
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021



Milé čtenářky, milí čtenáři,
rok 2021 byl náročným obdobím pro celou společnost. Přesto jsme pokračovali v našich aktivitách a snahách, 
abychom dopomohli ke zdravější krajině, rozumnější politice a dobrému životu na naší planetě. V daném roce se nám 
s pomocí našich podporovatelů, podporovatelek a spřízněných organizací podařilo uskutečnit řadu pozitivních změn. 

Naše dlouholetá kampaň za zdravou energetiku přispěla k rozhodnutí vlády, že v Česku skončí uhelná energetika už 
v roce 2033. Naší snahou ovšem není pouze kritika negativních kroků, chceme přispívat konkrétními návrhy. Proto 
jsme vypracovali podrobnou studii Energetická revoluce. Ta je dostupná nejenom jednotlivcům, ale může sloužit jako 
podnětný materiál pro politiky a političky, kteří mají vliv na budoucnost české a evropské energetiky. V neposlední 
řadě se rovněž zapojujeme do aktivit, které souvisí s proměnou uhelných regionů. Skoncování s uhelnou energetikou 
by nemělo dopadat na jednotlivé pracovníky v uhelném průmyslu, a proto prosazujeme kroky, které těmto 
pracovníkům a pracovnicím usnadní budoucí změny. 

Průběžně se zaměřujeme rovněž na lokální dopady globálních změn. V roce 2021 jsme pomáhali obyvatelům 
Horního Jiřetína s ochranou vzácných bukových lesů, na jihu Moravy jsme asistovali na místech zasažených 
tornádem a pokračovali jsme v naší spolupráci s obyvateli českých vesnic, které poškozuje polský důl Turów. Planeta 
je ovšem propojený celek a je zapotřebí pamatovat na klíčové planetární ekosystémy. Proto jsme zprostředkovali 
českým občanům možnost podepsat petice za ochranu světových pralesů a oceánů. K těmto výzvám se nakonec 
připojily desítky tisíc lidí z Česka.

Tisíce jednotlivců se přidalo rovněž k hnutí „Spolu pro klima“. Ačkoli v ochraně klimatu záleží na jednání každého 
z nás, nelze zapomínat na průmysl, finanční sektor a ani na politická řešení. Z toho důvodu jsme před volbami 
připravili analýzu volebních programů, aby se voličky a voliči mohli lépe zorientovat v tom, jaký přístup k životnímu 
prostředí nabízí jednotlivé politické strany. V podobném duchu jsme vedli diskuze s firmami a nabídli jsme veřejnosti 
analýzu toho, jak přistupují banky k problematice fosilních paliv a ochrany klimatu. Spolupracovali jsme rovněž 
na klimatické žalobě, která v nedávné době uspěla u soudu. Bylo tak potvrzeno, že stát musí zpřísnit opatření proti 
změnám klimatu.  

Tyto úspěchy nejsou pouze naší zásluhou! Žádná ze změn by se nepodařila, pokud by nebylo lidí, kteří nás 
pravidelně podporují, a pokud bychom neměli obětavé dobrovolnice a dobrovolníky. Společně s teamem 
Greenpeace Česká republika tvoří skupinu nadšených lidí se srdcem na správném místě. Ráda bych na tomto místě 
poděkovala všem zmíněným za jejich úsilí a práci! 

ÚVODNÍ SLOVO

Zahide Senterzi
výkonná ředitelka Greenpeace ČR



Zdravá energetika



Nová vláda ve svém programovém 
prohlášení rozhodla,
že v ČR skončí uhelná energetika nejpozději v roce 2033. Tento 
termín je o pět let dřívější, než vládě doporučila uhelná komise. 
Naše dlouholetá kampaň za konec uhlí k tomuto výsledku 
významně přispěla.

© Greenpeace / Petr Zewlakk Vrabec

ZDRAVÁ ENERGETIKA
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Vytvořili jsme srovnávací analýzu
přístupu jednotlivých bank k ochraně klimatu a fosilním palivům.

© Greenpeace / Petr Zewlakk Vrabec

ZDRAVÁ ENERGETIKA
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Pomáháme uhelným regionům 
s proměnou
Prosazovali jsme proto speciální výsluhový příspěvek pro 
všechny pracovníky a pracovnice uhelného průmyslu, 
kteří přijdou kvůli útlumu těžby a spalování uhlí o práci. 

© Greenpeace

ZDRAVÁ ENERGETIKA
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Představili jsme plán pro čistou 
a moderní energetiku,
studii „Energetická revoluce“. Poskytujeme ji politikům a političkám, 
které budou o budoucnosti energetiky v ČR rozhodovat.

© Greenpeace / Bente Stachowske 

ZDRAVÁ ENERGETIKA
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Zdravá krajina



Lidem z Horního Jiřetína 
jsme pomohli ve snaze chránit unikátní bučiny. Tím se podařilo upozornit 
na problém holosečného kácení. Díky jejich a našemu tlaku uzavřel Ústecký 
kraj s jedním z vlastníků místních lesů smlouvu, která zaručuje větší ochranu 
unikátních bučin a stanovuje i bezzásahová území, byť ne v takovém 
rozsahu, jaký jsme požadovali. 

© Greenpeace / Petr Zewlakk Vrabec 

ZDRAVÁ KRAJINA
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Naši petici #SpoluProPralesy, 
která požaduje po budoucí české vládě 
a europoslancích, aby představený návrh nařízení 
proti deforestaci podpořili v co nejúčinnějším znění, 
podepsaly desítky tisíc lidí.

© Greenpeace / Ulet Ifansasti 

ZDRAVÁ KRAJINA
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Pokročila kauza polského dolu Turów,  
který odčerpává vodu z českého území na Liberecku. Česká vláda na Polsko 
podala žalobu, Soudní dvůr EU pak rozhodl o tom, že důl se musí uzavřít, 
a stanovil dokonce sankce za ilegální těžbu. Polsko kvůli své podpoře 
prodloužení těžby čelilo ostré kritice. 

© Greenpeace / Petr Zewlakk Vrabec  

ZDRAVÁ KRAJINA
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Ke globální petici,   
požadující vyhlášení mořských rezervací alespoň 
na 30 % rozlohy volných moří, se připojilo 3 591 264 
lidí, z toho přibližně 50 tisíc občanů z ČR. 

© Greenpeace / Abbie Trayler-Smith  

ZDRAVÁ KRAJINA
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Vypomáhali jsme na místech 
poničených tornádem,    
které v polovině roku zdevastovalo řadu obcí  
na jihu Moravy.

© Greenpeace  

ZDRAVÁ KRAJINA
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Zdravé klima



Uspořádali jsme klimatickou 
tour po krajských městech    
– Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Liberci.  
Během této cesty jsme sbírali podpisy pod výzvu 
politikům na ochranu klimatu.

© Greenpeace  

ZDRAVÉ KLIMA
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Před volbami jsme připravili 
analýzu volebních programů,   
aby se voliči mohli lépe zorientovat v tom, co konkrétní 
partaje nabízejí. Spolu s dalšími organizacemi jsme uspořádali 
předvolební politické debaty, kterých se zúčastnili zástupci 
koalic, které pak skončily ve vádě.

© Greenpeace / Petr Zewlakk Vrabec 

ZDRAVÉ KLIMA
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Prostřednictvím petice,    
vyzývající vládu, aby chránila klima, se k hnutí „Spolu pro klima“ přidalo dalších 11 000 lidí. 

© Greenpeace / Marten van Dijl 

ZDRAVÉ KLIMA
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Podíleli jsme se  
na hodnocení kroků 
odcházející vlády    
vlády v otázkách řešení změny klimatu 
a ochrany životního prostředí.  

© Greenpeace / Jan Mihalicek 

ZDRAVÉ KLIMA
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Do kampaní  
na ochranu klimatu   
jsme zapojili desítky známých osobností. Mezi nimi 
nechyběli například herečky Jana Plodková, Bára 
Poláková a Bára Jánová, violoncellistka Terezie 
Kovalová, ekonom Tomáš Sedláček, zpěvák Ben 
Cristovao a herec Jan Cina. 

© Alžběta Jungrová 

ZDRAVÉ KLIMA
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Spolek Klimatická žaloba,    
kterému pomáháme, oficiálně podal na Městský 
soud v Praze žalobu na českou vládu za to, že 
dostatečně neřeší změnu klimatu. 

© Jana Baladová

ZDRAVÉ KLIMA
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Pokračovali jsme v projektu 
Akademie Greenpeace,     
tedy v sérii online přednášek a webinářů. Jako 
hosté vystoupili například meteorolog Michal Žák, 
o dopadech mobilních telefonů na životní prostředí 
přednášel Miloš Polák z neziskové společnosti 
REMOBIL, která se zabývá sběrem a recyklací 
nepotřebných mobilních telefonů. Ekonom 
Jan Bittner vedl webinář o růstu, nerovnostech 
a souvislostech ekonomiky s životním prostředím. 
Navazujeme tak na globální osvětovou aktivitu 
Greenpeace.

© Greenpeace / Fridas Comunica e Fotografa  

ZDRAVÉ KLIMA
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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 2021.  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 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty, 
za rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021, 
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 
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 2021. 
Naše účetnictví dobrovolně podrobujeme nezávislému auditu dle české 
legislativy i mezinárodních standardů Greenpeace. Finanční audit pro rok 
2021 pro nás zpracovala auditorská společnost 22HLAV s.r.o. člen MSI 
Global Alliance.

Kampaně 11 299

Klima 1 305

Konec uhlí 2 916

Ekovýzva 239

Pralesy 504

Oceány 392

Rapid Response aktivity 73

Příspěvek na mezinárodní kampaně 1 108

Koordinace kampaní 1 200

Mobilizace 3 562

Podpora kampaní 7 803

Digitalní kampaně 2 626

Média, komunikace 762

Tisk a distribuce Greenpeace publikace 934

Náklady na přímé akce 921

Rozvoj dobrovonictvi 1 121

Informační kampaně 286

Výzkum 236

Vzdělávání 350

IT 568

Fundraising 4 045

Koordinace 1 246

Péče o dárce 910

Databáze 1 468

On-line a TL Fundraising 305

Special appeals 115

Provoz 4 154

Kancelář 79

Koordinace 1 024

Účetní / finance 1 024

Správní rada 6

Bankovni poplatky/kurzové rozdíly 270

HR / legal 1 161

Odpisy 589

Celkem 27 302

Výnosy 27 302

Příjmy od pravidelných dárců 19 102

Jednorázové dary 4 775

Úroky/Kurzové rozdíly/Zaokrouhlení 3

Refundace nákladů vynaložených ve prospěch GPI 216

Ostaní nefundraisingové příjmy 168

Podpora z Greenpeace International 2 529

Rozpuštění vlastního jmění - dary na odpisy IM 508

Fondy 6 412

Zústatek Fondů z loňského roku 4 958

Nevyčerpané dary 1 903

Čerpání grantů  
(Evropský klimatický fond, NF rodinny Orlických)

-449 

Přehled příjmů a nákladů za rok 2021 (v tisících Kč)

STRUKTURA NÁKLADŮ NA KAMPANĚ

STRUKTURA PŘÍJMŮ

STRUKTURA VÝDAJŮ

Příspěvek na mezinárodní  
kampaně
Koordinace kampaní
Mobilizace
Klima

Konec uhlí
Ekovýzva 
Pralesy
Oceány
Rapid Response aktivity

Podpora 
kampaní 

29 %

Kampaně 
41%

Jiné
30 %

Fundraising
15 %

Provoz
15 %
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