž patří mezi ohrožené druhy nebo 
byly uloveny destruktivními metodami, které ničí 
světové oceány. Zodpovědná volba a spotřebi-
telský tlak však může pomoci přimět prodejce 
ke změně chování a jejich nákupní politiky. 

Dětské lahvičky bez jedu
Od léta 2011 platí zákaz prodeje 
kojeneckých lahví s nebezpečným 
bisfenolem A (BPA). Dobrou zprávu 
pro všechny rodiče kalí fakt, že Česko 
nejenže zákaz odmítalo, ale po jeho 
přijetí v EU otálelo s jeho zavedením 
do českých předpisů.

Pochvalu nezaslouží ani obchodní řetězce, u kte-
rých jsme zjistili, že prodávaly lahvičky s BPA 
i po zákazu. Naše důkazy posloužily úřadům 
ke zjednání nápravy. Naopak většinu výrobců 
lahviček chválíme za to, že se zavázali nad rámec 
platného zákazu zcela odstranit bisfenol A ze 
všech výrobků pro děti.

Průvodce zelenější 
elektronikou
V nové verzi Průvodce zelenější elektronikou 
jsme představili nová kritéria hodnocení, která 
tlačí výrobce k co největšímu snižování uhlíkové 
stopy během výroby, redukci emisí do roku 2015, 
využívání obnovitelné energie, snižování množ-
ství elektroodpadu, odstranění nebezpečných 
látek z produktů, odpovědný odběr a recyklace 
starých výrobků nebo ukončení používání neudr-
žitelných materiálů při výrobě a balení. 

Průvodce hodnotil 15 předních výrobců osobních 
počítačů, televizí a mobilních telefonů.
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Když spotřebitel zatlačí
Za zelenější Facebook 

V prosinci 2011 jsme po téměř dvouleté 
kampani za ozelenění Facebooku slavili 
vítězství. Společně s více než 700 000 
příznivců, kteří se zapojili do kampaně 
„Odeber si uhlí z přátel“, se nám 
podařilo přimět největší sociální síť 
ke změně. 

Datová centra (nejen) Facebooku mají totiž velký 
dopad na životní prostředí, protože jsou většinou 
napájena špinavou elektřinou z uhelných elekt-
ráren. 
 Facebook ale nakonec pod tlakem svých uži-
vatelů dokázal, že se to dá změnit, a zavázal se, 
že pro svá nová datová centra bude upřednost-
ňovat čistou energii z obnovitelných zdrojů. 

Panenka zabalená 
do pralesa
V červnu 2011 Greenpeace odhalilo, že 
řada výrobců hraček balí své produkty 
do obalů obsahujících vlákna dřevin 
z indonéských deštných pralesů. 
Do papíru z pralesa byla zabalená 
i slavná panenka Barbie. 

Greenpeace zahájilo kampaň za změnu nákupní 
politiky výrobce proslulé panenky, Mattelu. Lidé 
z celého světa psali e-maily, nechávali vzkazy 
na Facebooku nebo sdíleli informace či videa 
a žádali: nepodílejte se na devastaci deštných 
pralesů! Jejich hlas byl vyslyšen – a to nejen ze 
strany Mattelu: přísnější dodavatelskou politiku 
zavedly také firmy Lego a Hasbro. Disney svou 
novou politiku finalizuje. 

DETOX – za textil  
bez jedů 
Textilní průmysl je jednou z hlavních 
příčin znečištění řek, především v Číně.

Greenpeace přes rok shromažďovalo důkazy 
o zdrojích znečištění, aby následně v celosvětové 
kampani DETOX vyzvalo největší světové výrobce 
sportovního oblečení k „detoxikaci“ své výroby – od-
stranění jedů nejen ze svých produktů, ale i ukonče-
ní spolupráce s továrnami, které zamořují řeky. 
 Masivní veřejný tlak lidí z celého světa rychle 
přinesl skvělé výsledky a firmy jako Nike, Adidas, 
Puma, H&M, C&A nebo čínský Li Ning se zavá-
zaly své značky „detoxikovat“.
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Ropná horečka v Arktidě
Těžba v Arktidě by znamenala jistotu katastrofy – není otázkou, zda by k ní 
došlo, ale pouze kdy.

V Arktidě dochází k největšímu úbytku ledu v historii. 
Ropné společnosti v tom však místo varování spat-
řují příležitost, jak vytěžit ještě více ropy. 
V obtížně dostupné oblasti s drsnými klimatickými 
podmínkami by však bylo prakticky nemožné vypo-
řádat se s případnou ropnou havárií. Greenpeace se 
snaží ropné horečce v Arktidě zabránit. 

22. dubna – Turecko
Nenásilnou přímou akcí zabránili aktivisté Gree-
npeace ropné plošině Leiv Eiriksson v opuštění 
přístavu. Ta směřuje z Turecka do Baffinova 
zálivu v Grónsku, kde má zahájit průzkumné vrty 
pro britskou ropnou společnost Cairn Energy. 
Blokáda trvala 12 hodin.  

29. května – Grónsko
Aktivisté Greenpeace opět obsadili ropnou 
plošinu Leiv Eiriksson. Připevnili na ni speciální 
modul pro aktivisty, kteří jsou připraveni vydržet 
na místě až 10 dní. Tato nenásilná přímá akce 
zabránila zahájení nebezpečných hlubokomoř-
ských vrtů. 

4. června – Grónsko
S cílem setkat se s vedoucím vrtu a s požadav-
kem předložení havarijního plánu společnosti 
Cairn Energy vystoupali aktivisté Greenpeace až 
na vrchol ropné plošiny Leiv Eiriksson. Provo-
zovatel plošiny navzdory průmyslovým normám 
odmítá havarijní plán zveřejnit.

FOTO 

17. června – Grónsko
Výkonný ředitel Greenpeace International Kumi 
Naidoo a aktivista Ulvar Arnkvaern se vydávají 
na ropnou plošinu, aby společnosti Cairn Ener-
gy doručili 50 000 podpisů pod peticí požadující 
zveřejnění jejího havarijního plánu. 

FOTO 
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Rainbow Warrior III – pokračování legendy 

Rainbow Warrior (Duhový bojovník) je pro Greenpeace obzvláště důležitá loď. 
Je totiž součástí příběhu naší organizace. Stavba lodi, která jako třetí ponese 
toto slavné jméno, byla tedy pro celé Greenpeace velkou událostí.
 

14. října 2011 byla při slavnostním ceremoniálu 
v brémské loděnici pokřtěna a oficiálně spuš-
těna na moře nová vlajková loď Greenpeace – 
Rainbow Warrior III. 

První Rainbow Warrior – česky Duhový bo-
jovník – byl v roce 1985 potopen po dvojitém 
bombovém útoku francouzské tajné služby, při 
němž zemřel fotograf Fernando Pereira. Čtyři 
roky po atentátu vyplouvá na moře druhý Duho-
vý bojovník, který byl ve službě za lepší životní 

prostředí přes 22 let. Avšak i bojovníci stárnou, 
a proto byl v létě 2011 z flotily Greenpeace vyřa-
zen a předán organizaci Friendship, které bude 
sloužit jako nemocniční loď v pobřežním pásu 
Bangladéše v Bengálském zálivu.
 Přítomnost na moři je pro naše kampaně 
naprosto zásadní. Proto více než rok probíhala 
po celém světě sbírka, která nám pomohla po-
stavit loď novou, tentokrát přímo na míru. Třetí 
Rainbow Warrior je totiž první lodí, kterou si 
Greenpeace nechalo navrhnout a postavit přesně 
tak, aby vyhovovala potřebám kampaní a akcí. 
 Stavba trvala téměř půl roku a předcházel jí více 
než rok plánování a příprav. Tato námořní plachet-
nice je zároveň i modelovou „zelenou lodí“, splňu-
jící nejpřísnější ekologické standardy. Její pozo-
ruhodný stěžeň ve tvaru písmene A, který se tyčí 
do výšky 55 metrů nad hladinu, i umístění plachet 
či tvar trupu byly optimalizovány tak, aby měla 
plachetnice co největší účinnost a šetřila palivem. 
Financována byla výhradně z příspěvků dárců.

Více o stavbě lodi Rainbow Warrior III najdete v inter-
aktivním magazínu (http://www.greenpeace.org/czech/cz/
news/Interaktivni-magazin-o-Rainbow-Warrior/)
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Jaderná havárie v Japonsku
11. března 2011 prožilo Japonsko hned trojí katastrofu: nejprve zemi zasáhlo 
silné zemětřesení, následovala vlna tsunami, která zdevastovala pobřežní 
oblasti, a k tomu všemu se ještě přidala jaderná havárie ve Fukušimě, která 
znovu ukázala světu základní slabiny a závažná rizika jaderné energetiky.

Již za několik dní po havárii vyrazil do Japonska 
tým našich radiačních expertů, kteří v postižené 
oblasti prováděli měření kontaminace prostředí, 
potravin a mořských živočichů. 
 Cíl byl jasný: poskytovat nezávislé, nezkreslené 
a necenzurované informace o míře radiace, vývoji 
katastrofy a rizicích, která z ní plynou. 
 Naši experti zveřejnili vůbec první nezávislou 
analýzu zamoření, identifikovali nebezpečná místa 
v obydlených oblastech a poskytovali místním 
lidem bezpečnostní doporučení. 
 Naše měření prokázala kontaminaci zeleniny, půdy 
na dětských hřištích, zahradách škol i na veřejných 
prostranstvích v míře přesahující povolené limity.

 V květnu dorazila do Japonska naše vlajková 
loď Rainbow Warrior, která prováděla měření 
radiace na moři, kam unikla kontaminovaná voda 
z havarované elektrárny. 

 S každou vydanou zprávou jsme nejen zveřej-
nili veškeré výsledky provedených testů, ale také 
pokaždé vyzvali vládu, aby jednala a přijala účin-
nější opatření na ochranu obyvatelstva i životního 
prostředí. 

 Díky naší brzké přítomnosti, vědecké práci 
a tlaku veřejnosti byla přijata některá dodatečná 
opatření, např. rozšíření evakuační zóny z 20 
na 30 km či lepší monitoring zamoření. 
 Havárie ve Fukušimě odhalila závažné nedo-
statky v systému dohledu nad jadernou bezpeč-
ností v Japonsku. Řada dalších států v důsledku 
této havárie přehodnotila způsobilost svých 
vlastních jaderných reaktorů odolat přírodním 
katastrofám. Německo odstavilo nejstarší ze 
svých reaktorů a zavázalo se zcela ustoupit 
od používání jaderné energie.
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Greenpeace a věda 

Vědecká práce je neodmyslitelnou součástí kampaní Greenpeace. Naše 
argumenty a požadavky jsou vždy podloženy vědecky ověřenými údaji.  

Den před prvním 
výročím výbuchu 
ropné plošiny 
Deepwater Ho-
rizon zveřejnilo 
Greenpeace studii 
popisující, jak se 
společnost BP po-
koušela ovlivňovat 
vědce, bagatelizo-
vat velikost i do-
pady úniku ropy 

a zakrýt skutečný rozsah největší ropné havárie 
v americké historii.

Studie Greenpeace shrnuje zejména hlavní 
klíčové skutečnosti:
•	80 % ropy z havárie je stále ještě nutné odstranit.
•	 Společnost BP ani pobřežní hlídka neprovedly 

přesná měření objemu skutečně uniklé ropy.
•	 Výzkum byl manipulován, aby odváděl 

pozornost od ekologických dopadů, a namísto 
toho byly protlačovány pozitivní zprávy.

•	 Společnost BP poskytovala rozsáhlé 
prostředky vědcům, kteří byli ochotni hrát 
podle jejích pravidel.

První studie Špina-
vé prádlo odhalila 
zdroje zamořování 
čínských řek – vel-
ké textilní komple-
xy a jejich vazby 
na světové výrobce 
textilního zboží.

„Špinavé prádlo II“ 
dále odhalilo, že 
nebezpečné látky, 

které se při výrobě používají, jsou obsaženy 
i ve finálních výrobcích, například tričkách, které 
se prodávají po celém světě. Tyto látky pak 
během praní opět unikají, i přes čistírny odpad-
ních vod, do řek. Výjimkou nejsou ani ty české, 
jak ukázaly výsledky analýz sedimentů u čistíren 
během naší DETOX Tour.

Vědecká expedice 
v Arktidě 
Ledoborec Greenpeace Arctic Sunrise působil 
v září 2011 na vědecké expedici, kde sloužil 
týmu vědců z britské univerzity v Cambridge 
zkoumajících ubývání ledu v Severním ledovém 
oceánu. Ti v Arktidě poprvé použili k systema-
tickému výzkumu tloušťky a objemu mořského 
ledu i profesionální 3D laserové skenery, tedy 
technologii, která se používá v architektuře.
 

Poskytujeme 
tímto způsobem 
vědeckou základnu, 
která odborníkům 
dává jedinečné 
zázemí pro 
zkoumání změn 
oceánského ledu.  

DEEPWATER HORIZON 
ONE YEAR ON

greenp
eace.org

© Daniel Beltrá / Greenpeace

Odhalení vazby mezi korporacemi 
���������������������������
������

Špinavé prádlo

Shrnutí
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Greenpeace a dobrovolníci 
Za úspěchy Greenpeace nestojí jen úsilí pracovníků organizace a podpora 
příznivců, ale také desítky dobrovolníků, kteří nám věnují svůj volný čas 
a pomáhají bez nároku na honorář. 

V roce 2011 strávili dobrovolníci Greenpeace více 
než 1 900 hodin na informačních stáncích. Díky 
tomu jsme mohli seznamovat veřejnost s téma-
ty, jimž se Greenpeace věnuje, i s tím, jak se 
do ochrany životního prostředí přímo zapojit.

Zhruba 450 
hodin věnovali 
naši dobrovolníci 
pomoci s přípra-
vami akcí, čímž 
nám např. umožnili 
snížit na minimum 
náklady za trans-
parenty. 

Ušetřené finance 
pak může Green-
peace investovat 
třeba do náklad-
ných rozborů 
vody. Ovšem 
i k jejich odběrům 
je třeba spous-
ty rukou. Naše 
podzimní DETOX 

Tour by jen stěží proběhla tak hladce, kdyby 
na přípravách a realizaci nepracovalo celkem 
15 dobrovolníků. 

Účast dobrovolníků na nenásilných přímých 
akcích je podmíněna absolvováním různých tré-
ninků. Na jejich přípravě a organizaci se ale také 
sami podílejí. Někteří z nich jsou s Greenpeace 
už přes 10 let a zapojují se i do mezinárodních 
kampaní.
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Greenpeace
Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace s čtyřicetiletou tradicí 
působící v současné době ve více než 40 zemích světa. Naším cílem je chránit 
životní prostředí a schopnost Země podporovat život ve vší jeho rozmanitosti. 

Nenásilnými prostředky prosazujeme pozitivní 
změnu. Přinášíme svědectví o globálních 
problémech životního prostředí a odhalujeme 
ekologické zločiny vlád a korporací. 
Po zodpovědných institucích požadujeme 
nápravu. 

Nabízíme environmentálně a sociálně spravedlivá 
řešení zahrnující vědecké a technologické 
inovace, která jsou klíčová pro naše zdraví 
a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších 
generací.

Kampaně Greenpace se věnují několika 
klíčovým oblastem – zaměřujeme se zejména 
na ochranu klimatu, obranu života v oceánech 
a deštných pralesech či na odhalování jaderných, 
chemických a biologických hrozeb pro životní 
prostředí a lidské zdraví. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 14

Finanční zpráva
Greenpeace Česká republika je registrováno u Ministerstva vnitra jako nezisková organizace 
s mezinárodním prvkem. Zakládáme si na své finanční nezávislosti (jsme financování pouze z příspěvků 
jednotlivých dárců) a transparentnosti. Každoročně necháváme zpracovat finanční audit. Finanční audit 
pro rok 2011 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. 2011 
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými 
účetními předpisy“.

MGI HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s. r. o.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2011 (v tisících Kč)

Náklady

Spotřebované nákupy 568

Spotřeba materiálu 408

Spotřeba energie 130

Nákup zboží k prodeji 30

Služby 9 190

Opravy a údržba 47

Cestovné 706

Náklady na reprezentaci 97

Správa sítě a webových stránek 318

Expertní služby, analýzy a konzultace 2 243

Vedení účetnictví a finanční agenda 531

Nájemné a ostraha 500

Telefonní poplatky 370

Tisk a distribuce časopisu 586

Poštovné 619

Náklady na informační kampaně 1 933

Ostatní služby 1 240

Osobní náklady 3 828

Mzdové náklady 2 810

Sociální a zdravotní pojištění 924

Zákonné a ostatní sociální náklady 94

Ostatní 2 070

Daně a poplatky 8

Úroky a kurzové ztráty 37

Bankovní poplatky 325

Jiné ostatní náklady 35

Odpisy majetku 50

Poskytnuté příspěvky 19

Příspěvek na mezinárodní kampaně a koordinaci 1 596

Náklady celkem 15 656

Hospodářský výsledek -1 038

ROZVAHA K 31.12.2011 (v tisících Kč)

AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem 176 

Dlouhodobý hmotný majetek 837 

Oprávky k dlouhodobému majetku -661 

Krátkodobý majetek celkem 6 985 

Zásoby 73 

Pohhledávky 215 

Krátkodobý finanční majetek 6 697 

Aktiva celkem 7 161

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 3 905 

Jmění 178 

Výsledek hospodaření 3 727 

Cizí zdroje celkem 3 256 

Dlouhodeobé závazky 908 

Krátkodobé závazky 2 348 

Pasiva celkem 7 161

Výnosy 

Dary příznivců 14 007

Tržba za prodané zboží 65

Refundace nákladů vynaložených ve prospěch Greenpeace Int. 450

Úroky a kurzovní zisky 45

Jiné ostatní výnosy 51

Výnosy celkem 14 618

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2011 (v tisících Kč)


