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Desítky lidí demonstrovaly před australským konzulátem v Praze kvůli požárům
Přes pět desítek lidí se v lednu zúčastnily demonstrace na náměstí Republiky, která se pak přesunula před konzulát Austrálie v Klimentské ulici 
v Praze. Vyjadřovali solidaritu s lidmi a zvířaty zasaženými letošními bezprecedentními požáry a po australské vládě požadovali, aby začala řešit 
klimatickou krizi a snížila emise skleníkových plynů. Akce byla součástí globálního dne akcí – další protesty a happeningy se konaly v Austrálii, 
Kanadě, Novém Zélandě, Japonsku, Rusku, Polsku, Finsku, Švédsku, Norsku, Dánsku, Belgii a Izraeli. 

© Greenpeace / Petr Zewlakk Vrabec
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Petici proti dolu Turów podepsalo téměř třináct tisíc občanů
Petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí proti rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów podepsalo 
dohromady 12.949 lidí. Ohrožení zdrojů pitné vody až pro třicet tisíc místních v Libereckém kraji a negativní dopady těžby i provozu 
elektrárny, jako je znečištění ovzduší, zvýšená hladina hluku, posuvy terénu a vypouštění skleníkových plynů, nenechávají v klidu nejen 
občany, ale zejména představitele Libereckého kraje, okolních obcí a českou pobočku organizace Greenpeace, kteří petici zorganizovali.
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Akademie Greenpeace
V době uzavřených veřejných míst a omezení pro 
konání tradičních akcí „naživo“ jsme se s kolegy rozhodli 
proměnit překážky ve výhodu a spustili jsme online 
Akademii Greenpeace. Greenpeace považuje vzdělávací 
činnost za velmi důležitou a Akademie Greenpeace je 
toho příkladem.

Mezi hosty se vystřídali odborníci a odbornice 
z různých oborů. Velmi úspěšná byla online přednáška 
Jak bojovat se suchem od ekologa Davida Pitharta. 
V dalších webinářích mluvčí pražských hasičů Martin 
Kavka objasnil příčiny vzniku požárů a způsoby jejich 
hašení. Klimatolog Radim Tolasz detailně popsal 
problematiku změny klimatu a právnička Laura 
Otýpková z organizace Frank Bold poskytla návod, jak 
se právně bránit proti zásahům do životního prostředí. 
Tyto přednášky a mnohé další lze zhlédnout na našem 
Youtube kanále.

© Greenpeace
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Peníze lidem, ne korporacím!
V červnu jsme uspořádali demonstraci proti podpoře znečišťovatelů. Česká vláda sice poděkovala a zatleskala zdravotnickému 
personálu nemocnic i dalším lidem, kteří byli v první linii boje s koronavirem, opravdovou podporu ovšem chtěla ukázat spíše velkým 
korporacím, do kterých plánovala nalít peníze z veřejných rozpočtů a přihrát jim různé výhodné obchody a tržní úlevy. Demonstrací jsme 
chtěli ukázat, že peníze musí jít k lidem, ne do korporací. Kromě demonstrace jsme zveřejnili i přesný výčet kontroverzních kroků vlády.

© Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace
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Podali jsme trestní oznámení 
na vedení OKD pro podezření 
z šíření nakažlivé nemoci
V červnu jsme podali trestní oznámení na firmu OKD 
a její management. Společnost, která těží černé 
uhlí v Moravskoslezském kraji, podle Greenpeace 
pochybila, když odmítla přerušit provoz na dole Darkov 
po propuknutí epidemie nemoci covid-19 mezi horníky. 
Novým druhem koronaviru se kvůli provozu dolu podle 
dostupných informací nakazilo 387 lidí, z nichž bylo 
253 zaměstnanců a 125 rodinných příslušníků. Důl 
Darkov se tak stal největším ohniskem koronaviru 
v České republice.

ČERVEN
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ČERVENEC

Poslední kapka: velká 
demonstrace za zdravou krajinu
Sucho, eroze a povodně – to jsou tři důsledky extrémních 
klimatických jevů, se kterými se naše krajina v posledních 
letech potýká. Schopnost zadržet vodu je dnes poloviční 
oproti době před sto lety. Proto jsme se spojili s dalšími 
ekologickými organizacemi, farmáři a zemědělci, kteří se 
s problémy extrémního počasí potkávají v první linii, i s lidmi 
z celé republiky, kteří usilují o zdravou krajinu a čistou vodu 
ve svém regionu. V červenci se uskutečnila demonstrace 
za zdravou krajinu – její součástí byly i konkrétní kroky, které 
by mohly české krajině pomoci.

© Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace 6



Petiční výbor Evropského parlamentu řešil odpor proti dolu Turów
Petiční výbor Evropského parlamentu po odložení kvůli koronavirové krizi projednával petici proti dolu Turów v červenci. 
Petici podepsalo za několik měsíců více než 13 tisíc lidí. Petiční výbor rozhodl, že se bude dotazovat Polska a Evropské 
komise na všechny náležitosti problému rozšiřování dolu Turów a případem se bude dále zabývat.

ČERVENEC

© Johanna de Tessieres / Greenpeace 7



SRPEN

© Ibra Ibrahimoviç / Greenpeace

Akce na Trojmezí
Polský důl Turów stahuje podzemní vodu 
z českého území, což již dnes pozorují místní 
obyvatelé. Na konci srpna jsme se sešli 
na hranici tří států, abychom společně – Poláci, 
Češi a Němci – vyjádřili svůj jasný nesouhlas 
s dalším rozšiřováním polského hnědouhelného 
dolu Turów. Akci na Trojmezí u Hrádku nad 
Nisou organizovali místní lidé z Hrádecka 
reprezentovaní skupinou Hlavou proti Turówu, 
organizace Greenpeace Česká republika, lokální 
skupina Greenpeace Oberlausitz a Rozwój TAK 
– Odkrywky NIE, s podporou dalších organizací.
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Videa o koronakrizi a klimatu
V srpnu jsme spustili novou fázi naší kampaně, která vyzývá českou vládu, 
aby neignorovala rozsáhlé hrozby globální klimatické krize. Stěžejním pilí-
řem této fáze byl krátký film z dílny režiséra a artdirectora Luboše Rezlera. 
Globální klimatická krize je tu s námi mnohem déle než pandemie covid-19 
a je třeba na ní reagovat dříve, než bude pozdě, a s podobnou intenzitou. 
Hlavním poslání videí byla tato výzva: „V nejistých časech pandemie si lidé 
pomáhají, pomozme i planetě.“

SRPEN

© Greenpeace 9



Rypadlo ve Vršanech
Na začátku září vylezlo osm aktivistů a aktivistek Greenpeace 
na skrývkové rypadlo v dole Vršany. Transparentem poukázali 
na nutnost rychlého ukončení doby uhelné a pomocí moder-
ních technologií ukázali lidem destrukci životního prostředí 
přímo z místa, kde k ní dochází. Zároveň zde reprezentovali 
padesát tisíc lidí, kteří podepsali výzvu www.spoluproklima.cz, 
požadující mimo jiné útlum těžby a spalování uhlí.

ZÁŘÍ

© Bára Sommersová / Greenpeace 10



Demonstrace proti elektrárně 
Počerady
Elektrárna Počerady je tou nejméně efektivní 
a nejšpinavější elektrárnou v České republice. Většina 
politiků ovšem jenom tiše přihlíží, jak dochází k destrukci 
životního prostředí a ohrožování zdraví lidí kvůli zisku 
pro velké energetické korporace a několik uhlobaronů, 
kteří si navíc své miliardové odměny vyvádí do daňových 
rájů. Třináct ekologických organizací jako například 
Greenpeace Česká Republika, Hnutí DUHA, Fridays for 
Future Česká republika nebo Extinction Rebellion svolali 
na začátek září demonstraci s názvem Za budoucnost 
bez uhlí, a to přímo před elektrárnu Počerady.

© Ibra Ibrahimoviç / Greenpeace
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Metronom a klima
Na pražském metronomu zavlál v říjnu transparent 
s graficky upraveným a zestárnutým obličejem 
premiéra Andreje Babiše a textem „Ano, mohl 
jsem zastavit klimatickou krizi, ale neudělal 
jsem to. Sorry jako“. Happening Greenpeace, 
který je součástí mezinárodní iniciativy Climate 
Care Uprising, se odehrál den před začátkem 
jednání lídrů EU o klimatických cílech 2030. 
Organizace zároveň premiérovi doručila petici 
Spolu pro klima, kde ho přes šedesát tisíc lidí 
z Česka vyzývá, aby respektoval vědecké poznání 
a podpořil ambiciózní plán na snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030.

ŘÍJEN

© Barbora Sommers / Greenpeace 12



Představili jsme plán na odstavování 
uhelných elektráren do roku 2030
V říjnu členové Uhelné komise za ekologické organizace na tiskové 
konferenci zveřejnili pořadí uhelných elektráren tak, jak by se měly odstavovat 
dle kritérií schválených Uhelnou komisí. Pořadí zpracovali experti Hnutí 
DUHA a Greenpeace na základě dostupných údajů a výpočtů dle komisí 
schváleného vzorce. Zpracovali seznam pro kategorii „elektrárny“. V této 
kategorii se spálí nejvíce uhlí a vyprodukuje nejvíce emisí.

ŘÍJEN
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Vítězství u soudu
Úřady nezákonně omezily účast Greenpeace při jednání o dolu Turów. 
Rozhodl o tom polský soud. Vojvodský správní soud ve Varšavě zrušil 
rozhodnutí polského Ministerstva klimatu o vyloučení Greenpeace ČR 
z řízení o povolení další těžby v polském dole Turów, které bylo těžební 
firmě PGE vydáno na šest let. Verdikt tak potvrdil tvrzení Greenpeace, 
že mu byla upřena účast v řízení nezákonně a že byla porušena práva 
veřejnosti na přístup k informacím o životním prostředí. Greenpeace 
považuje celé řízení o povolení těžby na šest let za nezákonné, protože 
odporuje evropské legislativě. Důl Turów odčerpává vodu z krajiny a ze 
studní na české straně hranice.

ŘÍJEN

© Ruben Neugebauer / Greenpeace 14



Horníci na home office
V listopadu jsme zveřejnili komediální video Horníci 
na home office, který pro nás režíroval Vladimír 
Skórka známý svými internetovými seriály Lajna 
a sKORO NA mizině. Účelem videa bylo upozornit 
na problematickou situaci v uhelném průmyslu, kde 
již nyní ztrácejí horníci práci, zatímco plán na pomoc 
a transformaci uhelných regionů stále chybí. 

© Greenpeace
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Evropská komise potvrdila, že důl Turów 
porušil zákon
Evropská komise v prosinci vydala své stanovisko k rozepři mezi Českou 
republikou a Polskem v případě kontroverzního rozšíření uhelného dolu 
Turów, který leží na společné hranice obou států a který již nyní odčerpává 
vodu ze studní i z krajiny na českém území. Evropská komise potvrdila, že 
Polsko pokračováním těžby opravdu porušilo evropské směrnice, byť ne 
úplně ve všech případech, na které si stěžovala česká vláda. Ta se podle 
komise může obrátit na Soudní dvůr Evropské unie, aby ochránila práva 
svých občanů a jejich životní prostředí.

© Igor Podgorny / Greenpeace
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Kdo uhlí těží, do pekla běží
Devět nevládních organizací protestovalo před několika českými ministerstvy. Účastníci 
poté společně demonstrovali před budovou vlády. Požadovali po premiérovi Andreji 
Babišovi, aby na nadcházejícím zasedání Evropské rady podpořil snížení emisí 
skleníkových plynů o 65%. Organizace Greenpeace protestovala před ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Lidé v maskách ďáblů přivítali ministerstvo v klimatickém pekle. 
Transparent hlásal: „Kdo uhlí těží, do pekla běží.“

PROSINEC

© Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace 17



Vystoupili jsme z Uhelné komise
Ekologické organizace Greenpeace a Zelený kruh vystoupily v prosinci 
z Uhelné komise. Rozhodnutí Uhelné komise skončit s uhlím v roce 
2038 navíc s reálně nesplnitelnou podmínkou výstavby nových jaderných 
bloků ve schváleném harmonogramu je podle ekologických organizací 
nebezpečným a nezodpovědným doporučením pro českou vládu. 
Oproti současným plánům státu se jedná sice o významné zkrácení 
doby uhelné, ale přesto je doporučení tak vzdáleného konce uhlí nejen 
v rozporu s ochranou klimatu dle Pařížské dohody. Plán spalovat uhlí 
dalších osmnáct let nejspíš ztroskotá na tom, že už za deset let to 
nejspíš nebude dávat ekonomický smysl.

PROSINEC

© Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace 18



FINANČNÍ ZPRÁVA

Příjmy od pravidelných dárců
Jednorázové dary
Úroky / Kurzové rozdíly / 
Zaokrouhlení

Refundace nákladů vynaložených 
ve prospěch GPI
Ostaní nefundraisingové příjmy
Podpora z Greenpeace International

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 2020.  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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, 
za rok končící 31.12.2020 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 31.12.2020, 
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 
v souladu s českými účetními předpisy.

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 2020. 
Naše účetnictví dobrovolně podrobujeme nezávislému auditu dle české 
legislativy i mezinárodních standardů Greenpeace. Finanční audit pro rok 
2020 pro nás zpracovala auditorská společnost 22HLAV s.r.o. člen MSI 
Global Alliance.

Kampaně 11 858

Klima 1 478

Konec uhlí 3 859

Máš na míň 379

Pralesy 111

Oceány 213

Rapid Response aktivity 172

Příspěvek na mezinárodní kampaně 1 450

Koordinace kampaní 1 343

Mobilizace 2 854

Podpora kampaní 7 156

Digitalní kampaně 2 023

Média, komunikace 757

Tisk a distribuce Greenpeace publikace 1 050

Náklady na přímé akce 835

Rozvoj dobrovonictvi 1 235

Informační kampaně 404

Vzdělávání 275

IT 577

Fundraising 4 884

Koordinace 780

Péče o dárce 670

Databáze 1 424

On-line a TL Fundraising 1 902

Special appeals 108

Provoz 3 557

Kancelář 66

Koordinace 1 199

Účetní / finance 817

Správní rada 24

Bankovni poplatky/kurzové rozdíly 257

HR / legal 727

Odpisy 467

Celkem 27 455

Výnosy 27 455

Příjmy od pravidelných dárců 19 894

Jednorázové dary 4 974

Úroky / Kurzové rozdíly / Zaokrouhlení 6

Refundace nákladů vynaložených ve prospěch GPI 194

Ostaní nefundraisingové příjmy 13

Podpora z Greenpeace International 1 988

Rozpuštění vlastního jmění – dary na pořízení IM 386

Fondy 4 958

Zústatek Fondů z loňského roku 6 973

Čerpání fondů - použití darů z minulých let -2 576

Čerpání grantů  
(Evropský klimatický fond, NF rodinny Orlických)

561 

Přehled příjmů a nákladů za rok 2020  (v tisících Kč)

STRUKTURA NÁKLADŮ NA KAMPANĚ

STRUKTURA PŘÍJMŮ

STRUKTURA VÝDAJŮ

Příspěvek na mezinárodní  
kampaně
Koordinace kampaní
Mobilizace
Klima

Konec uhlí
Máš na míň
Pralesy
Oceány
Rapid Response aktivity

Podpora 
kampaní 

26 %

Kampaně 
43%

Jiné
31 %

Fundraising
18 %

Provoz
13 %

19




