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Rok2017očima 
Arniky Už šestnáct let patříme mezi přední české ekologické organizace. Rok 2017  

byl obdobím bez významných změn, přesto pro nás nachystal nemálo výzev.  
Na následujících stránkách se dozvíte, jak jsme si s nimi dokázali poradit. 

Jednoho z největších úspěchů jsme dosáhli na poli snižování toxického 
znečišťování. Po dlouhodobé odborné práci se podařilo prosadit, aby české 
podniky přestaly při výrobě chloru ve svých závodech používat vysoce 
toxickou rtuť. Odhalili jsme řadu nebezpečných výrobků pro děti a kuchyňského 
nádobí a upozornili na ně veřejnost. Tradičně jsme se věnovali ochraně alejí, 
vyhlásili jsme nejkrásnější stromořadí a pomohli jsme zabránit zbytečnému 
vykácení několika z nich.

Významně pomáháme za našimi hranicemi a pomáháme hájit právo lidí na 
informace o životním prostředí. Přispíváme v boji proti toxickému znečištění 
v Bělorusku, Kazachstánu, Thajsku a na Ukrajině. Soustředíme se také na 
záchranu posledních divokých řek v Bosně a Hercegovině proti nesmyslně 
monstrózní výstavbě přehrad.

Naše úspěchy nejsou v žádném případě pouze naše. Rád bych poděkoval  
všem partnerským organizacím, dárcům, dobrovolníkům, příznivcům  
a podporovatelům. Bez vás bychom to nedokázali. Děkujeme všem!

Jindřich Petrlík
Předseda Arniky v roce 2017



Arnika v číslech
834 článků a reportáží v médiích

                   bezmála 4000 hlasů v Aleji roku

           300 hodin, které nám věnovali dobrovolníci

                100  sazečů aleje o 52 stromech na Jesenicku

 8205 lidí se dozvědělo o největších znečišťovatelích v České republice z žebříčků podle  
 Integrovaného registru znečišťování

          60  stromů natřených bílými reflexními pruhy

                 188 lidem jsme pomohli skrze naši poradnu

   51 odborníků si vyměnilo zkušenosti během konference Obnova a údržba stromořadí

3  povodí malých vodních toků v Praze získalo lepší péči

      8 lokalit v Thajsku získalo pomoc při řešení kauz toxického znečištění

     31 bílých strání v Českém středohoří, Poohří a Polabí jsme podrobně zmapovali  
      a navrhli nejlepší způsob ochrany

12 kauz perzekucí ekologických aktivistů jsme zveřejnili na mezinárodních konferencích



Děti bývají vůči působení toxických látek mnohem citlivější. Nechali jsme proto otestovat 
hračky a kadeřnické pomůcky z recyklovaného plastu a výsledky byly doslova šokující. 
Našli jsme v nich ohromné koncentrace zdraví škodlivých bromovaných zpomalovačů 
hoření. Proto jsme se spojili s oblíbenou herečkou Simonou Babčákovou a spustili kampaň 
Recykluj bez jedů za zákaz znovuvyužívání jedovatých plastů a očištění dobrého jména 
recyklace. Za omezení toxických látek jsme bojovali na konferenci Stockholmské úmluvy 
v Ženevě, během níž jsme hračky testovali pomocí speciálního přístroje, aby se účastníci 
mohli přesvědčit na vlastní oči o obsahu toxických látek

Odkud se berOu jedy 
v dOmácnOstech?

Málokoho by napadlo, kolik jedů máme 
přímo u sebe doma. Odebrali jsme vzorky 
prachu v 52 pražských domácnostech  
a veřejných budovách a nechali je za-
nalyzovat v laboratořích. Zjistili jsme, že 
především v kancelářích a na úřadech  
jsme běžně vystaveni těžkým kovům. 
Může za to hlavně starší vnitřní vybavení 
nebo nevhodný stavební materiál  
obsahující olovo nebo barvy s obsahem 
kadmia. 

Alejí rOku se stAlA  
stArá husí cestA

Vítěz sedmého ročníku ankety Alej roku  
byl jedním velkým překvapením. Prvenství 
nezískala majestátní alej vzrostlých stromů, 
ale Stará Husí cesta u Dřevčic na Liberecku, 
kterou vysadili místní trampové Roverští 
patrioti teprve před třemi lety. Titul  
Alej roku 2017 tak putuje více než 60 
mladým stromkům ze starých ovocných 
odrůd a Jaromíru Henzlovi, který jedinečné 
stromořadí nominoval.

recyklAce je skvělá věc.  
dělejme ji prOtO správně!



průjezd Alejí  
nA krOměřížsku  
je bezpečnější

V naší krajině poslední roky alejí podél 
silnic viditelně ubývá kvůli mnohokrát 
vyvráceným důvodům, že stromy ohrožují 
bezpečnost silničního provozu. Chceme  
jít příkladem a na silnicích zlepšujeme  
viditelnost stromů. Bílými reflexními pruhy 
jsme natřeli už osmou alej. Šlo o více než 
padesát stoletých lip a javorů v Kvasni-
cích na Kroměřížsku. Jsme přesvědčeni, 
že nové pruhy pomohou řidičům v orientaci 
a průjezd alejí se stane bezpečnější.  
To bychom nedokázali nebýt několika 
stovek individuálních dárců, kteří nám 
pomohli v každoroční sbírce naplnit 
Plechovku pro alej a získat potřebné  
prostředky na natírání.

nOvá Alej 
rOste  
nA jesenicku
Po čtvrté jsme přispěli k vysazení nové 
aleje. S více než stovkou dobrovolníků 
z místních spolků, obyvateli Jesenicka, 
dětmi z místních škol a dětského domova 
jsme vysadili padesát třešní, které lemují 
cestu k Editinu prameni nedaleko Prie-
ssnitzových lázní. Mladé stromky mohou 
růst hlavně díky třem stovkám dárců z celé 
republiky, z jejichž příspěvků jsme mohli 
nakoupit vše potřebné.

Alejemi nA kOle

Nejen pro sportovce, ale především 
pro rodiny s dětmi a milovníky přírody 
jsme uspořádali prázdninovou cyklo-
jízdu Tour de aleje. Každý si tak mohl 
vychutnat nejkrásnější stromořadí v okolí 
Přibyslavi. Na startu se sešli cyklisté 
z celé republiky a startovným přispěli  
na všechny aktivity Arniky zaměřené  
na ochranu alejí.



Tým Bořena se téměř čtyřicet let stará 
o jedinečnou přírodu Českého středohoří. 
Počátky péče dobrovolníků sahají do dob 
předrevolučních, kdy několik ochránců 
přírody zachránilo vzácné rostliny 
z míst, které vzaly za své kvůli těžbě uhlí. 
Chráněné druhy přesadili na nové útočiště, 
na bílé stráně pod Lipskou horou. Od té 
doby se o louky pravidelně starají. Díky 
tomu přežily ohrožené druhy rostlin, jako 
jsou hořeček brvitý, len žlutý, plamének 
přímý, hvězdnice chlumní, sasanka lesní 
nebo hadí mord španělský.

přírOdu českéhO 
středOhOří chráníme 
s místními zemědělci
Naší snahou je zachovat pestrou přírodu 
nejen pod Lipskou horou. Se správou CHKO 
České středohoří se ve spolupráci s místními 
zemědělci podílíme na postupné obnově 
tradičních způsobů hospodaření na bílých 
stráních, které jsou domovem chráněných 
rostlin a živočichů. Proto jsme loni vytvořili 
podrobný přehled těchto unikátních stepí 
v Českém středohoří, aby se nám dařilo 
vzácné druhy lépe chránit.

bOřenA pečuje O stráně skOrO 40 let



tAké řeky 
pOtřebují 
uklidit
Stejně jako doma, tak i v přírodě bychom 
měli čas od času vygruntovat nepořádek, 
který se nám podařilo vytvořit. Parta lidí 
z Arniky s dalšími nadšenci se po několik 
víkendů vrhli do úklidu několika pražských 
potoků a tůně od odpadků a bahna. 
Pomohli jsme k návratu a přežití ohrože-
ných druhů obojživelníků, které jinak z naší 
přírody mizí a obzvlášť z té velkoměstské.

pOtřetí jsme rOzdAli 
OdpAdOvé OskAry

Téměř všechny obce dnes řeší, co 
s odpadem, aby ho vznikalo co nejméně. 
Spousta z nich už ví, jak na to, motivuje 
obyvatele k lepšímu třídění a jdou 
příkladem ostatním. Nejšikovnější města 
oceníme každý rok Odpadovým Oskarem. 
Loni například vynikaly Horní Brusnice, 
Štítná nad Vláří-Popov a Kdyně. Spoustu 
rad, jak snížit produkci směsných odpadů, 
jsme sepsali do příručky pro starosty a za-
stupitele nazvané Odpadové hospodářství 
malých obcí.

prAžské pOtOky bez 
těžkých kOvů

Malé, často opomíjené pražské toky zásobují 
životadárnou vodou okolní přírodu a napájí 
větší toky jako Vltavu či Labe. Přestože 
je čistota toků ohrožována spalovnou, 
skládkami odpadů a dalšími zdroji znečiště-
ní, naše měření přineslo dobrou zprávu. 
V žádném z nich jsme nenaměřili vysoké 
koncentrace těžkých kovů. 

české pOdniky Omezily 
pOužívání rtuti

V srpnu vstoupila v platnost Minamatská 
úmluva o rtuti, na jejímž přijetí měla odborná 
práce Arniky nemalou zásluhu. Na ženevské 
konferenci jsme pak jednali se zástupci států, 
mezinárodních i nevládních organizací 
z celého světa o dalším snižování znečištění 
rtutí a ochraně lidského zdraví. Pouhá tisícina 
promile rtuti ve vlasech matky svědčí o zátěži 
organismu, která může vážně narušit nervový 
systém nenarozeného dítěte. Snad i proto byli 
účastníci konference v Ženevě zvědaví, jak 
na tom sami jsou. Přímo na místě jsme měřili 
množství rtuti ve vlasech pomocí rentgenové-
ho spektrometru. V České republice ještě loni 
rtuť k výrobě chlóru využívali dva největší 
znečišťovatelé – neratovická Spolana 
a ústecká Spolchemie. Koncem roku oba 
podniky přešly na náhradní výrobu chlóru.



lidem v thAjsku  
se žije zdrAvěji

V Thajsku dlouhodobě pomáháme 
lidem na venkově v okolí průmyslo-
vých továren, aby se zapojili do řešení 
problémů, které průmyslové znečištění 
přináší. Také loni jsme s kolegy z thajské 
nevládní organizace EARTH mapovali 

lokality, které jsou postižené vysoce 
toxickými látkami a těžkými kovy. Na 
základě analýzy vzorků sedimentů půdy, 
vajec a ryb jsme zkoumali, jak závažné je 
průmyslové znečištění. Situace v některých 
lokalitách Thajska je velice vážná, a proto 
místním lidem pomůžeme zajistit řádnou 
odpovědnost firem a přístup občanů k in-
formacím o životním prostředí.

Odkrýváme  
prOnásledOvání ekOlOgů

Přesvědčili jsme se o tom, že řada zemí má 
problémy s dodržováním lidských práv, 
kvůli čemuž se zhoršují podmínky pro 
účast veřejnosti na rozhodování o životním 
prostředí. Systematicky jsme se zaměřili 
na monitoring dodržování mezinárod-
ních úmluv v postsovětských zemích a na 
západním Balkáně. Odhalili jsme řadu 
případů perzekucí ekologických aktivistů 
a svědectví jsme zaznamenali na webu 
www.stop-persecution.org.

upOzOrňujeme nA  
dOdržOvání práv

Na 6. schůzce stran Aarhuské úmluvy v čer-
nohorské Budvě jsme představili alterna-
tivní zprávy o situaci v Bělorusku, v Bosně 
a Hercegovině, Kazachstánu, Maďarsku, 
Chorvatsku i České republice, které na 
rozdíl od vládních verzí pravdivě referují 
o kauzách a problémech. Mezi delegáty 
vyvolaly zprávy znepokojení. Nakonec jsme 
vyzvali vlády, aby zajistily bezpečnost eko-
logických aktivistů a nevládních organiza-
cí, a vytvořily podmínky pro prosazování 
práva na zdravé životní prostředí v celém 
regionu.



Po pěti letech jsme ukončovali druhý 
projekt v Kazachstánu. Během něj  
jsme zadali několik stovek analýz  
půdy, říčních sedimentů, vajec, ryb  
a velbloudího mléka na perzistentní 
organické látky, pesticidy a těžké kovy. 
Na exkurzích a workshopech jsme místní 
obyvatele informovali o rizicích zamoře-
ného životního prostředí pro jejich zdraví 
a na úřadech se snažili prosadit řešení 
problémů. Spustili jsme například webové 
stránky ukazující množství emisí z jednotli-
vých podniků, zmapovali 32 znečištěných 
míst a rozdělili téměř půl milionu korun 
občanským iniciativám, aby mohly lépe 
hájit práva místních lidí. Do legislativy 
jsme prosadili několik zlepšení. 

V několika místech se podařilo vyřešit 
palčivé problémy – úřady například 
uzavřeli nevyhovující skládku komunální-
ho odpadu v obci Baskuduk. Usilovali jsme 
také o zastavení příprav na těžbu zemního 
plynu v přírodní rezervaci Usťjurt,  
kde žijí vzácné stepní antilopy sajgy.

měníme prOstředí kAzAchstánu k lepšímu



chráníme divOké 
bOsenské řeky

Problémům v Bosně a Hercegovině se 
věnujeme dlouhodobě. Dva roky jsme 
pomáhali lidem žijícím v okolí železárny  
ArcelorMittal ve městě Zenici i kolem 
dalších průmyslových podniků, které jsou 
příčinou obrovského znečištění vzduchu, 
půdy i vody. V posledním roce jsme se 
zaměřili na záchranu divokých bosen-
ských řek, posledních nespoutaných toků 
v Evropě. Připojil se k nám také olympionik 
a kajakář Vavřinec Hradilek. Už několik 
let řeky ohrožuje nekontrolovaný boom 
vodních elektráren. Masivní betonová-
ní přehrad vyhání z okolí zničených řek 

zvířata i lidi. Proto jsme propojili místní 
občanské iniciativy, pomáhali hájit jejich 
práva, řešit konkrétní kauzy a navrhovat 
systémové změny.

zelená linkA 
v bělOrusku pOmáhá 
místním
S partnerskou organizací v Bělorusku jsme 
spustili Zelený telefon, který radil v řešení 
ekologických problémů. Zkušenosti ze  
4 největších kampaní jsme prezentovali  
v podobě případových studií – jde  
o výstavbu jaderné elektrárny Ostrovec, 
provozy koncernu Kronospan, průmyslovou 
zónu Amkodor a zamýšlenou privatizaci řek.

v bOji prOti ukrAjinskému 
OligArchOvi
Na Ukrajině nám v hledáčku uvízl země-
dělský gigant MHP vlastněný oligarchou 
a poradcem prezidenta Porošenka Jurijem 
Kosjukem, jehož podnikatelské aktivity mají 
drastické dopady na krajinu i osudy lidí. 
Haly velkochovů s kapacitou milionů slepic 
zabírají plochy jedněch z nejúrodnějších 
černozemních půd v Evropě, produkují 
množství odpadu a jsou podezřelé ze zne-
čišťování vody. Za podpory českého Mi-
nisterstva zahraničí jsme začali mapovat 
nejhorší místa znečištění. Připravili jsme 
půdu pro celostátní síť občanských 
sdružení, s nimiž jsme provedli kroky 
směřující ke změně potřebné legislativy.  
Za naší podpory vzniklo Asistenční 
centrum, které radí místním obyvatelům  
v boji za svá práva.



 

ROZVAHA
k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)

Arnika, z.s. Arnika 
program Toxické 
látky a odpady

Arnika 
Centrum pro  
podporu občanů

Arnika
program Ochrana 
přírody

A K T I VA
Číslo 

řádku

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k pos-
lednímu dni 

účetního 
období

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k pos-
lednímu dni 

účetního 
období

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k pos-
lednímu dni 

účetního 
období

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k pos-
lednímu dni 

účetního 
období

A. Dlouhodobý majetek celkem   1 0 0 0 0 0 0 15 15
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   2 0 0 0 0 0 0 15 15
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   10 0 0 105 105 0 0 15 15
A.II.4. Pozemky (031) 11 0 0 0 0 0 0 15 15
A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 14 0 0 105 105 0 0 0 0
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   28 0 0 -105 -105 0 0 0 0
A.IV.7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem (082) 35 0 0 -105 -105 0 0 0 0
 a souborům hmotných movitých věcí
B. Krátkodobý majetek celkem   40 1,474 2,112 935 1,267 2,996 1,992 234 247
B.I. Zásoby celkem   41 0 0 0 0 0 0 0 0
B.II. Pohledávky celkem   51 52 52 408 372 31 588 6 1
B.II.1. Odběratelé (311) 52 0 0 4 27 0 0 0 0
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 52 52 0 0 28 20 0 0
B.II.5. Ostatní pohledávky (315) 56 0 0 1 0 0 0 0 0
B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 0 0 403 293 0 0 0 0
B.II.17. Jiné pohledávky (378) 68 0 0 0 51 3 3 6 1
B.II.18. Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0 0 0 0 565 0 0
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem   71 1,422 2,060 143 595 2,965 1,404 228 246
B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 55 43 53 33 44 89 0 5
B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1,367 2,017 90 562 2,921 1,315 228 241
B.IV. Jiná aktiva celkem   80 0 0 384 300 0 0 0 0
B.IV.1. Náklady příštích období  (381) 81 0 0 148 4 0 0 0 0
B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 0 0 236 296 0 0 0 0
 
 AktivA celkem   83 1,474 2,112 935 1,267 2,996 1,992 249 262

přehled hospodaření organizace



ROZVAHA
k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)

Arnika, z.s. Arnika 
program Toxické 
látky a odpady

Arnika 
Centrum pro  
podporu občanů

Arnika
program Ochrana 
přírody

P A S I VA
Číslo 

řádku

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k pos-
lednímu dni 

účetního 
období

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k pos-
lednímu dni 

účetního 
období

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k pos-
lednímu dni 

účetního 
období

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k pos-
lednímu dni 

účetního 
období

A. Vlastní zdroje celkem   84 1,419 1,785 239 228 1,029 949 113 130
A.I. Jmění celkem   85 1,170 1,240 112 112 857 810 100 100
A.I.1. Vlastní jmění (901) 86 421 421 112 112 270 270 100 100

A.I.2. Fondy (911) 87 749 819 0 0 587 540 0 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem   89 249 545 127 116 172 139 13 30
A.II.1. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 90 X 295 X -11 X -32 X 18

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 91 180 X -85 X -50 X 171 X

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 92 69 250 212 127 222 171 -158 12

B. Cizí zdroje celkem   93 55 327 696 1,039 1,967 1,043 136 132
B.I. Rezervy celkem   94 0 0 0 0 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobé závazky celkem   96 0 35 0 0 0 0 0 0
B.II.6. Dohadné účty pasivní  (389) 102 0 35 0 0 0 0 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem   104 55 42 512 589 119 393 136 132
B.III.1. Dodavatelé (321) 105 32 7 179 70 0 0 0 0

B.III.4. Ostatní závazky (325) 108 3 1 0 0 1 6 0 13

B.III.5. Zaměstnanci (331) 109 20 19 77 112 97 70 0 0

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 

 a veřejného zdravotního pojištění (336) 111 0 5 28 34 21 21 0 0

B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 113 0 2 3 5 0 4 0 0

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 0 225 368 0 0 0 0

B.III.17. Jiné závazky (379) 121 0 8 0 0 0 113 136 119

B.III.22. Dohadné účty pasivní  (389) 126 0 0 0 0 0 179 0 0

B.IV. Jiná pasiva celkem   128 0 250 184 451 1,848 650 0 0
B.IV.1. Výdaje příštích období (383) 129 0 0 106 451 1,787 60 0 0

B.IV.2. Výnosy příštích období  (384) 130 0 250 78 0 61 590 0 0

 

 pAsivA celkem  131 1,474 2,112 935 1,267 2,996 1,992 249 262



V ÝK AZ ZISKU A ZTRÁTY       Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů    

k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)        

 Název položky Číslo řádku Arnika, z.s.

Arnika 
program Toxické 
látky a odpady

Arnika 
Centrum pro  
podporu občanů

Arnika
program  
Ochrana  
přírody

         

A. Náklady  1 1,679 5,551 4,179 346
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem  2 1,265 3,771 2,598 266
A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek (501-3) 3 28 78 76 7

A.I.2 Prodané zboží  (504) 4 2 0  

A.I.4 Náklady na cestovné  (512) 6 5 435 435 16

A.I.5 Náklady na reprezentaci  (513) 7 6 25 9 5

A.I.6 Ostatní služby  (518) 8 1,224 3,234 2,078 238

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, 
 vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku 9 0 0 0 0
A.III. Osobní náklady celkem  13 342 1,648 1,565 71
A.III.10 Mzdové náklady  (521) 14 314 1,357 1,288 71

A.III.11 Zákonné sociální pojištění  (524) 15 28 288 277 0

A.III.13 Zákonné sociální náklady  (527) 17 0 3 0 0

A.IV. Daně a poplatky celkem  19 0 0 0 3
A.V. Ostatní náklady celkem  21 72 132 16 6
A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky  (543) 23 0 0 0 6

A.V.19 Kursové ztráty  (545) 25 1 127 6 0

A.V.20 Dary  (546) 26  0  0

A.V.21 Manka a škody  (548) 27  0  0

A.V.22 Jiné ostatní náklady  (549) 28 71 5 10 0

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
 a opravných položek celkem  29 0 0 0 0
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 35 0 0 0 0
A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 

 zúčtované mezi organizačními složkami  (58x) 36 0 0 0 0

A.VIII. Daň z příjmů celkem 37 0 0 0 0

 náklAdy celkem 39 1,679 5,551 4,179 346



V ÝK AZ ZISKU A ZTRÁTY       Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)     

 Název položky Číslo řádku Arnika, z.s.

Arnika 
program Toxické 
látky a odpady

Arnika 
Centrum pro  
podporu občanů

Arnika
program  
Ochrana  
přírody

B. Výnosy  40 1,974 5,539 4,147 364
B.I. Provozní dotace  41 199 2,613 2,805 199
B.I.1 Provozní dotace (691) 42 199 2,613 2,805 199

B.II. Přijaté příspěvky celkem   43 1,306 2,271 1,147 137
B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 1,302 2,271 1,147 137

B.II.4 Přijaté členské příspěvky (684) 46 4 0 0 0

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  47 466 655 191 28
B.III.1 Tržby za vlastní výrobky (601) 48 0 0 0 0

B.III.2 Tržby z prodeje služeb (602) 49 445 638 180 28

B.III.3 Tržby za prodané zboží (604) 50 21 17 11 

B.IV. Ostatní výnosy celkem  51 3 0 4 0
B.IV.7 Výnosové úroky (644) 54 3 0 0 0

B.IV.8 Kursovné zisky (645) 55 0 0 3 0

B.IV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 57 0 0 1 0

B.V. Tržby z prodeje majetku celkem 58 0 0 0 0

 výnOsy celkem 64 1,974 5,539 4,147 364

C.  výsledek hOspOdAření před zdAněním 65 295 -11 -32 18
A.VIII.29 Daň z příjmů (591) 66 0 0 0 0

D.  výsledek hOspOdAření pO zdAnění 67 295 -11 -32 18



přehled dotačních prostředků
Dotační prostředky Arnika, z. s.   
celkem 199 700 Kč
Ministerstvo životní prostředí – projekt 
„Oživení pražských vod“ – 199 700 Kč

Dotační prostředky Arnika   
program Toxické látky a odpady  
celkem 2 613 022 Kč

Hlavní město Praha – projekt „Pražští zne-
čišťovatelé pod lupou“ – 105 295 Kč

Hlavní město Praha – projekt „Chemické 
látky a odpady v životě Pražanů – pora-
denství pro obyvatele hlavního města“ – 
123 048 Kč

Hlavní město Praha – projekt „Zdravá 
a hravá Praha – 9 328 Kč

Ministerstvo životního prostředí – projekt 
„Předcházej a recykluj v obcích do 2000 
obyvatel“ – 199 000 Kč

Ministerstvo životního prostředí – projekt 
„Není recyklace jako recyklace – Problém 
vstupu a monitoringu toxických látek  
v recyklovaných výrobcích“ – 199 650 Kč

Ministerstvo životního prostředí – projekt 
„DDT, polystyren a Stockholm veřejně“ – 
199 800 Kč

Státní fond životního prostředí – projekt 
„Odpadový Oskar za prevenci vzniku 
odpadů“ – 369 223 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí – projekt 
„Zvyšování transparentnosti managementu 
průmyslového znečištění pomocí občanské 
vědy“ – 230 000 Kč

Evropská komise – EU Aid – projekt „Incre-
asing Transparency in Industrial Pollution 
Management through Citizen Science“ – 
1 134 394 Kč

Evropská komise (přes partnera CB UBA) 
– projekt „Enabling REACH consumer in-
formation rights on chemicals in articles by 
IT-tools“ – 43 284 Kč

Dotační prostředky Arnika  
Centrum pro podporu občanů  
2 805 051 Kč

Hlavní město Praha – projekt „Potenciál 
aktivní skupiny seniorů“ – 20 000 Kč 

Pardubický kraj – „Konference Aleje 2017“ 
– 50 000 Kč

Pardubický kraj – „Výprava do alejí“ – 
15 000 Kč

Ministerstvo životního prostředí – projekt 
„Jak se připravit na změnu klimatu“ –  
199 500 Kč

Ministerstvo vnitra – projekt „Transparent-
ní výstavba v okolí Prahy“ – 250 000 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí – projekt 
„Podpora občanů Běloruska v řešení místních 
ekologických problémů“ – 499 873 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí – projekt 
„Živá voda: Občanská síť pro ochranu řek 
Bosny a Hercegoviny“ – 653 236 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí – projekt 
„Rozvoj občanské společnosti v ukrajin-
ských regionech“ – 637 127 Kč

Evropská komise – EU Aid – projekt  
„Prosazování práv občanů a účasti veřej-
nosti v rozhodovacích procesech týkajících 
se životního prostředí v Kazachstánu“ –  
480 315 Kč

Dotační prostředky Arnika – program 
Ochrana přírody – celkem 198 720 Kč

Ministerstvo životního prostředí – projekt 
„Bílé stráně – ochrana geoekologického 
fenoménu Poohří a Českého středohoří“ – 
198 720 Kč



Evropská Komise – program EU Aid  
a program LIFE, Ministerstvo zahraničních 
věcí – program Transition, Ministerstvo 
životního prostředí, Ministerstvo vnitra, 
Magistrát hlavního města Prahy, Nadační 
fond rodiny Orlických, Nadace Partner-
ství, Global Greengrants Fund, IPEN, SIDA, 
Visegrad Fund, Heinrich-Böll-Stiftung e.V., 
kancelář v Praze, Státní fond životního 
prostředí České republiky, Pardubický kraj

Audit daně – Ing. Jana Moučková, Trask 
Solutions, PRO-BIO, Kitl, FotoŠkoda, Epson, 
Flora Olomouc, Lucky Balon, Botanická 
zahrada Praha, Botanická zahrada  
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 
Nakladatelství MH, Sonnentor, OSTRAVSKÉ 
VÝSTAVY, Czech Tourism, vydavatelství 
Mladá fronta, IBM Česká republika

...a stovky  
individuálních dárců 
a dobrovolníků. 
Děkujeme, bez vás by 
byl seznam našich 
úspěchů mnohem 
kratší!
Davidu Zahumenskému, Ireně Swiecicki, 

Finančně a věcnými dary  
nás podpořili



poděkovat chceme také
Petru Hlobilovi, CEE Bankwatch Network, Ondřeji Tošnerovi, Ondřeji Prcínovi, Majdě Slámové, Markétě Šedivé, Petru Zewlakkovi 
Vrabcovi, Miroslavu Brabcovi – BNS, Café Campus, Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze, LMC s.r.o. za bezplatnou inzerci na 
portálech Jobs.cz a Práce.cz, Techsoup za poskytování zlevněného softwaru, Ecological Alert and Recovery Thailand – EARTH (Thajsko), 
Ecomuseum Karaganda (Kazachstán), Center for Introduction of New Environmentally Safe, Technologies – CINEST (Kazachstán),  
Eco Mangystau (Kazachstán), Ecoaction (Ukrajina), Eko forum Zenica (Bosna a Hercegovina),  
Center for Environment (Bosna a Hercegovina), Eco Home (Bělorusko)



kontakty
Arnika, z.s.
IČO: 265 432 81
Dělnická 13
170 00 Praha 7
tel.: 774 406 825
www.arnika.org
arnika@arnika.org

Arnika – Centrum pro podporu občanů
IČO: 709 472 61
Martin Skalský, vedoucí Centra
cepo@arnika.org

Arnika – program Ochrana přírody
IČO: 703 520 27
Mgr. Nikol Krejčová, vedoucí programu
priroda@arnika.org

Arnika – program Toxické látky a odpady
IČO: 709 478 05
RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu
toxic@arnika.org

Vrcholným orgánem Arniky je členská 
schůze, která se koná jednou za rok.  
V období mezi členskými schůzemi řídí 
činnost Arniky výkonná rada, která má pět 
členů. V roce 2017 jimi byli Jindřich Petrlík 

(předseda), Martin Skalský, Vlastimil Karlík, 
Lucie Kerbachová a Jiří Nahodil.

Arnika je členem Asociace nevládních 
organizací Zelený kruh, Sítě ekologických 
poraden STEP, mezinárodních sítí Internatio-
nal POPs Elimination Network (IPEN), Global 
Alliance for Incineration Alternatives (GAIA), 
Health Care Without Harm (HCWH), European 
Environmental Bureau (EEB), MKOL (Meziná-
rodní komise pro ochranu Labe) a Koalice pro 
řeky. Hlásíme se k Etickému kodexu ekologic-

kých organizací a k Pravidlům transparent-
nosti nevládních neziskových organizací.

Účet pro dary a příspěvky:
290 011 7959 / 2010 (Fio banka)

Arnika nejen v kauzách a kampaních roku 
2017 dokázala ochránit životní prostředí  
a pohnout s věcmi k lepšímu. 
Pomozte nám a podpořte naši práci. Jsme 
jednou z posledních organizací, které se 
u nás nebojí stát v opozici vůči nesmyslné 
devastaci naší přírody. Děkujeme.
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