ZPRÁVA O ČINNOSTI HNUTÍ DUHA ZA ROK 2019

V minulém roce se dařilo: nová zonace v Národním parku Šumava umožní ochranu a další rozšiřování divoké
přírody. Zákon o odpadech je po letech v parlamentu
a s ním i šance přestat skládkovat cenné materiály. Prosadili jsme nová pravidla pro obnovu lesů po kůrovcové
kalamitě, díky nim budou nové lesy pestré a odolné.
Stali jsme se součástí Uhelné komise, která diskutuje,
kdy v Česku přestaneme těžit a spalovat uhlí. Na všech
těchto oblastech budeme pracovat i nadále. V roce
2020 nás ale čeká i úkol zbrusu nový – usilovat o proměnu zemědělského hospodaření. To současné má totiž
fatální dopady na půdu, potraviny i krajinu. Děkujeme,
že jste na této vzrušující cestě s námi.

Anna Kárníková
ředitelka Hnutí DUHA

18 560 072 Kč

Výnosy

21 564 767 Kč

844 838 Kč

Granty

7 544 391 Kč

Koordinace dobrovolníků a Školy občanské iniciativy
Projekty rozvoje recyklace a čisté energetiky

5 274 148 Kč

Příspěvky dárců – v částce je zohledněno zúčtování fondů (darů pro
konkrétní účel) v daném roce

Projekty ochrany krajiny a Zachraňme lesy

3 420 325 Kč

Tržby za prodané zboží

866 152 Kč

Projekty na podporu šetrného spotřebitelství
Péče o dárce, reklama, marketing, časopis Evergreen

4 215 936 Kč

Provoz kanceláře a služby s tím spojené včetně zázemí pro kampaně

3 938 673 Kč

12 370 110 Kč
138 637 Kč
1 379 700 Kč

Tržby za prodané služby, poradenství, konzultace a jiné

131 929 Kč

Ostatní (úroky, kurzové zisky)

Výsledek hospodaření (rezerva na pokrytí činnosti v následujících letech)

Granty od Evropská
komise 11,2%

Ostatní (úroky, kurzové
zisky) 0,6%

Granty od krajů ČR
0,1%

3 004 695 Kč

Tržby za prodané služby,
poradenství, konzultace
6,4%

2019
Koordinace dobrovolníků

Tržby za prodané
zboží 0,6%

Granty od nadací
českých 0,9%

2018
5,9 %
1,3 %

Projekty rozvoje recyklace
a čisté energetiky

Granty od nadací
zahraničních 10%

24,3 %
12,4 %

Projekty ochrany krajiny
a Zachraňme lesy

Granty
od samosprávních
orgánů ČR 0,3%

21,5 %
33,6 %
3,7 %

Granty
od státních
orgánů ČR 7,9%

1%
44,6 %

Příspěvky
individuálních dárců
57,4%

Granty od státních
orgánů ze zahraniční
4,6%

Projekty na podporu šetrného
spotřebitelství

51,1 %

Péče o dárce, reklama,
marketing, časopis Evergreen
0,6 %

Koordinace projektů napříč organizací

Eliška Foltýnová

finanční manažerka,
vedoucí finančního oddílu

2018

Minulý rok byl výjimečný. Podařilo se nám dosáhnout kladného
výsledku hospodaření a poprvé jsme hospodařili s rozpočtem
vyšším než 20 milionů, a to právě díky vám, našim dárkyním
a dárcům. Snažíme se vaši důvěru nezklamat a se získanými
finančními prostředky nakládat co nejefektivněji. Vylepšujeme
interní procesy, dbáme na hospodárnost a důslednou finanční
kontrolu. V současné době jsme ovlivněni, stejně jako svět
okolo nás, pandemií COVID-19. V roce 2020 pociťujeme výpadek příjmů, nicméně věříme, že právě díky vytvořené finanční
rezervě zvládneme tento náročný rok přežít tak, abychom mohli
pokračovat v práci, která má smysl.

2019

– 1 535 143 Kč

2017

– 541 518 Kč

VÝVOJ HOSP. VÝSLEDKU V ČASE

3 004 695 Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

VÝROK AUDITORA

Česko-německý fond budoucnosti; Deutsche Bundesstiftung Umwelt; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH; Dům zahraniční
spolupráce (ERASMUS+); European Climate Foundation; Euronatur Stiftung;
Evropská komise (Horizon 2020 a DG AGRI), Friends of the Earth Europe; International Visegrad Fund; Jihomoravský kraj; Land Oberösterreich; Magistrát
hl. m. Prahy; Magistrát města Brna; Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu České republiky; Ministerstvo vnitra České republiky; Ministerstvo
životního prostředí České republiky; Nadační fond rodiny Orlických; Pardubický
kraj; Státní fond životního prostředí České republiky; Tides Foundation; WWF
International Danube-Carpathian Programme; Technologická agentura České
republiky; Zero Waste Europe a 6 275 dárců, kteří nám pomáhají pokrýt více
než polovinu našich nákladů.

MAIN AUDIT, spol. s r.o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Členům Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Hnutí DUHA – Friends of the Earth
Czech Republic, Údolní 567/33,302 00 Brno, IČO: 155 47 779 (dále jen spolek)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.
prosinci 2019, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31. prosince 2019, a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. Údaje o spolku jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní
závěrky.
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
aktiv a pasiv spolku k 31. prosinci 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s českými účetními
předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA)
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na spolku
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu za účetní závěrku

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

Statutární orgán spolku odpoví dá za sestavení účetní závěrky podávají cí věrný a
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.
______________________________________________________________________________________________________________
Číslo licence u KA: 000191
zapsaný v OR dne 21.12.1995 u KOS v Brně, oddíl C, vložka 21525

SROVNÁNÍ VYUŽITÍ DARŮ (2018 A 2019)

Náklady

Jaromír Bláha

expert na ochranu lesů a divoké přírody

V roce 2019 vyvrcholila naše lesní práce – naplnění došlo
naše pětadvacetileté úsilí jak ke změně hospodaření v českých
lesích, tak v ochraně NP Šumava. Podle návrhu nové zonace
bude 28 % rozlohy parku chráněno jako divočina a další
1/4 parku k tomu bude příštích 15 let směřovat.
K naší výzvě Zachraňme lesy se připojilo přes 60 000 signatářů. I díky jejich podpoře jsme přesvědčili poslance, kteří schválili
některé námi připravené změny v zákonech: zákaz privatizace
veřejných lesů, ochranu lesní půdy a biodiverzity a především
rovnováhu mezi lesem a početností spárkaté zvěře.

10 000

Více než
lidí se postavilo proti
dlouhodobému provozu
staré uhelné elektrárny
Počerady prostřednictvím
webu smradzpocerad.cz

1

happening
za miliardu Kč ročně,
které může získat stát
za vytěžení hnědého uhlí
díky možnosti zvýšit těžební
poplatky
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30 478 nových lidí se přidalo

ustanovení lesního
a mysliveckého zákona bylo
změněno na základě našich
pozměňovacích návrhů

k celkovým 64 000 petentům
výzvy Zachraňme lesy na webu
zachranmelesy.cz

28 % divočiny díky nové

3 390 odpracovaných

zonaci NP Šumava
a dalších 25 % během
příštích 15 let

hodin během Týdnů pro
les 2019

3 jednání Uhelné komise,
kde jsme spolu s dalšími
prosadili, že komise bude
posuzovat i rychlý konec
uhlí v ČR

170 000

střešních
fotovoltaik a 50 obecních
větrníků může vzniknout
díky zvýšení cíle pro rozvoj
obnovitelných zdrojů v ČR

10

zastupitelů českých obcí jsme vzali do Německa
za kolegy, kteří provozují vlastní obnovitelné zdroje energie

Kristýna Kyánková

koordinátorka dobrovolníků
a dobrovolnic

Děkujeme dobrovolníkům a dobrovolnicím za stále rostoucí zájem
o spolupráci s námi. Hnutí DUHA pokračuje ve své strategii dlouhodobého zapojování dobrovolníků a dobrovolnic do vnitřního chodu
organizace a kampaní. Společně jsme se zapojili do mezinárodního
Týdne udržitelnosti, Týdne bez odpadu nebo oživili web Umění žít.
V roce 2019 jsme poprvé zrealizovali cyklus speciálně navržené
Školy občanské iniciativy pro pedagogy a pedagožky ve spolupráci
s Lipkou. Cílem bylo předat učitelům užitečné nástroje a techniky,
které by žáky motivovaly k občanské angažovanosti ve škole a jejich
okolí.

Jiří Koželouh

energetický expert, vedoucí programu
Klima, energie a odpady

Pár zastávek tramvají pro energetického experta, ale velký
skok pro kampaň za ochranu klimatu. To je účast Hnutí
DUHA ve vládní Uhelné komisi, kde s průmyslníky, odboráři
i politiky vyjednáváme o konci uhlí. Prodej uhelné elektrárny Počerady uhlobaronu Tykačovi díky nám neproběhl
v tichosti, dál usilujeme o její odstavení. Vláda schválila
novelu horního zákona přibližně podle naší představy. Také
díky naší práci vláda zvýšila cíl rozvoje obnovitelných zdrojů
energie pro následujících 10 let a posílila šance na rozvoj
komunitní energetiky.

1 097 odpracovaných

754

dobrovolníků
a dobrovolnic v naší
databázi

dobrovolnických hodin
v roce 2019

129 nově

v průměru

20 dobrovolníků

přihlášených
dobrovolníků
a dobrovolnic
v roce 2019

a dobrovolnic dlouhodobě
zapojených do naší práce
po celý rok

6 stážistů a stážistek

1

3 000 lidí se přidalo
k výzvě Historická volba
na historickavolba.cz

14,5

hodiny
čistého času trvá
cesta vlakem z Moravy
do Bruselu na jednání
o evropské odpadové
politice. Naštěstí
se dá celou cestu
pracovat na notebooku
s připojením k internetu.

veřejná instalace
kampaně Historická volba
v Praze, která reagovala
na bezmála 1 milion tun
zbytečně kompostovatelných
odpadů končících
každoročně na skládkách
S partnery z regionu V4
stran
jsme sepsali
doporučení pro efektivní
zavedení cirkulární
ekonomiky a přeložili je
do 4 jazyků

16

Jan Skalík

vedoucí programu Krajina

V tomto období je jen málo témat aktuálnějších než zdravá
krajina a zdravé potraviny. Právě na ně jsme se začali loni
soustředit o poznání víc než dosud. Vylepšujeme web
Adresář farmářů, začali jsme intenzivně spolupracovat
s Nadací Partnerství a Českou společností ornitologickou
a naši veřejnou kampaň k zemědělství začal připravovat náš
nový kolega Martin Rexa. Došli jsme totiž k závěru, že bez veřejného tlaku Ministerstvo zemědělství systematicky usilovat
o udržitelnou zemědělskou krajinu nezačne.

12 370 110 Kč

výše všech darů za rok 2019

6 275 všech dárců

za rok 2019

40

významných dárců,
kteří organizaci darovali
přes 2 152 067 Kč

250 Kč průměrný

pravidelný měsíční dar
u nových dárců

4 311

pravidelných dárců

19 494 kusů

zaslaných časopisů pro
dárce Evergreen

Ivo Kropáček
odpadový expert

Prosazujeme méně odpadů na skládkách, recyklaci proti
spalovnám a princip, že třídění odpadů musí být jednoduché
a výhodné. V roce 2019 vláda schválila v novém odpadovém
zákoně navýšení skládkovacího poplatku a motivační slevu
pro výborně třídící obce, návrh s nímž přišlo původně Hnutí
DUHA. Úspěšně jsme také hlídali, aby stát nevyhodil peníze
na recyklaci za drahé spalovny. Evropský parlament dal ekologickým organizacím za pravdu, když odmítl, aby EU fondy
financovaly spalování odpadů.

Adresář farmářů spojuje
zemědělců
více než
a zemědělkyň s jejich
zákaznicemi a zákazníky

770

Počet ptáků v naší krajině
poklesl od roku 1982
: souvislost
s tím, že průměrná velikost
naší farmy je 8× větší než
unijní průměr, není náhodná

o třetinu

Tématu zemědělství se v Hnutí
DUHA začali věnovat další
lidé: vedoucí organizace Anna
Kárníková, Ester Dobiášová,
Jan Skalík a s přelomem roku
i Martin Rexa

4

Začali jsme naplno diskutovat
podmínky dotací pro
obhospodařování naší země
na následujících let

7

Martina Hlavatá

vedoucí Individuálního fundraisingu

Díky našim dárkyním a dárcům jsme dosáhli v roce 2019
skvělých výsledků. 57 % procent našeho rozpočtu jsme pokryli
z darů, které činily více než 12 milionů korun. Díky tomu jsme
méně závislí na dotacích a grantech a můžeme se věnovat
tématům, o které máme zájem my a naše podporovatelky
a podporovatelé. 70 % procent peněz pochází od pravidelných
dárců, díky čemuž jsme stabilní organizací a dokážeme zodpovědně plánovat naše kampaně a aktivity, kterým se věnujeme,
a prosazovat dobré změny pro přírodu i pro lidi. Za podporu
děkujeme!

