
ZPRÁVA 
O ČINNOSTI 

HNUTÍ DUHA 
ZA ROK 2018

Výnosy 14 750 508 Kč

Granty 4 644 934 Kč

Příspěvky individuálních dárců (využité v daném roce) 9 197 553 Kč

Příspěvky individuálních dárců (čerpání z rezervy vytvoře-
né v minulých letech)

487 769 Kč

Tržby za prodané zboží 153 379 Kč

Prodej služeb, poradenství 164 315 Kč

Ostatní (úroky, kurzové zisky) 102 558 Kč

Náklady 16 285 651 Kč

Koordinace dobrovolníků a Školy občanské iniciativy 1 385 441 Kč

Projekty rozvoje recyklace a čisté energetiky 3 812 547 Kč

Projekty ochrany Šumavy a Zachraňme lesy 4 918 705 Kč

Projekty na podporu šetrného spotřebitelství 327 334 Kč

Oddíl péče o dárce 4 303 826 Kč

Provoz kanceláře a služby s tím spojené 1 537 797 Kč

Hospodářský výsledek (ztráta pokryta z příspěvků individuálních dárců, z rezervy vytvořené v minulých letech) -1 535 143 Kč
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Za podporu a důvěru v roce 2018 děkujeme těmto organizacím a nada-
cím: Bündnis Bürgerenergie e.V., Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH, Dům zahraniční spolupráce (ERASMUS+), Euro-
natur Stiftung, Evropská komise (DG AGRI), Evropská komise (DG Develop-
ment), Evropská komise (Horizont 2020), Evropská komise (OP Životní pro-
středí), grassroots foundation, Hornorakouská vláda, International Visegrad 
Fund, Jihomoravský kraj, Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města 
Brna, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Ministertstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, Nadace Partnerství, Nadace Veronika, Nadační 
fond rodiny Orlických, WWF International Danube-Carpathian Programme, 
Zero Waste Europe

Koordinace dobrovolníků

Projekty rozvoje recyklace 
a čisté energetiky

Projekty ochrany Šumavy 
a Zachraňme lesy

Příspěvky individuálních dárců 

Příspěvky individuálních dárců (re-
zervy vytvořené v minulých letech)

Tržby za prodané zboží

Prodej služeb, poradenství

Ostatní (úroky, kurzové zisky)

Granty od Evropské komise

Projekty na podporu šetrné-
ho spotřebitelství

Oddíl péče o dárce

Koordinace projektů napříč 
organizací

Granty od státních orgánů ČR

Granty od státních orgánů ze 
zahraničí

Granty od nadací ze zahraničí

Granty od samosprávních 
orgánů ČR

Granty od nadací z ČR

Ostatní zahraniční granty

Koordinace dobrovolníků

Projekty rozvoje recyklace a čisté 
energetiky

Projekty ochrany Šumavy 
a Zachraňme lesy

Koordinace projektů napříč 
organizací

Projekty na podporu šetrného 
spotřebitelství

Individuální dary z aktuálního 
roku 
Využití rezervy z darů z před-
chozích let 
Ostatní výnosy (kurzové zisky, 
úroky, prodej služeb a zboží 
v ben. obchodu)
Granty
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Martina Hlavatá
vedoucí týmu individuálního fun-
draisingu

Marie Horáková
finanční ředitelka

Naše finanční zdroje jsou a vždy budou menší, než by-
chom potřebovali. I tak se ale každoročně snažíme o vy-
rovnaný rozpočet. Lidé i nadace nám peníze svěřují, pro-
tože věří v naši schopnost dosáhnout výborných výsledků. 
Nechceme jejich důvěru zklamat. Snažíme se proto od-
vést tu nejlepší práci, jakou umíme, a zároveň s financemi 
nakládat úsporně. Partnerství, úspornost a respekt k na-
šim dárcům jsou důležité prvky naší organizační kultury. 
Prioritou práce Hnutí DUHA je proto efektivní nakládání 
s financemi. Zakládáme si na výkonné administrativě 
a vedeme důslednou finanční kontrolu, včetně auditova-
né účetní závěrky. 

Opětovný růst počtu pravidelných dárců a mimořádné 
dary na konci roku nám v uplynulém roce 2018 pomohly 
zajistit stabilní rozpočet. Příspěvky od dárců tvořily už více 
než 65 % našich příjmů. Díky tomu můžeme i nadále po-
kračovat v trendu větší nezávislosti na grantech a více se 
soustředit na své kampaně a jejich úspěšné dotahování. 
Všem dárkyním a dárcům ze srdce děkujeme. Jen spolu 
totiž můžeme prosazovat zdravé prostředí pro život, pest-
rou přírodu a chytrou ekonomiku.

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: +420 545 214 431
email: pratele@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz
IČ: 15547779
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Jaromír Bláha
expert na ochranu přírody a lesů

Jan Skalík
koordinátor kampaně Zachraňme 
lesy

Martin Máša
koordinátor komunikace a zapojo-
vání lidí do kampaně Zachraňme 
lesy

Jana Řídká
vedoucí programu Krajina, nyní 
na mateřské dovolené

Martin Voráč
koordinátor kampaně za ochranu 
národních parků

Karel Polanecký
energetický expert 

Tomáš Jagoš
koordinátor kampaně za rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie

Ivo Kropáček
odpadový expert 

Klára Kyralová
expertka na zemědělství a potraviny

Kristýna Kyánková
koordinátorka dobrovolníků 
a dobrovolnic

Žaneta Gregorová
vedoucí týmu veřejné komunikace 
a zapojování lidí

Jiří Koželouh
energetický expert a programový 
ředitel Hnutí DUHA

Nechci, aby to působilo jako z rubriky „My jsme vám to ří-
kali“, ale je pravda, že před hynutím smrkových monokul-
tur, kterými byly nahrazeny většinou smíšené české lesy, 
Hnutí DUHA varuje už desítky let. V roce 2018 se nám 
spuštěním kampaně Zachraňme lesy podařilo prosadit, 
aby se politici a úředníci přestali bavit jen o tom, kde se-
hnat více chlapů s motorovými pilami a vagónů na klády. 
Začali s námi i s vědci jednat o řešení příčin smrkové kala-
mity – zásadních změnách lesního hospodaření.

Zalesňovací vyhláška byla léta neměnným předpisem, 
který do lesů směroval další a další smrčky na místa, 
kde nepřežijí. Díky naší kampani se s ním podařilo po-
hnout, byť zatím nedostatečně, směrem k rozmanitějším 
a odolnějším lesům. Aby došlo k opravdové změně, musí 
se změnit zejména lesní zákon. A přesně o to budeme 
usilovat v roce 2019.

Obrovské mýtiny, které po České republice začaly nahra-
zovat les, už prostě nešlo přehlédnout. Spolu s odborný-
mi lesníky jsme připravili sadu návodů praktické pomo-
ci lesu, tzv. guerrilla foresting. Naše tipy na zalesňování 
holosečí břízami, na výsadbu dubu či stavbu oplocenek 
si z webu zachranmelesy.cz stáhly stovky lidí. V roce 
2018 se také 18 tisíc lidí přidalo k výzvě Zachraňme lesy. 
V kampani budeme pokračovat, dokud nevrátíme život 
zpět tam, kam patří.

V roce 2018 jsme opět – již po jednadvacáté – umožnili 
stovce lidí vyrazit pomáhat českým lesům přímo do teré-
nu. Populární letní akce Hnutí DUHA se konaly v Kaleti-
cích na Strakonicku, na Králickém Sněžníku, na Šumavě, 
v Radějově a na Ščúrnici v Bílých Karpatech. Kromě prak-
tické pomoci nemocným lesům měli účastnice a účast-
níci čas i na zajímavé přednášky a rozjímání v přírodě. 
V dalších letech samozřejmě pokračujeme. Neváhejte se 
přihlásit!

Po schválení dobré novely zákona o národních parcích 
jsme se minulý rok vrátili k práci na ochraně divoké příro-
dy v národním parku Šumava. Věnovali jsme se přípravám 
na jednání o nové zonaci, které odstartovalo se začátkem 
roku 2019. Intenzivně jsme bránili konkrétním případům 
používání škodlivé chemie v okolí Černého a Čertova je-
zera nebo výstavbě silnice na jihu národního parku neda-
leko Lipna.

Spalování uhlí v domácích kotlích a kamnech je velký 
ekologický a sociální problém. V roce 2018 jsme zveřej-
nili propracovaný plán, jak ho řešit, a představili jsme jej 
i na veřejné debatě, které se zúčastnil eurokomisař pro 
životní prostředí Karmenu Vella a český ministr životního 
prostředí Richard Brabec. Po úspěšném tlaku na vyřaze-
ní uhelných kotlů z kotlíkových dotací v roce 2017 jsme 
vloni prosadili i vyškrtnutí ostatních kotlů, v nichž se dá 
uhlí pálit.

Pokud odstavíme všechny české uhelné elektrárny 
do roku 2030, a významně tak snížíme emise skleníko-
vých plynů, odkud budeme brát chybějící elektřinu? Tře-
tinu elektráren můžeme odstavit díky zrušení enormního 
vývozu elektřiny už nyní. Mohou však hlavní roli sehrát 
obnovitelné zdroje? A bude s nimi elektrizační soustava 
nadále stabilní? To jsou klíčové otázky, na které už známe 
odpovědi. V roce 2018 jsme publikovali výsledky mapo-
vání reálných možností výroby elektřiny z větru, slunce či 
biomasy, k nimž došli energetičtí experti. Zároveň jsme si 
spolu s dalšími nevládními organizacemi nechali prověřit, 
že nové obnovitelné zdroje opravdu mohou zajistit potře-
by české společnosti a stabilitu soustavy.

V roce 2018 jsme se zapojili do celoevropské kampaně 
nevládních organizací, která úspěšně přesvědčila zá-
stupce členských států EU a europoslance, aby schválili 
směrnici omezující jednorázové plasty. Do dvou let tak 
budou mít i čeští výrobci výrazně větší finanční zodpověd-
nost za své výrobky na jedno použití. Do návrhu českého 
zákona o odpadech se dostalo výrazné zvýšení poplatku 
za skládkování se slevou pro hodně třídící obce. V roce 
2019 se ještě pokusíme zajistit, aby nový zákon o odpa-
dech neumožňoval od roku 2024 skládkovat komposto-
vatelné odpady. Protože kompost patří na zemědělskou 
půdu, nikoli na skládky.

V roce 2018 jsme pokračovali v propagaci udržitelněj-
ší výroby a spotřeby potravin. Potkávali jsme se s vámi 
na infostáncích, uspořádali jsme debatu se zemědělci 
v rámci pražského Biojarmarku nebo „lokální hostinu“, 
během které jsme u společného vaření z lokálních su-
rovin s účastníky probírali palčivé problémy současného 
systému i možná východiska. Provedli jsme také plošnou 
aktualizaci dat v našem Adresáři farmářů, takže vám nyní 
nabízí čerstvé informace o čerstvých potravinách.

Dobrovolníci a dobrovolnice jsou neodmyslitelnou sou-
částí našeho týmu. Díky desítkám ochotných a zapále-
ných lidí jste v roce 2018 mohli potkávat náš infostánek 
na veřejných akcích a festivalech. Pomohli nám zapojit se 
do celorepublikového Týdne bez odpadu a zorganizovat 
besedy a Tour de bezobal po bezobalových obchodech. 
Účastnili se také lokálních hostin s farmáři a pomáhali 
s výstavou o komunitní energetice nebo s organizací dů-
ležitých akcí, například koncertu Tomáše Kluse v Jesení-
kách. Stovky hodin dobrovolníci a dobrovolnice věnovali 
také pomoci lesům v terénu na tradičních Týdnech pro 
les a divočinu. Díky!

Dostat důležitá a mnohdy složitá témata k co největšímu 
počtu lidí, to jsou výzvy všech neziskových organizací. La-
díme je v kampaních tak, aby sdělení doputovala k vašim 
očím a uším co nejčastěji, ale aby vás nezahltila. A abyste 
je sdíleli dále. V Hnutí DUHA už mnoho let rozvíjíme sys-
tém zapojování lidí. Za ochranou přírody a zdravého pro-
středí už stojí desítky tisíc lidí a další přibývají každý den. 
Díky vám všem!

Hned na začátku roku jsme spolu s dalšími ekologickými or-
ganizacemi přesvědčili vládu, aby se nepřipojila k žalobě Pol-
ska, které chtělo zrušit nové limity pro ochranu zdraví lidí před 
znečištěním z uhelných elektráren. Podařilo se nám ukázat, 
že problémem jsou i výjimky z těchto limitů, a vyvolali jsme od-
bornou a právní diskuzi o omezení vydávání výjimek. Prosazu-
jeme, aby byly zastaralé uhelné elektrárny odstavovány, neboť 
jsou největšími zdroji toxické rtuti i oxidu uhličitého, který je 
hlavní příčinou nebezpečné změny klimatu. Hlídáme politiky 
i firmy v zájmu zdraví lidí i ochrany přírody a prosazujeme kon-
krétní změny k lepšímu. Rok 2018 byl hektický a vůbec jsme 
se nenudili. Ale tak je tomu vždy. Jedna věc se však změnila: 
našich podporovatelek a podporovatelů i dobrovolnic a dob-
rovolníků je zase o něco více. A společně jsme silnější. Všem 
ze srdce děkuji.


