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Shell odešel
Na konci září už bylo jasné, že alespoň na 
čas je část Arktidy před těžaři ze společnosti 
Shell ochráněna. 

Firma ledový oceán opustila i díky velkému tlaku 
veřejnosti. A to i přes to, že ve zdejších ledových 
vodách utopila v investicích přes sedm miliard 
dolarů. Shell ale plány k těžbě arktického černého 
zlata nevzdává a návrat do této jedinečné přírodní 
lokality v budoucnu stále plánuje.
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Vattenfall
Investice do uhelných dolů a elektráren 
v Německu se již nemusejí vyplatit. 

Platí to i pro zdejší uhelnou divizi patřící 
společnosti Vattenfall, která je na prodej. Zájem 
o ni projevila mimo jiné česká a švédská pobočka 
Greenpeace s cílem obří uhelné elektrárny 
a povrchové doly co nejrychleji uzavřít. Z tendru 
jsme však byli vyřazeni.
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Limity
Vláda po 24 letech prolomila těžební limity. 

Sice jen o malý kus oproti území, které bylo původně ve hře, přesto je to špatný signál. Ale na všem 
se dá najít i něco dobrého – lidé v Horním Jiřetíně si mohou na dlouhou dobu oddechnout. Těší nás, 
že v zemi zůstane přes 750 milionů tun uhlí, to znamená, že do ovzduší se neuvolní přes miliardu 
tun oxidu uhličitého.

STALO SE
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Limity jsme my
Obyvatelé Horního Jiřetína a Černic rozhodně 
nejsou v úsilí o záchranu svých domovů sami. 

Několik tisíc lidí se loni hned dvakrát vydalo do ulic, 
aby vyjádřili podporu lidem z obcí ohrožených těžbou 
uhlí. Shromáždění se konala ve více než dvaceti 
městech od Litvínova přes Liberec, Plzeň, Olomouc 
až po Ostravu. Tehdy začalo občanské hnutí Limity 
jsme my, které sdružuje aktivní lidi z celé republiky, 
kteří chtějí nechat uhlí pod zemí.

MOBILIZUJEME
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Demonstrace při 
rozhodování vlády 
o osudu limitů těžby
Když česká vláda oznámila své 
jednání v Ústí nad Labem, bylo 
jasné, že chce rozhodnout o osudu 
obcí ohrožených těžbou uhlí. 

Přestože bylo říjnové pondělí, lidé z celé 
republiky se rozhodli přijet a dát jasně 
najevo, že limity chtějí zachovat. Před 
budovou krajského úřadu se sešly 
stovky lidí včetně obyvatel samotného 
Horního Jiřetína. Vláda nakonec 
rozhodla, že lom ČSA se rozšiřovat 
nebude. Limity na lomu Bílina ale 
prolomila. Přestože padlo rozhodnutí, 
že se těžba nesmí obcím přiblížit na 
více než 500 metrů, samotné prolomení 
limitů není dobrý signál. Ale rozhodně 
ještě není všem dnům konec.

MOBILIZUJEME
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Pochod za ochranu klimatu
Na začátku prosince se v Paříži na klimatickém summitu sešli 
zástupci a zástupkyně většiny zemí, aby řešili ochranu klimatu.

Týden předtím se proto téměř milion lidí ve 175 zemích světa na 2300 
místech vydal do ulic ukázat, že klimatická krize je vážná a musíme ji 
okamžitě společně a účinně řešit. V Praze se sešlo téměř tisíc lidí na 
Václavském náměstí, kteří za doprovodu hudby vyrazili k Petřínské 
rozhledně.

MOBILIZUJEME
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Ochránci Arktidy na kajacích a kánoích
Když společnost Shell v květnu vyplula na sever s ropnou plošinou, aby v Arktidě začala těžit ropu, 
obklopily ji v Seattlu tisíce lidí na kajacích. 

Chtěli zabránit tomu, aby dál pokračovala drancovat arktickou přírodu. Následně další tisíce lidí po celém 
světě formou nejrůznějších aktivit posílaly Shellu vzkaz, aby se otočil a do Arktidy nejezdil. Také v České 
republice jsme se přidali. V Českém Krumlově se vodáci setkali u makety ropné plošiny Shellu. V tento den se 
podobné akce konaly i ve Finsku, Dánsku, Švýcarsku, Spojených státech a mnoha dalších zemích.

MOBILIZUJEME

7



Letní hudební festivaly
V létě opět začalo nejdůležitější období, kdy se vydáváme na velké veřejné 
akce, abychom se zde bavili s lidmi o životním prostředí a o tom, co 
Greenpeace dělá a jak se každý člověk může zapojit. 

Chtěli zabránit tomu, aby dál pokračovala drancovat arktickou přírodu. Následně 
další tisíce lidí po celém S naším solárním systémem a větrnou elektrárnou jsme 
navštívili festivaly Mighty sounds v Táboře, Trutnov Open Air a Benátskou noc 
v Liberci. Naši dobrovolníci se s infostánkem vydali také do Boskovic a na FluffFest 
v Rokycanech. Hlavním tématem pro nás tentokrát byla ochrana těžebních limitů 
uhlí a ohrožených obcí. Kromě nabíjení telefonů a foťáků jsme sbírali podpisy pod 
výzvu Limity jsme my a tisíce lidí se zavázaly, že v případě ohrožení Horního Jiřetína 
budou nenásilně vlastním tělem chránit domovy místních lidí.

INFORMUJEME
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Medvědice Paula v Brně
Na mezinárodní den ledních medvědů, který připadá každý rok na 27. února, se 
naši brněnští dobrovolníci rozhodli pozvat lední medvědicí Paulu do Brna. 

Od rána Paula jezdila brněnskou šalinou a za udivených pohledů cestujících vyhlížela další 
stanici. Dokonce nepotřebovala ani jízdenku, neboť lední medvědi ji mít nemusí. Vydala se 
i na prohlídku centra města, tancovala do rytmů pouličních umělců a pomohla nám sesbírat 
stovky podpisů pro ochranu Arktidy.

INFORMUJEME
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Blokáda 
benzinových stanic
Letos jsme se zapojili do spousty 
mezinárodních akcí. 

V červnu pomáhala delegace aktivistů 
z České republiky blokovat všechny 
benzinky firmy Shell ve švýcarském 
Curychu. Aktivisté se přivázali přímo 
k tankovacím pistolím. Ropný gigant 
přišel o zisky i o poslední zbytky 
dobré pověsti.

KONFRONTUJEME
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Obří lebka
Uhlí zabíjí! 

Takový byl vzkaz na společné srpnové akci aktivistů 
Greenpeace z Polska, Česka a Německa. Do vytváření 
obří lebky před uhelnou elektrárnou Jänschwalde se 
v srpnu zapojily desítky lidí.

KONFRONTUJEME
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Špunt na komíně
V listopadu se terčem přímé akce stala 
elektrárna Deuben v Německu, která patří 
Energetickému a průmyslovému holdingu 
Daniela Křetínského. 

Zhruba osmdesát aktivistů částečně 
zablokovalo provoz elektrárny na celý den, lezci 
Greenpeace pak symbolicky ucpali její komín 
špuntem. Akce upozorňovala na to, že nejstarší 
tepelná elektrárna postavená ještě v éře Hitlera 
už měla dávno dosloužit. Podobně jako další 
stařičké elektrárny provozované v Německu.

KONFRONTUJEME
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Nechte Lužici na pokoji
Ke konfrontaci s energetickým gigantem došlo i v Praze. 

Před sídlem firmy ČEZ vyrostl improvizovaný obývací pokoj, v němž se usídlili 
místní lidé z německé Lužice. Českého investora přesvědčovali, že si nepřejí 
další těžbu v regionu. Doručili také přes 40 tisíc pohlednic, které vyzývaly 
ředitele firmy Daniela Beneše, aby nepokračoval v destrukci krajiny a lidského 
zdraví. ČEZ od plánů na koupi hnědouhelných elektráren a dolů v Německu 
nakonec ustoupil.

KONFRONTUJEME
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Celebrity za limity
Bývalá ministryně, oscarový režisér, herci, 
umělci, vědci, starostové, lokální politici 
i aktivisté se 30. září sešli u zámku Jezeří 
vysoko nad velkolomem ČSA. 

Společně se zde vyfotili s transparentem 
„Limity jsme my“ a znakem Horního Jiřetína. 
Podpořili tak boj místních lidí o záchranu jejich 
domovů, které ohrožuje povrchová těžba uhlí.

SPOLUPRACUJEME
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Paříž
I přesto, že francouzská vláda 
zakázala veškeré protesty, vyšlo 
přes 15 tisíc lidí do ulic Paříže.

Nenásilnou občanskou neposlušností 
dali najevo, že chtějí čistou budoucnost 
bez fosilních paliv. Prosincový 
„klimatický“ pochod podpořily také tři 
desítky českých aktivistů, kteří před 
Eiffelovou věží rozbalili nápis „ODVAHU“.

SPOLUPRACUJEME
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Největší hadr na světě
Pokud by se začalo těžit v Arktidě a došlo k ropné 
havárii, mají ropné společnosti řešení srovnatelné 
s použitím košťat, kbelíků a hadrů.

Na obří ropnou havárii by ale nestačil ani největší hadr 
na světě. Jeden takový hadr jsme vyrobili, abychom jej 
předali Shellu, a ten sám pochopil, že je to nesmysl. 
Patnáct tisíc lidí, z toho 700 z České republiky, 
namalovalo na hadr svůj vzkaz Shellu. Ty jsme pak 
všechny sešili dohromady a vytvořili hadr o velikosti tisíc 
metrů čtverečních. 

ZAPOJUJEME VEŘEJNOST
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EKO výzva dobrovolníků 
Greenpeace 
Na začátku roku se brněnští 
dobrovolníci setkali ve své klubovně, 
aby naplánovali, co budou letos dělat. 

Když zazněl nápad, o kterém hned bylo 
jasné, že to je přesně ono, zrodila se EKO 
výzva. Projekt spočívá v tom, že si lidé 
mohou na jeden měsíc vyzkoušet nějakou 
ekologickou výzvu, tedy jednání, které 
šetří životní prostředí. Základem projektu 
je web ekovyzva.cz, kde spolu zapojení 
lidé mohou sdílet své zkušenosti a zážitky, 
navzájem se podporovat a radit si. Na 
jeden měsíc si desítky lidí vyzkoušely, jaké 
to je, žít bez masa, šetřit energii, vodu, 
nejezdit autem, nepoužívat plastové obaly 
nebo nakupovat lokální potraviny a vyhýbat 
se supermarketům. Řada z nich v tom po 
výzvě pokračuje dál a do EKO výzvy 2016 
se zapojilo dokonce 360 lidí.

ZAPOJUJEME VEŘEJNOST
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Požáry v Indonésii
Lesní požáry se v Indonésii staly sezonním 
úkazem.

„Posekej a zapal“ je nejlevnější způsob, jak získat 
další volné území pro produkci palmy olejné. Tyto lesní 
požáry se v roce 2015 vymkly kontrole a situace se 
dostala do stavu ekologické katastrofy, kterou někteří 
nazývají dokonce zločinem proti lidskosti. Greenpeace 
se otázce pralesů a palmového oleje věnuje již řadu 
let. Do celosvětové kampaně, která tlačí firmy i vlády 
k ochraně pralesů a ukončení jejich devastace, se 
pravidelně zapojuje i Česká republika.

GREENPEACE VE SVĚTĚ
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People vs Shell
Společně jsme přiměli jednu z nejmocnějších ropných společností – Shell, 
aby opustila Arktické moře.

Krom milionů podpisů a velké pozornosti, kterou se podařila na společnost Shell 
a její plány na těžbu v Arktidě připoutat, se událo i několik nenásilných přímých akcí. 
V dubnu obsadilo 6 lezců vrtnou soupravu „Polar Pioneer“ v severní části Tichého 
oceánu. V květnu tisíce aktivistů v kajacích zablokovaly stejnou plošinu při vstupu do 
seattleského přístavu a poté znovu v červnu zablokovaly odjezd. V srpnu zablokovali 
aktivisté GP podplutí plošiny pod St. John’s mostem v Portlandu, stát Oregon. V září 
se Shell plánů na těžbu ropy v Arktickém moři vzdal.

GREENPEACE VE SVĚTĚ
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Finanční zpráva
Greenpeace Česká republika je registrováno 
u Ministerstva spravedlnosti jako mezinárodní nevládní 
organizace. Zakládáme si na své finanční nezávislosti, 
a proto děkujeme všem individuálním dárcům, kteří 
Greenpeace podpořili v roce 2015. Naše účetnictví 
dobrovolně podrobujeme nezávislému auditu dle české 
legislativy i mezinárodních standardů Greenpeace. 
Finanční audit pro rok 2015 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 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu 
s českými účetními předpisy.“

MIG HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o.

Kampaně 4651

Klima - energetika 1373

Arktida 278

Pralesy 91

Evropské kampaně 738

Rapid Response aktivity 296

Příspěvek na mezinárodní kampaně 1278

Koordinace kampaně 528

Mobilizace 69

Podpora kampaní 4329

Digitalní kampaně 666

Média, komunikace 435

Tisk a distribuce Greenpeace publikace 729

Náklady na přímé akce 676

Rozvoj dobrovonictvi 505

Informační kampaně 1069

Vzdělávání 19

Veřejná prezentace 28

IT 202

Fundraising 2944

Koordinace 1355

Péče o dárce 981

Databáze 29

On-line Fundraising 306

Special appeals 273

Provoz 3011

Nájem, energie 568

kancelářské potřeby a vybavení 744

Koordinace 835

účetní / finance 639

Správní rada 63

bankovni poplatky 97

Nákup zboží k prodeji 17

HR/legal 48

Celkem 14 935

Příjmy 16617

Příjmy od pravidelných dárců 11964

Jednorázové dary 3096

Úroky (kurzové ztráty) 5

Tržby za prodané zboží 25

Refundace nákladů vynaložených ve prospěch GPI 1242

Ostaní nefundraisingové příjmy 1

Granty 284

Hospodářský výsledek 1682

Přehled příjmů a nákladů za rok 2015  (v tisících Kč)
STRUKTURA NÁKLADŮ NA KAMPANĚ

STRUKTURA PŘÍJMŮ
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