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Loňský rok byl v Greenpeace především ve znamení snah o záchranu Arktidy, kde již několik let sílí snaha o těžbu ropy. My ale 
chceme, aby se tato křehká a velmi ohrožená oblast stala mezinárodní, přísně chráněnou rezervací.

Greenpeace bylo možné v roce 2013 vidět na mnoha frontách. Maximální světovou pozornost získala Arktická třicítka – třicet 
aktivistů, kteří byli v mezinárodních vodách protiprávně zatčeni ruskou pohraniční hlídkou a následně strávili přes dva měsíce 
v ruském vězení, nespravedlivě obviněni z pirátství. Lidé v Greenpeace zmobilizovali všechny síly, aby své kolegy z vězení dostali co 
nejdříve, a já jsem velmi hrdá i na zaměstnance naší české kanceláře, kteří k této práci významně přispěli.

Děkuji jim, a děkuji i všem, kdo svou podporou skvělou práci Greenpeace umožňují!

V roce 2013 vykonalo Greenpeace nejen spoustu skvělé práce ve snaze prosazovat zdravější, zelenější a poklidnější planetu, ale 
naši lidé doma i ve světě překonávali sami sebe, aby zdolali několik skutečně výjimečných výzev.

Českou republiku opět zaplavily povodně, které postihly 970 obcí, a to včetně velkých měst, jako je Ústí nad Labem, Praha, Plzeň 
a České Budějovice. Zmobilizovali jsme naše dobrovolníky, aby pomohli s úklidem a s návratem lidí do jejich domovů, ale také jsme 
veřejně vyzvali naše politické vůdce, aby vážně a odpovědně začali řešit klimatické změny.

O pár měsíců později se v průběhu dramatických změn při předčasných volbách pokusil nikým nezvolený premiér v demisi navždy 
změnit energetickou budoucnost naší země, když otevřel otázku prolomení územních ekologických limitů těžby uhlí v severních 
Čechách. Znovu jsme zmobilizovali všechny zdroje, abychom v naší zemi ochránili ohrožené obce, životní prostředí i demokratické 
principy.

V celosvětovém kontextu byl největší výzvou okamžik, kdy v průběhu poklidného protestu proti nebezpečným plánům společnosti 
Gazprom těžit ropu v Arktidě na ropné plošině Prirazlomnaja uvěznily ruské autority 28 našich aktivistů a 2 nezávislé novináře. 
Miliony lidí po celém světě se přidaly k naší žádosti o jejich propuštění a k našemu volání po záchraně Arktidy. Naši aktivisté jsou 
volní, ale naše práce v Arktidě ještě neskončila.

Jménem celého našeho týmu bych Vám všem rád poděkoval za velmi úspěšný rok a za vaši trvalou podporu. Díky lidem, jako jste 
Vy, naše oceány, pralesy, klima a naše planeta mají stále šanci na vítězství.

úvodní slovo

david C. Murphy 
výkonný ředitel 
Greenpeace ČR

Jana hajduchová 
předsedkyně Správní 
rady Greenpeace ČR
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Greenpeace odhaluje prostřednictvím analýz a testování špinavá tajemství textilního průmyslu 
Jedno takové jsme odhalili i u české firmy Blažek. Zjistili jsme, že má obchodní vazby s čínským textilním komplexem, který zamořuje řeku Jang-c’-ťiang, a zároveň jsme odhalili 
nebezpečné chemikálie i v jeho oblečení. Firma Blažek reagovala na Greenpeace kampaň splněním požadavků na očištění své značky od nebezpečných látek. Na rozdíl od již 20 
globálních světových módních značek, které se zavázaly k Detoxu, však Blažek odmítl zveřejnit své dodavatele, a proto jeho cesta k Detoxu nedošla do samotného finále. 

InforMuJeMe

4



DETOX pod lupou
Pro spotřebitele jsme vydali studii „Textilní certifikáty pod lupou deToXu“, která odkrývá, 
do jaké míry certifikace textilu skutečně zaručují, že výrobci nepoužívají nebezpečné chemikálie. 
Mezi jednotlivými certifikačními systémy jsou totiž velké rozdíly a nepřekvapí, že ty s nejnižšími 
požadavky jsou nejrozšířenější.

InforMuJeMe
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Není ryba jako ryba 
Rádi jíte ryby, ale nechcete se podílet na drancování 
oceánů? Zajímá Vás, jakou rybu máte na talíři Chcete 
nakupovat podle nejnovějších vědeckých poznatků? Tak 
právě pro Vás jsme připravili druhé vydání Greenpeace 
průvodce šetrným nakupováním ryb a mořských plodů 
„není ryba jako ryba II“.

Populace komerčně lovených druhů ryb jsou značně 
zdevastované. Průmyslové rybářské flotily drancují světové 
oceány a pronikají do stále vzdálenějších oblastí. Podle 
Světové organizace pro výživu a zemědělství FAO je 
přeloveno, zcela zdecimováno nebo loveno na hranici 
reprodukční kapacity 85 % populací ryb. S Greenpeace 
a naším průvodcem to můžete pomoci změnit.

InforMuJeMe

6



Společná rybářská politika EU 
Pobočky Greenpeace z celé Evropy společně prosazovaly změny pravidel evropského rybolovu, aby odvrátily kolaps rybích populací i rybářství jako takového. Reforma Společné 
evropské rybářské politiky byla v Evropském parlamentu přijata včetně většiny námi prosazovaných opatření a měla by zajistit:

•	 konec nadměrného rybolovu a vyhazování nechtěných mrtvých úlovků zpět do moře,
•	 zpřísnění pravidel pro lov evropských rybářů v cizích vzdálených lovištích, jako je Afrika nebo Indický oceán,
•	 přednostní přístup k rybolovu těm, kteří přinášejí největší socioekonomický přínos a rybaří šetrným způsobem,
•	 revizi dotací do rybářství.

Celkově pozitivní výsledek celé reformy je do značné míry dán zapojením mnoha subjektů, které vyvážily a nakonec zlomily tlak lobby průmyslových rybářů. Hlavní silou jste však 
byli Vy – občané EU, kteří jste nám pomohli přesvědčovat politiky, ať dají oceánům druhou šanci. V Česku se nám to dařilo náramně, a tak například většina českých europoslanců 
vždy rozhodně hájila naše požadavky.

spolupraCuJeMe
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Domky ohrožené těžbou pochodovaly Prahou
Sametové posvícení je pochod neziskových organizací, iniciativ a občanských sdružení, které si posvítily na problémy, které je pálí.  
Nápad přišel ze švýcarské Basileje, kde se pochodu každý rok účastní na 12 000 lidí, kteří za pomoci masek, alegorických vozů 
a pamfletů znázorňují témata, která je trápí. V České republice se průvod konal podruhé, a to 17. listopadu, tedy v den, kdy si 
připomínáme sametovou revoluci, pád komunistického režimu a začátek svobody.

My jsme si vybrali téma, kterým se zabýváme jako organizace několik let, a to je těžba uhlí. Název zněl Žít, nebo těžit. Jako laternu 
jsme zvolili korečko rypadla, před kterým utíkaly domečky s vyděšenými občany. Rypadlo doprovázeli uhlobaroni a nešťastní 
obyvatelé rozdávali pamflety, které vysvětlovaly celou expozici. Po třech měsících příprav v režii pražské dobrovolnické skupiny jsme 
17. listopadu vyrazili od Národního divadla přes Karlův most a Kampu zpět k divadlu. Rozdali jsme přes tři sta pamfletů a ukázali 
lidem, že umíme problematiku, která nás pálí, znázornit i satirou. 

spolupraCuJeMe
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Příprava nové energetické koncepce
Nová energetická koncepce je evergreen a zaklínadlo českých politiků. Na aktualizaci té 
staré Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje už deset let.
A v různých intervalech se prostřednictvím tohoto zásadního dokumentu pokouší 
navrhnout prolomení limitů těžby hnědého uhlí, které by vymazalo několik obcí z mapy. 
Spolu s dalšími ekologickými organizacemi (Arnika, Sdružení Calla, Hnutí Duha, Zelený 
kruh, Frank Bolt) práci ministerských úředníků sledujeme, komentujeme a informujeme 
o ní veřejnost prostřednictvím speciální stránky www.energetickakoncepce.cz.

spolupraCuJeMe
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I Německo má svůj Horní Jiřetín
Vesnička Proschim leží v německém regionu Dolní 
Lužice, nedaleko českých hranic. Za 700 let své 
existence přežila všemožné katastrofy a války, nyní však 
čelí fatální hrozbě: energetická firma Vattenfall by ji chtěla 
kvůli uhlí srovnat se zemí. Místní obyvatelé však svůj 
domov usilovně brání.

Proschim přitom dokazuje, jak je bourání obcí a devastace 
krajiny kvůli těžbě uhlí absurdní – své energetické potřeby 
totiž pokrývá z vlastních obnovitelných zdrojů, přičemž 
vyrobí mnohem víc, než sama spotřebuje. A protože 
špinavé plány Vattenfallu svým významem daleko přesahují 
hranice Německa, zapojila se do sbírání podpisů pod 
petici proti plánovanému velkolomu Welzow Süd II kromě 
německé pobočky Greenpeace i ta naše. Hlasy z Česka 
tak přispěly k celkovému počtu 120 000 lidí, kteří loni v létě 
jasně řekli, že Proschim musí dál žít. 

spolupraCuJeMe
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Ilegální dřevo wengé v ČR
Ve spolupráci s Greenpeace pobočkami v Demokratické republice Kongo, Belgii a Nizozemsku jsme 
odhalili zásilku dřeva wengé, ilegálně vytěženého v konžském pralese. Dřevo putovalo z Konga přes 
Antverpy a skončilo v dýhárně firmy Danzer v Horních Počaplech u Mělníka. Ilegálně vytěžené dřevo se 
nesmí podle evropské legislativy uvádět na trh EU. Abychom zabránili jeho rozřezání na dýhu a zničení 
důkazů, okamžitě po odhalení jsme dřevo označili přímo v areálu dýhárny, za asistence médií a policie, 
kterou jsme na místo přivolali. 

Na náš podnět byla v dýhárně provedena kontrola, která zjistila, že dřevo sem bylo posláno německou 
firmou FHW, která je jeho vlastníkem. Následné vyšetřování zjistilo, že dovoz z Afriky organizovala 
švýcarská firma BAM. Další části zásilky stejného dřeva wengé putovaly z Antverp do Německa a Itálie.

Hlavním smyslem našeho odhalení bylo otestovat fungování nové evropské legislativy EUTR, která 
má za cíl chránit světové pralesy před ilegální těžbou, kvůli které každou sekundu zmizí prales o ploše 
fotbalového hřiště. Ukázalo se, že ani české úřady (ministerstvo zemědělství), ani německé (Spolkový 
úřad pro zemědělství a výživu) nebyly na situaci dobře připraveny. Zároveň se díky našemu odhalení 
odkryly skuliny v implementaci EUTR. Špatnou implementaci, která například neumožnila českým 
úřadům ilegální dřevo, které má navíc ještě falešnou dokumentaci, zabavit, tak řeší opět na podnět 
Greenpeace Evropská komise. Vlastník dřeva FHW nakonec pod tlakem okolností odstoupil 
od kontraktu s firmou BAM. Klády wengé prozatím zůstaly v dýhárně Danzer, která se zachovala velmi 
sympaticky a odmítla do konečného vyšetření celé zamotané kauzy klády novému vlastníkovi, tedy 
firmě BAM, vydat. Přestože se jedná o složitý případ, který ještě nedospěl do úplného konce, již teď je 
zřejmé, že naše odhalení je zásadním varováním pro další společnosti, které se budou pokoušet dovážet 
do Evropy ilegálně vytěžené dřevo.

odhaluJeMe
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I ♥ Arctic
V dubnu jsme se zapojili do celosvětové 
akce „I love Arctic“. Na podporu kampaně 
za záchranu Arktidy se lidé spojili v živý obraz 
ve tvaru srdce. V České republice se do akce 
přidalo hned 13 měst. 

Podobné akce se konaly v dalších zemích 
a tisíce lidí vytvořily živé transparenty 
s nápisem „I ♥ Arctic“. Společně vyzvali 
politické lídry, aby chránili Arktidu před 
aktivitami, jako je těžba ropy či průmyslový 
rybolov.

MobIlIzuJeMe
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Arctic Tour 2013
Prvních 14 dnů v květnu s námi po českých městech putovala lední medvědice Paula, přidala se 
i patronka Klára Issová. A měli jsme k tomu dobrý důvod: Arktida, lednice naší planety, je v ohrožení. 
Led taje rychleji, než kdy kdo předpokládal, ropné společnosti se chystají vysát poslední zbytky ropy 
i na zmrzlém konci světa a domov ledních medvědů je v akutním ohrožení.

MobIlIzuJeMe
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Léto je pro Arktidu nejnebezpečnější doba 
roku, protože tající led přitahuje ropné, 
přepravní i další průmyslové společnosti. 
V červenci se společnost Shell spojila 
s ruským gigantem Gazprom. Novou výraznou 
hrozbou se stala Rosněfť, ruská ropná 
společnost, která uzavřela dohodu o těžbě 
ropy s ExxonMobil, BP a Statoil.

MobIlIzuJeMe
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Před těmito riskantními spojenectvími a nebezpečím, které Arktidě hrozí, jsme 
varovali na čtyřech letních festivalech – Votvíráku, Boskovicích,  Mighty Sounds 
a Hip Hop kempu. 

MobIlIzuJeMe
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Spolu s ledními medvědy a našimi dobrovolníky jsme nakonec 
na festivalech sesbírali přes 5000 podpisů, nabili víc než 
2300 mobilů čistou energií ze slunce, uvařili litry čaje a kávy 
na solárním vařiči a tisícům lidí vysvětlili, že pro záchranu Arktidy 
může udělat něco každý z nás.

MobIlIzuJeMe
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Ledoborec Greenpeace Arctic Sunrise se začátkem srpna vydal 
na pouť po severních mořích, aby zde konfrontoval výzkumnou loď 
ruské nejšpinavější společnosti Rosněfť. 

MobIlIzuJeMe
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Tato loď zde prováděla seismický výzkum, při kterém se do vody „střílí“ zvukové 
vlny až o hlasitosti 245 decibelů. Přitom již při 190 decibelech mohou ohluchnout 
mořští savci, a při vyšších úrovních hluku dokonce hynou.

MobIlIzuJeMe
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Doprava v Arktidě v roce 2013 překonala smutné 
rekordy, bylo uděleno povolení k proplutí 204 lodím. 
Našemu ledoborci Arctic Sunrise, který splňoval 
všechny nezbytné požadavky, byl vstup do těchto vod 
třikrát odmítnut. A když do těchto vod přesto vplul, 
ruská pobřežní stráž hrozila otevřenou palbou.

MobIlIzuJeMe
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Prázdniny jsme uzavřeli úžasnou přímou akcí na Velké ceně F1 v Belgii. Přímo na hlavní tribunu 
vyvěsili belgičtí kolegové dvacetimetrový banner „Arctic oil? Shell no!“ („Ropa z Arktidy? Ne 
Shellu!“). A jako třešinka na dortu se při předávání cen vysunuly dálkově ovládané bannery přímo 
pod stupni s vítězi.

MobIlIzuJeMe
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V září se v Praze a Brně jela Ice Ride, součást celosvětové cyklojízdy 
za ochranu Arktidy. Naším cílem bylo ukázat ropnému průmyslu, že 
neustoupíme a nedovolíme jim ohrožovat Arktidu jen kvůli zisku. Ice Ride se 
jela ve 23 zemích v 50 městech a zúčastnilo se jí kolem 6000 lidí.

MobIlIzuJeMe
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Tesco
„Nadměrný a nešetrný rybolov přivedl oceány na pokraj 
kolapsu. Mnohým druhům ryb hrozí vyhynutí, a proto je třeba 
začít okamžitě jednat. Odpovědnost za nápravu mají i velcí 
prodejci ryb, kteří disponují značným vlivem na své dodavatele 
a celý rybářský průmysl.“

Takto začínala výzva firmě Tesco, kterou podepsaly 
a poslaly vedení Tesca stovky zákazníků, kteří se zapojili 
do naší kampaně. Ta požaduje, aby se Tesco chovalo v ČR 
stejně odpovědně jako v UK a nenabízelo ryby ohrožené, 
z přelovených populací nebo ulovené destruktivními metodami. 
Zároveň chceme, aby čeští zákazníci měli stejné množství 
informací o nabízených rybách a mořských plodech (například 
metoda lovu) jako ti britští. Díky tlaku Vás spotřebitelů, kteří 
podepisovali výzvu, psali Tescu na Facebooku, posílali maily, 
volali na informační linky nebo přímo manažerům Tesca, se 
nám podařilo dotlačit londýnské vedení Tesca k příslibu, že 
během jednoho roku standardy srovnají.

MobIlIzuJeMe
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Hokej
„Gazprom nehraje čistou hru!“, tento vzkaz jsme v listopadu 2013 poslali Gazpromu přímo na hokejovém utkání v pražské 
Tipsport aréně. Naši aktivisté rozvinuli v hledišti 14metrový transparent během třetí třetiny zápasu Kontinentální hokejové ligy 
mezi Gazpromem sponzorovanými týmy Avantgard Omsk a Lev Praha.

Požadovali jsme, aby Gazprom ukončil přípravu na riskantní těžbu ropy v ekologicky citlivé Arktidě. Zároveň jsme žádali 
okamžité propuštění všech 28 členů posádky lodi Arctic Sunrise a dvou nezávislých novinářů, kteří byli 3 měsíce v ruské 
vazbě kvůli pokojnému protestu u ropné plošiny Gazpromu v Pečorském moři. 

KonfronTuJeMe
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Vyvlastnit a zbourat? 
Tímto heslem se Greenpeace před volbami symbolicky ptalo politiků. Čtyřicetimetrový transparent s tímto nápisem (spolu s portréty těch, kteří podporují zrušení územních ekologických 
limitů těžby uhlí) jsme vyvěsili 22. října na Národní divadlo a rozprostřeli před Karlštejn – otázkou bylo, jestli by politici vyvlastnili i tato místa, kdyby pod nimi bylo uhlí. A vyzvali jsme 
voliče, aby nevolili politiky, kteří podporují vyvlastňování a bourání obcí kvůli uhlí a další devastaci severních Čech těžbou.

KonfronTuJeMe
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KonfronTuJeMe
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Greenspeakers
Předávat mladé generaci informace o životním prostředí, povídat si s dětmi o mrazivé Arktidě, 
pestrém životě ve světových oceánech nebo o těžbě uhlí v severních Čechách je úkolem 
dobrovolníků ve vzdělávacím programu Greenspeakers. Jezdí na základní i střední školy po celé 
zemi. Vysvětlují žákům a studentům, proč je důležité chránit životní prostředí. Diskutují s nimi 
o tom, co sami můžou udělat a jak se k přírodě chovat šetrně a s úctou. Besedy jsou interaktivní 
a snažíme se je dělat tak, aby děti bavily a nebyla to jen další volná hodina.

vzděláváMe
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Arktická výstava
Osm obrazů z divokých dálek mrazivé Arktidy, krásné fotografie místních zvířat 
i ohrožení, se kterým se Arktida musí potýkat – to vše můžete vidět v naší putovní 
výstavě Kouzelná Arktida. Je k dispozici zdarma každému, kdo ji chce někam 
umístit a umožnit tak lidem, aby se na chvíli podívali do této chladné, ale nádherné 
oblasti. Navštívila už nejrůznější základní a střední školy, centra volného času, ale 
i hotely nebo galerie.

vzděláváMe
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Informační stánky
Hudební i pouliční festivaly, koncerty, jarmarky, náměstí, veletrhy, oslavy Dne Země nebo 
sportovní akce – to a mnohá další jsou místa, kde jste i v loňském roce mohli potkat 
infostánek Greenpeace. Naši milí dobrovolníci zde vysvětlovali co Greenpeace dělá, jak 
přestat odlesňovat pralesy, jak můžeme pomoci Arktidě nebo jaké řešení navrhujeme 
pro čistší energetiku a ochranu klimatu. Často byla na infostánku i nějaká hra pro děti 
i dospělé, ukázka obnovitelných zdrojů, nabíjení telefonů ze slunce, čaj a káva uvařené 
na solárním vařiči nebo recyklační dílna. Díky lokálním dobrovolnickým skupinám můžeme 
častěji pořádat informační stánky také v dalších městech.

vzděláváMe
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Leden se nesl ve znamení úspěchu Detox 
kampaně. K odstranění všech toxických 
látek z celého svého dodavatelského 
řetězce se zavázaly společnosti Uniqlo, 
Benetton a Victoria’s Secret a v únoru se 
přidalo ještě Valentino.

V průběhu dubna zamířil šestnáctičlenný tým polárníků, včetně čtyř mladých 
ambasadorů, na severní pól, aby zde na mořské dno spustil časovou kapsli, která 
v sobě nesla jména všech více než 2,7 milionu ochránců Arktidy, kteří do té doby 
podepsali Arktický svitek.

Na úspěšný leden v únoru navázal největší 
asijský výrobce papíru Asia Pulp & Paper, 
který se zavázal k ukončení deforestace.

V červnu přinesl tým z ruské pobočky 
Greenpeace svědectví o tisících ropných 
úniků v samém srdci Sibiře, za kterými 
z více než poloviny stojí společnost 
Rosněfť. S více než 10 000 úniky ropy 
ročně si tento ruský gigant vysloužil titul 
nejšpinavější ropné společnosti.

GreenpeaCe ve svěTě
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V červnu také vyšla zpráva 
pobočky Greenpeace 
ve východní Asii s názvem 
Čínské bylinky: elixír zdraví, 
nebo pesticidový koktejl?,  
která odhalovala toxické 
nebezpečí skrývající se 
v tradičních čínských bylinkách.

Červenec se nesl v duchu pozitivních zpráv. Nejprve rakouský parlament rozhodl, 
že Rakousko kompletně opustí jadernou energii, a následně společnost Monsanto 
vyhlásila, že přestane uvádět na trh v Evropské unii semena dalších geneticky 
modifikovaných rostlin.

Oproti tomu v srpnu přišla zlá zpráva 
z thajské pobočky Greenpeace o ropném 
úniku, který proměnil neposkvrněné pláže 
ostrova Ko Samet v lepkavou černou 
masu. Greenpeace a další organizace 
vyzvaly thajskou vládu, aby zvážila svou 
energetickou politiku a ukončila těžbu 
ropy v thajském zálivu.

GreenpeaCe ve svěTě
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V září 2013 se třicítka 
mužů a žen vydala 
do Barentsova moře, 
aby zde protestovala 
proti těžbě ropy ruským 
gigantem Gazpromem 
v nehostinných končinách 
Arktidy. Na lodi Arctic 
Sunrise se plavilo dvacet 
osm aktivistů Greenpeace 
různých národností a dva 
nezávislí novináři. 

Dva členové posádky 
lodi Arctic Sunrise vylezli 
s transparentem 17. září 
na ropnou plošinu 
Prirazlomnaja. Ostraha 
plošiny a přivolaná ruská 
pobřežní stráž proti jejich 
poklidnému protestu ale 
ostře zakročily, dokonce 
padlo i několik varovných 
výstřelů.

O několik hodin později 
ruská pobřežní stráž 
se zbraněmi v rukou 
obsadila loď Greenpeace. 
Celá posádka byla 
zatčena a loď Arctic 
Sunrise zadržena, 
přestože se nacházela 
v mezinárodních vodách 
a podle úmluvy OSN 
Rusko nemělo právo se 
lodi a posádky zmocnit.

proTesT u plošIny prIrazloMnaJa  
– příběh arKTICKé TřICíTKy
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proTesT u plošIny prIrazloMnaJa  
– příběh arKTICKé TřICíTKy
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Zatímco byla loď Arctic Sunrise s posádkou 
několik dní vlečena do přístavu Murmansk, 
neměli zadržení možnost právní ani konzulární 
pomoci.

proTesT u plošIny prIrazloMnaJa  
– příběh arKTICKé TřICíTKy
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proTesT u plošIny prIrazloMnaJa  
– příběh arKTICKé TřICíTKy

Proti zadržení aktivistů se ihned zvedla vlna protestů 
po celém světě, včetně ČR. Výkonný ředitel Greenpeace 
Kumi Naidoo požádal o schůzku s ruským prezidentem 
Putinem. Nabídl sám sebe jako záruku v případě propuštění 
„Arktické 30“ na kauci. Kauce jim však byla zamítnuta. 
Po celém světě protestovali lidé s fotkami zadržených. 
Případ vyvolal obrovskou vlnu solidarity a zájmu médií.
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V Murmansku byli přesunuti do vazebních věznic a po týdnu přišlo absurdní 
obvinění ze zločinu, který nespáchali – z pirátství, za něž jim hrozilo až 15 let 
ve vězení. Ve vazbě měli strávit dva měsíce. Greenpeace žádalo jejich okamžité 
propuštění. Ruský prezident se sice vyjádřil, že jejich jednání za pirátství 
nepovažuje, ale obvinění jim hrozilo dál.

Koncem října bylo obvinění 
překvalifikováno na výtržnictví, 
ale trvalo dlouho, než bylo 
staženo obvinění z pirátství. 
Arktické 30 hrozilo tedy dvojí 
obvinění. Nakonec bylo 
obvinění z pirátství staženo. 
Za výtržnictví jim přesto hrozilo 
až sedm let ve vězení.

proTesT u plošIny prIrazloMnaJa  
– příběh arKTICKé TřICíTKy
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proTesT u plošIny prIrazloMnaJa  
– příběh arKTICKé TřICíTKy
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Začátkem listopadu dostala manželka jednoho ze zadržených dopis. Aktivista původem 
z Austrálie jí psal, že se snaží být pozitivně naladěný, ale přesto má obavy. Strávil ve vazbě již 
sedm týdnů. Nizozemský král a německá kancléřka podpořili propuštění Arktické 30. Putina 
o jejich propuštění žádal také Paul McCartney, Madonna, Pamela Anderson, Lucy Lawless, Flea 
z Red Hot Chili Peppers, Jude Law a další celebrity. Z českých osobností se přidali Klára Issová, 
Petr Vacek, kapely MIG 21 a Tata Bojs, Simona Babčáková a další.

proTesT u plošIny prIrazloMnaJa  
– příběh arKTICKé TřICíTKy

Greenpeace protestovalo také na hokejovém 
zápase týmů Lev Praha a Avantgard Omsk 
v Praze, hlavním sponzorem ligy KHL je totiž 
firma Gazprom.

Nizozemsko, pod jehož vlajkou loď Greenpeace plula, se obrátilo na Mezinárodní soud 
pro námořní právo v Hamburku. Soud nařídil koncem listopadu Rusku, aby propustilo loď 
Greenpeace i její posádku. Rusko odmítlo nařízení soudu respektovat.
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proTesT u plošIny prIrazloMnaJa  
– příběh arKTICKé TřICíTKy

Začátkem prosince se objevily první zprávy 
o chystané amnestii, která by se mohla týkat 
i Arktické 30. Ruští poslanci amnestii schválili 
a stíhání všech bylo zastaveno. Aktivisté 
postupně dostali víza a o Vánocích zamířili 
z Petrohradu domů. 

Zadržení byli z Murmansku přesunuti do Petrohradu a došlo k prvnímu propuštění 
na kauci, a to brazilské ekoložky. Poté následovalo propuštění dalších členů 
posádky a jako poslední opustil vazbu radista z Austrálie. Stále jim však hrozil 
několikaletý trest a nesměli opustit Rusko. 

Naše úsilí tímto zdaleka nekončí. Firma 
Gazprom své plány na těžbu ropy v Arktidě 
zatím nezrušila a stále má v úmyslu spolu 
s ropným gigantem Shell společně ničit ruskou 
část Arktidy. Těžební plošina Gazpromu 
„Prirazlomnaja“, kde příběh Arktické 30 začal, 
už vytěžila první ropu. Je na nás, abychom 
těžaře přesvědčili, že Arktida je příliš vzdálená, 
příliš nehostinná a příliš vzácná, než abychom 
mohli riskovat její zničení.
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fInanční zpráva

Finanční zpráva
Greenpeace česká republika je registrováno 
u Ministerstva vnitra jako nezisková organizace 
s mezinárodním prvkem. Zakládáme si na své finanční 
nezávislosti, a proto děkujeme všem individuálním 
dárcům, kteří Greenpeace podpořili v roce 2013. 
Naše účetnictví dobrovolně podrobujeme nezávislému 
auditu dle české legislativy i mezinárodních 
standardů Greenpeace. Finanční audit pro rok 
2013 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 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu 
s českými účetními předpisy.“

MIG HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o.

Kampaně 5749

Klima - energetika 937

arktida 412

oceány 404

Detox 184

Evropské kampaně 777

rapid response aktivity 29

příspěvek na mezinárodní kampaně 2696

Koordinace 310

podpora kampaní 4559

Tisk a distribude Magazínu Greenpeace 538

Média, komunikace 844

IT 210

práce s dobrovolníky 361

náklady na přímé akce 230

Informační kampaně 1505

provoz kanceláře 347

veřejná prezentace 309

vzdělávání 215

fundraising 3039

Koordinace 1259

péče o dárce 1382

Databáze 165

on-line Fundraising 233

Celkem fundraising 3039

provoz 2786

nájem, energie 654

kancelářské potřeby a vybavení 426

Koordinace 899

účetní / finance 540

Správní rada 101

bankovni poplatky 150

nákup zboží k prodeji 16

Celkem provoz 2786

Celkem 16133

příjmy 15239

příjmy od pravidelných dárců 10595

Jednorázové dary 3397

Úroky (kurzové ztráty) 4

Tržby za prodané zboží 22

refundace nákladů vynaložených ve prospěch GpI 1044

ostaní nefundraisingové příjmy 27

Granty 150

hospodářský výsledek - 894

Přehled příjmů a nákladů za rok 2013  (v tisících Kč)
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