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Rok 2019 byl pro organizaci Greenpeace Česká republika úspěšným rokem. Společně s našimi 
příznivci jsme uskutečnili řadu akcí a užitečných kroků, o kterých se můžete dočíst na následujících 
stránkách. Nicméně přetrvávají výzvy, kterým čelíme všichni a které se týkají úkolu, aby na Zemi 
prosperoval život ve vší rozmanitosti a formách. Klimatická krize, nadspotřeba a omezování 
biodiverzity jsou mimořádné události globálního rozměru, které ohrožují nejenom budoucí 
generace, ale ohrožují také nás samotné. Čeští politici spolu s některými našimi sousedy v regionu 
i nadále upřednostňují zisk na úkor planety, ekonomiku nad ekologií. Stále existují popírači 
klimatických změn a lidé, kteří se bojí a kteří se cítí bezmocní. 

Zároveň stále více občanů prosazuje svůj hlas, rodí se pozitivní změny, které směřují k tomu, aby 
naše společnost byla spravedlivější, inkluzivnější a demokratičtější a aby příroda netrpěla. Nejen, 
že jsme v loňském roce pracovali na záchraně klimatu pro naše děti, ale naše děti nás vedly v boji 
za klima. Díky hnutí Fridays For Future se desítky tisíc studentů a mladých lidí vydalo ulicemi měst 
po celé zemi (jednalo se o miliony jedinců po celém světě), aby poslali politikům jasný vzkaz: je to 
naše budoucnost, jednejte hned! Také organizace Greenpeace byla v ulicích a na náměstích, aby 
jejich snahy podpořila.

Greenpeace zastupovali občanskou společnost také v uhelné komisi, která vládě předloží 
doporučení pro ukončení využívání uhlí. Naším cílem je postupné ukončení do roku 2030. 
Věříme, že je to nejen možné, ale rovněž naprosto nezbytné. Pokračovali jsme v práci s místními 
komunitami v boji proti rozšiřování hnědouhelných dolů v Bílině a v Turówě, aby konečně nastalo 
uzavření zastaralých a špinavých uhelných elektráren.

Samozřejmě, nic z toho by nebylo možné bez vaší podpory a aktivní účasti! Greenpeace je více 
než organizací – je to hnutí zaměřené na ochranu naší společné a udržitelné budoucnosti. 

Budoucnost je v našich rukou!

David C. Murphy 
výkonný ředitel 
Greenpeace ČR

ÚVODNÍ SLOVO



Postavili jsme se proti rozšíření dolu, který ubírá vodní zásoby
V dubnu jsme spolupořádali živý řetěz proti dolu Turów na hranicích kousek od Hrádku nad Nisou. 
Pro místní lidi se jedná o podstatné téma a obávají se ztráty vody kvůli pokračující těžbě.

Společným tlakem s Libereckým krajem, právníky z organizace Frank Bold a dotčenými obcemi na Hrádecku 
a Frýdlantsku se nám postupně podařilo prosadit, že se z dolu Turów stalo velké téma a že se Česká republika 
oficiálně proti rozšíření dolu postavila. Je to významné dílčí vítězství. Mimo jiné jsme spolu s Libereckým krajem 
a místními obcemi pořádali petici proti dolu Turów k Evropskému parlamentu, kterou podepsalo přes 13 tisíc lidí. 

© Ruben Neugebauer / Greenpeace
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Omezení jednorázových plastů
Jedním z našich dlouhodobých cílů je snižování 
plastového odpadu, který zamořuje ekosystémy 
planety.

V roce 2019 udělala EU podstatný krok tímto směrem. 
Členské státy Evropské unie totiž definitivně posvětili 
směrnici omezující znečištění z jednorázových plastů. 
Státy mají dva roky na její implementaci.

SVĚT

© Francesco Alesi / Greenpeace
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Méně toxických látek z elektrárny Chvaletice
Provozovatelé elektrárny Chvaletice – jednoho z největších znečišťovatelů ovzduší v ČR – chtějí 
na sílu protlačit výjimky z nových emisních limitů a vypouštět příliš mnoho toxické a jedovaté rtuti 
a oxidů dusíku. Na problematickou a kontroverzní elektrárnu upozorňujeme již několik let a proti 
udělení výjimky jsme se od začátku aktivně stavěli.

Na základě odvolání Greenpeace, spřátelených místních spolků, ekologických neziskových organizací a místních 
obcí nám ministerstvo životního prostředí dalo za pravdu a udělenou výjimku zrušilo. Později ministerstvo 
vyslyšelo i naši námitku o vyřazení Pardubického krajského úřadu z rozhodování o výjimce pro podjatost.

© Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace
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Protest proti sóje
Kvůli produkci sóji dochází v Brazílii k masivnímu 
kácení Amazonského pralesa, který je jedním 
z nejdůležitějších ekosystémů Země.

V létě protestovali aktivisté a aktivistky Greenpeace 
proti dovozu sóji z Brazílie – obsadili loď, která ji 
do Evropy dováží.

© Maria Feck / Greenpeace
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Odhalili jsme porušování zákona 
během těžby na dole Bílina
V případě Turówa, Chvaletic i dolu Bílina jsme narazili 
na neuvěřitelně zkreslené a podezřelé „expertní“ studie, 
které bagatelizovaly vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

Zfušované posudky přitom slouží jako podklady pro 
zásadní rozhodnutí – na jejich základě například vydalo 
ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko 
s těžbou za územními ekologickými limity na dole Bílina, 
což hodnotíme jako největší selhání ministerstva v jeho 
historii. Na jednu obzvláště podezřelou expertní studii jsme 
se podívali blíže. Objednali jsme si autorizované měření 
hluku, které jasně prokázalo, že těžba na dole Bílina už 
nyní porušuje zákon a překračuje platné hygienické limity 
v noci zhruba o 5 decibelů. Své zjištění jsme předali 
příslušné hygienické stanici a chceme prosadit, aby důl 
přestal porušovat zákon, například tím, že úplně zruší 
noční těžbu.
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Dycky most
K naší kampani za zastavení 
rozšiřování dolu Bílina se připojili 
známé herecké osobnosti 
z populárního seriálu Most!

V našich videích vystoupil Vladimír 
Škultéty, představitel Čočkina, i Erika 
Stárková, která v seriálu ztvárnila 
postavu Dáši.
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Vláda chce stanovit rok, kdy skončí uhlí
Po vzoru Německa vznikla po masivních studentských protestech Fridays for 
Future Uhelná komise, která má naplánovat konec spalování uhlí. Už to, že 
se konečně o této možnosti jen mluví, považujeme za úspěch a za důkaz, že 
klimatické hnutí má obrovskou sílu nastavovat agendu ve společnosti.

Složení komise není ideální a prosadit brzký konec uhlí nebude jednoduché, ale přesto 
jsme se rozhodli přijmout v ní místo. Koneckonců organizace Greenpeace je zvyklá 
stavět se neohroženě i proti přesile. V rámci jednání prosazujeme co nejambicióznější 
scénář odklonu od uhlí, tedy konec spalování uhlí v elektrárnách již v roce 2030.

DOMOV
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Tour Spolu pro klima
Evropské pobočky Greenpeace 
v květnu zahájily tour s názvem Spolu 
pro klima – #UnitedforClimate. 

Propojujeme jedince bojující proti 
suchu i fosilnímu průmyslu s těmi, kteří 
přechází na obnovitelné zdroje energie. 
Naše loď Rainbow Warrior III. navštěvuje 
evropské přístavy a se svým příspěvkem 
jsme dorazili i na český Klimakemp 
ve středočeském kraji.

SVĚT

©
 T

om
 J

ef
fe

rs
on

 /
 G

re
en

p
ea

ce

8



Pátý ročník Ekovýzvy
Během dubna se účastníci Ekovýzvy 
snažili změnit svůj životní styl a žít 
více ekologicky.  

V pobočce řetězce Billa poblíž pražské-
ho V roce 2019 bylo možné přijmout 
několik různých výzev: šetrné cestování, 
minimum odpadu, nakupování potravin 
bez palmového oleje a další.

DOMOV

© Mitja Kobal / Greenpeace
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Koncert pro klima přilákal tisíce lidí
V prostorách Kasáren Karlín v Praze jsme uspořádali 
benefiční koncert pro klima s dobrovolným vstupným. 
Známé kapely Tatabojs a Zrní se společně s písničkářkou 
Muchou rozhodly podpořit informační kampaň 
o klimatické krizi.

Akce přilákala několik tisíc lidí, a stala se tak vůbec největší akcí 
v historii Kasáren Karlín. Obrovský zájem vyvolala mezi návštěv-
níky a návštěvnicemi zejména recyklační dílna, kde si mohli lidé 
vyrobit peněženky, náušnice a další věci.

DOMOV

© Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace
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Přivítali jsme evropské lídry vizí spálené 
budoucnosti
61 aktivistů a aktivistek ze sedmi evropských zemí včetně Česka 
přeneslo klimatickou krizi přímo na místo, kde se rozhodovalo 
o budoucnosti klimatické politiky EU, která ovlivňuje celý svět.

Český premiér a další lídři EU se sešli, aby rozhodovali o závazku na dosažení 
uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Co nejrychlejší dosažení uhlíkové neutrality 
je podmínkou naplnění cílů Pařížské klimatické dohody. Speciální zpráva 
Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) o oteplení o 1,5 °C, která je 
souhrnem aktuálního vědeckého poznání o změně klimatu, jednoznačně říká, že 
je nutné zastavit globální oteplení na 1,5 °C, nebo budeme my, naše děti a životní 
prostředí, ve kterém žijeme, vystaveno katastrofálním dopadům změn klimatu.

© Eric De Mildt / Greenpeace
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Česko se zavázalo k uhlíkové 
neutralitě do roku 2050
Všechny členské státy EU kromě Polska se 
nakonec dokázaly dohodnout na dosažení uhlíkové 
neutrality do roku 2050.

Polsko do posledních chvil dohodu blokovalo a nakonec 
své veto nepoužilo výměnou za doplnění závěrů 
o konstatování, že není ještě připraveno se k uhlíkové 
neutralitě do roku 2050 zavázat. K závazku na uhlíkovou 
neutralitu se nakonec po intenzivní kampani Greenpeace 
přidala i Česká republika, přestože ho premiér Andrej 
Babiš v minulosti kritizoval.
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Průzkum Počerad
Naše studie odhalila, že znečištění 
z uhelné elektrárny Počerady způsobí 
111 předčasných úmrtí ročně v různých 
oblastech ČR i za hranicemi státu.

V kategorii uhelných elektráren jsou Počerady 
největším zdrojem znečištění v České republice.

DOMOV

© Ibra Ibrahimoviç / Greenpeace
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Proti prodeji Počerad se postavilo 
10 tisíc lidí i okolní obce
Postava smrťáka s kosou, 111 párů bot za každoroční 
počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší 
z největší české uhelné elektrárny Počerady a hesla 
na transparentech požadující uzavření elektrárny. 
Tak to vypadalo před hlavním vchodem do sídla 
elektrárenské společnosti ČEZ v Duhové ulici v Praze.

Hnutí DUHA, Greenpeace a Limity jsme my v rámci 
společného happeningu vyzvaly společnost ČEZ, aby 
neprodávala uhelnou elektrárnu Počerady těžařské 
společnosti Pavla Tykače a místo toho ji do pár let odstavila. 
Organizátorky a organizátoři také představitelům ČEZu 
předali výzvu více než 10 000 lidí, žádající uzavření elektrárny, 
adresovanou členům a členkám Dozorčí rady, která 
rozhodovala o osudu elektrárny. Proti Počeradům se postavily 
i některé místní obce včetně nedalekého města Louny. ČEZ 
nakonec výzvy nevyslyšel a rozhodl se elektrárnu prodat. 
Naše kampaň za její uzavření proto pokračuje dál.

DOMOV
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Máš na míň
Z přírody si bereme více, než je schopná 
produkovat a obnovovat. V červnu jsme proto 
spustili kampaň „Máš na míň“ zaměřenou 
na snížení spotřeby jednotlivců i firem, ale také 
na hledání ekologických řešení na politické 
úrovni.

Lidem jsem proto nabídli 47 různých aktivit, které 
jsme rozdělili do čtyř oblastí: Jídlo, energie, spotřební 
zboží a odpady. Každý si tak například mohl udělat 
kvíz o jídle a zjistit, jakou ekologickou stopu mají 
potraviny, nebo napsat českým poslancům, ať 
podpoří zálohový systém PET lahví.

© Peter Caton / Greenpeace
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Zabraňování požárům
Jedním z tragických důsledků změn 
klimatu byly letní požáry na Sibiři.

Naše místní pobočka pečlivě dokumentovala 
požáry v tajgách a následně požadovala, aby 
Rusko zlepšilo svou politiku na ochranu lesů, 
aby k podobným událostem nedocházelo.

© Igor Podgorny / Greenpeace
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Příjmy od pravidelných dárců
Jednorázové dary
Tržby za prodané zboží či služby
Úroky (+kurzové ztráty)

Refundace nákladů vynaložených 
ve prospěch GPI
Ostaní nefundraisingové příjmy
Investice od Greenpeace Int.

Greenpeace Česká republika 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 2019. Naše účetnictví 
dobrovolně podrobujeme nezávislému auditu dle české legislativy i mezinárodních standardů Greenpeace. Finanční audit pro rok 2019 pro nás 
zpracovala auditorská společnost 22HLAV s.r.o. člen MSI Global Alliance.

Kompletní účetní závěrka sestávající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je přílohou této výroční zprávy a je spolu s ní zveřejněna 
ve sbírce listin spolkového rejstříku.

Přehled zobrazuje výnosy společnosti v roce 2019.  U výnosů se jedná 
o prostředky v daném roce využité. Greenpeace ČR od roku 2017 účtuje 
dle závazné metodiky o těchto prostředcích fondově, to znamená, že přijaté 
prostředky jsou nejprve zaúčtovány do fondu a do výnosu jsou přeúčtovány 
až v okamžiku jejich použití (čerpání) v daném roce. Prostředky ponechané 
ve fondu pro použití v dalších letech, se proto ve výnosech aktuálního roku 
neobjeví. Naopak se v tabulce objeví prostředky získané v předchozích 
letech, k jejichž čerpání došlo v aktuálním roce.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Greenpeace Česká 
republika, z.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních 
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, 
za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis 
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje 
o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 
a pasiv organizace Greenpeace Česká republika, z.s. k 31.12.2019, 
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 
v souladu s českými účetními předpisy.

Kampaně 9 948

Klima - energetika 3 831

Plasty 433

Pralesy 179

Máš na míň 691

Rapid Response aktivity 31

Příspěvek na mezinárodní kampaně 1 583

Koordinace kampaní 1 427

Mobilizace 1 772

Podpora kampaní 5 860

Digitalní kampaně 1 037

Média, komunikace 713

Tisk a distribuce Greenpeace publikace 1 027

Náklady na přímé akce 900

Rozvoj dobrovonictvi 1 015

Informační kampaně 359

Vzdělávání 352

IT 458

Fundraising 3 819

Koordinace 1 095

Péče o dárce 773

Databáze 921

On-line Fundraising 932

Special appeals 98

Provoz 3 079

Kancelář 58

Koordinace 1 334

účetní / finance 834

Správní rada 87

Bankovni poplatky/kurzové rozdíly 166

HR/legal 600

Celkem 22 706

Výnosy 22 706

Příjmy od pravidelných dárců 16 225

Jednorázové dary 4 056

Úroky (kurzové rozdíly) 6

Tržby za prodané zboží či služby 274

Refundace nákladů vynaložených ve prospěch GPI 161

Ostatní nefundraisingové příjmy 9

Investice od Greenpeace 1 974

Zůstatek ve Fondech k 31. 12. 2019 6 973

Zůstatek Fondů z loňského roku 4 775

Nevyčerpané dary 2 140

Nevyčerpané granty 58

Majetek pořízený z invest. grantů GP 1 159

Salesforce DTB 1 159

Přehled příjmů a nákladů za rok 2019  (v tisících Kč)

STRUKTURA NÁKLADŮ NA KAMPANĚ

STRUKTURA PŘÍJMŮ

STRUKTURA VÝDAJŮ

Koordinace kampaní
Mobilizace
Klima – energetika
Plasty

Pralesy
Rapid Response aktivity
Příspěvek na mezinárodní kampaně 
Máš na míň

Podpora 
kampaní 

26 %

Kampaně 
44 %

Jiné
30 %

Fundraising
17 %

Provoz
13 %
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