
Telefon: 224 319 667

Web: www.greenpeace.cz

Email: greenpeace@ecn.cz

Výroční 
zpráva
2010



DĚKUJEME

Čestmír Hrdinka
výkonný ředitel Greenpeace

Milí přátelé,

rok 2010 přinesl jak radostné momenty, tak i chvilky 
naplněné obavami.

Bylo fascinující sledovat, co dokážou jednotliví lidé, když Bylo fascinující sledovat, co dokážou jednotliví lidé, když 
spojí síly. Pod tlakem spotřebitelů oznámila nadnárodní 
společnost Nestlé, že ve svých produktech přestane používat 
palmový olej pocházející z devastovaných indonéských 
pralesů. Vyslala tím jasný signál firmám, které kvůli tomuto 
oleji bezostyšně kácí poslední zbytky deštných pralesů a na 
jejich místě zakládají palmové plantáže. Takto ne! Zároveň 
poslala vzkaz spotřebitelům: Váš hlas platí.poslala vzkaz spotřebitelům: Váš hlas platí.

Potěšilo mě rovněž rozhodnutí Evropské komise zakázat 
kojenecké lahve s bisfenolem A. Zúročila se tak celoevropská 
kampaň, do které se aktivně zapojila i naše kancelář. 

Na druhé straně jsme zažili největší ropnou havárii v 
dějinách. Po výbuchu vrtné plošiny v Mexickém zálivu prýštilo 
do moře obrovské množství ropy téměř celé tři měsíce. 
Následky jsou katastrofální, sanace se potáhnou dlouhá léta. 
Je jasné, že pokud se chceme podobným katastrofám 
vyhnout, je nutné s fosilními palivy co nejdříve skončit a 
vydat se na cestu obnovitelných zdrojů.

Cesta obnovitelných zdrojů neznamená rozšiřování těžby Cesta obnovitelných zdrojů neznamená rozšiřování těžby 
nekvalitního hnědého uhlí, jak se snažili někteří úředníci 
a lobbisté navrhnout pro českou kotlinu. Jsme proto rádi, že 
se nám, navzdory velikým tlakům, podařilo přimět novou 
vládní koalici, aby se v koaliční smlouvě zavázala limity těžby 
neprolomit a těžbu uhlí tak nerozšiřovat. Sledujte s námi, jak 
své sliby bude plnit, a pomozte, pokud by je chtěla porušit.

Chtěl bych poděkovat všem našim příznivcům a Chtěl bych poděkovat všem našim příznivcům a 
sympatizantům, kteří nás na naší pouti v roce 2010 provázeli. 
Doufám, že nám zůstanete věrní i v roce následujícím.



Klimatická a energetická kampaň zůstala i v roce 2010 klíčovým 
projektem Greenpeace na celém světě i v České republice. Stále 
akutnější riziko dopadu klimatických změn doprovázela i nadále 
neochota či neschopnost klíčových zemí najít závaznou dohodu 
ohledně snižování emisí skleníkových plynů. Změny klimatu tak 
zůstávají jedním z nejdůležitějších globálních problémů.

Greenpeace nabízí nejenom vlastní koncepci rozvoje energetiky, Greenpeace nabízí nejenom vlastní koncepci rozvoje energetiky, 
která je pro omezení emisí skleníkových plynů zásadním odvětvím, 
je zároveň jedním z klíčových hráčů v celosvětové diskusi 
o změnách klimatu. Snažíme se ovlivňovat chování politiků, 
rozhodujících korporací a především usilujeme o to, aby do 
diskuse o vlastní budoucnosti vstupovalo stále více „obyčejných“ 
lidí.

V České republice jsme pokračovali v našich aktivitách proti V České republice jsme pokračovali v našich aktivitách proti 
prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí, a tedy za záchranu 
severočeských obcí Horního Jiřetína a Černic. Kampaň se vyostřila 
v souvislosti s parlamentními volbami, kdy se řada kandidátů 
otevřeně hlásila k prolomení těžebních limitů. Kombinací 
mobilizace veřejného mínění, lobbingu i přímých akcí, které 
oslovovaly politiky, jsme dosáhli výrazného úspěchu: nová vládní oslovovaly politiky, jsme dosáhli výrazného úspěchu: nová vládní 
koalice vzešlá z voleb se zavázala, že limity těžby neprolomí. Tento 
závazek chce promítnout do nové podoby Státní energetické 
koncepce. Navíc slibuje připravit i novelu horního zákona, v níž 
budou zrušeny staré vyvlastňovací paragrafy.  

Pokračovali jsme i v kampani proti nelegální modernizaci 
hnědouhelné elektrárny Prunéřov, a to ve dvou liniích:

Sledovali jsme unikátní linku spolupráce ČR s Mikronésií, která jako Sledovali jsme unikátní linku spolupráce ČR s Mikronésií, která jako 
země ohrožená klimatickými změnami, využila svého práva 
a požadovala od české vlády informace k modernizaci Prunéřova. 
Tato zdánlivě okrajová intervence Mikronésie se stala precedentem 
a celosvětově uznávaným symbolem toho, že odpovědnost 
znečišťovatelů překračuje hranice národních států.
Společně s kolegy z Ekologického právního servisu jsme se také Společně s kolegy z Ekologického právního servisu jsme se také 
odvolávali proti právním nedostatkům a prohřeškům, které 
povolení k modernizaci provázely.

Pracovali jsme i na alternativním scénáři energetiky a společně s 
kolegy z dalších ekologických nevládních organizací jsme vydali 
studii Chytrá energie. Studie ukazuje, že i v Česku můžeme 
dosáhnout kombinací vyšší energetické efektivnosti a podpory 
obnovitelných zdrojů náročných emisních cílů. obnovitelných zdrojů náročných emisních cílů. 
 

Klima a Energetika

Více zde



Více zde

V oblasti toxických látek se Greenpeace nadále věnovalo 
bisfenolu A (BPA), látce narušující funkci hormonů, a naše 
snažení slavilo úspěch.

V dubnu jsme vyzvali Ministerstvo zdravotnictví, aby na 
základě principu předběžné opatrnosti zakázalo bisfenol A 
zejména pro dětské výrobky přicházející do styku 
s potravinami, jako jsou kojenecké lahve. Podobně jako to s potravinami, jako jsou kojenecké lahve. Podobně jako to 
udělali Dánové. Bohužel odpovědné úřady v té době 
neviděly pro zákaz nejmenší důvod.

Přesto jsme se nevzdali a pokračovali v kampani: jak u nás 
doma, tak i na evropské úrovni, kde jsme spolupracovali 
s dalšími organizacemi.

Zorganizovali jsme podpisovou akci pod petici „Za zákaz Zorganizovali jsme podpisovou akci pod petici „Za zákaz 
nebezpečného bisfenolu A v kojeneckých lahvích“. Odebrali 
jsme vzorky vod z pražského potoka Botiče, z řek Vltavy, 
Bíliny a Labe, a testovali je na přítomnost BPA. Zveřejnili 
výsledky migračních testů kojeneckých lahví a prokázali, že 
se v některých případech tato toxická látka během testů 
uvolňovala do tekutiny, která simulovala kojeneckou výživu 
v lahvích.v lahvích.

Milníkem kampaně a velkým úspěchem bylo rozhodnutí 
evropského komisaře pro zdraví a spotřebitelské záležitosti 
z listopadu 2010, kdy vyhlásil celoevropský zákaz 
kojeneckých lahví s obsahem bisfenolu A. To znamená, že kojeneckých lahví s obsahem bisfenolu A. To znamená, že 
od poloviny roku 2011 zmizí kojenecké lahve s touto 
nebezpečnou látkou z evropských pultů, tedy i z regálů 
českých obchodů.

Toxické látky



Ochrana pralesů

Více zde

V březnu jsme videoklipem „KitKat“ odstartovali kampaň Dejte 
orangutanům pauzu. Během ní jsme vyzvali společnost Nestlé, 
aby přestala používat palmový olej, který pochází z činností 
devastujících indonéské pralesy.

Nestlé je totiž nejen největším světovým výrobcem potravin 
a nápojů, ale také velkým spotřebitelem palmového oleje, který 
do té doby odebírala od firmy Sinar Mas – firmy, která nese 
významný podíl na ničení indonéských pralesů kvůli výrobě významný podíl na ničení indonéských pralesů kvůli výrobě 
palmového oleje.

Během dvou měsíců se k požadavku na změnu postoje Nestlé Během dvou měsíců se k požadavku na změnu postoje Nestlé 
přidaly stovky tisíc lidí z celého světa, včetně České republiky. 
Naše úsilí vyvrcholilo 17. května, kdy Nestlé oznámilo, že 
přestane ve svých produktech používat palmový olej pocházející 
ze zdevastovaných ploch indonéského pralesa. V rámci 
kampaně za záchranu indonéských pralesů je to významný 
úspěch a děkujeme všem, kteří nás podpořili.



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2010
Spotřebované nákupy 1 066 366
Spotřeba materiálu 908 386
Spotřeba energie 107 945
Nákup zboží k prodeji 50 035
Služby 12 283 608
Opravy a údržba 38 941
CestovnéCestovné 817 006
Náklady na reprezentaci 104 151
Správa sítě a webových stránek 451 665
Expertní služby, analýzy a konzultace 2 985 700
Vedení účetnictví a mzdové agendy, audit 413 780
Nájemné a ostraha 498 932
Telefonní poplatky 315 484
Tisk a distribuce časopisuTisk a distribuce časopisu 540 776
Poštovné 938 456
Náklady na informační kampaně 2 573 439
Ostatní služby 2 605 278
Osobní náklady 2 000 448
Mzdové náklady 1 550 674
Sociální a zdravotní pojištění 397 259
Zákonné a ostatní sociální nákladyZákonné a ostatní sociální náklady 52 515
Ostatní 1 415 955
Daně a poplatky 14 773
Úroky a kurzové ztráty 42 242
Bankovní poplatky 440 922
Jiné ostatní náklady 24 838
Odpisy majetku 57 586
Poskytnuté příspěvkyPoskytnuté příspěvky 19 595
Příspěvek Greenpace International  816 000
Náklady celkem 16 766 377
 
Výnosy 
Dary příznivců 14 254 485
Tržba za prodané zboží 67 979
Refundace nákladů vynaložených ve Refundace nákladů vynaložených ve 
prospěch Greenpeace International 637 748
Úroky a kurzovní zisky 33 984
Příspěvek od GPI 454 000
Jiné ostatní výnosy 12 701
Výnosy celkem 15 460 897
 
Hospodářský výsledekHospodářský výsledek -1 305 479

Náklady
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