Program Ochrana pﬁírody
Program Ochrana přírody se zaměřuje především na ochranu druhově
nejbohatších ekosystémů střední Evropy - vodních toků a mokřadů. Ty
nás pomáhají chránit před ničivými povodněmi a čistí vodu. Program
Ochrana přírody hledá a prosazuje takové alternativy spravování a využívání vodních toků, které směřují ke sladění požadavků ochrany přírody
s protipovodňovou ochranou a s hospodářským využitím vodních toků
a krajiny kolem nich. Další důležitou činností programu Ochrana přírody
je záchrana mizejících druhů rostlin a živočichů v jejich původních biotopech a zachování přirozené rovnováhy krajiny.

Úspûchy jednotliv˘ch kampaní programu
Ochrana pﬁírody za rok 2003
( Podařilo se zachránit práva veřejnosti na účasti ve správních řízeních
(právo vyjadřovat se ke kácení v přírodních rezervacích, hubení ohrožených druhů, povolením zásahů do krajinného rázu a podobně).
Arnika se ve spolupráci s dalšími sdruženími zasadila o to, že poslanecký návrh na úplné zrušení paragrafu, který umožňuje účast občanských sdružení ve správních řízeních, nakonec nebyl přijat.

Îivé Labe
Cílem této kampaně je zabránit regulaci dolního toku Labe a ekologickým škodám, které by způsobila výstavba vodních děl.

âeho jsme v roce 2003 dosáhli:
( Ministerstvo životního prostředí odmítlo vydat výjimku ze zákona
o ochraně přírody a krajiny k výstavbě vodních děl Prostřední Žleb
a Malé Březno.

Pﬁíroda s lidmi
Cílem kampaně je prosadit, aby soustava chráněných území evropského
významu Natura 2000 odpovídala evropským požadavkům. Kampaň si
také klade za cíl zajistit dostatečnou ochranu a péči o vybraná území
(hraniční meandry Odry a kaňon dolního Labe).

âeho jsme v roce 2003 dosáhli:
( Přispěli jsme k tomu, že z návrhu novely zákona o ochraně přírody
a krajiny byly vyškrtnuty některé poslanecké návrhy, které by zkomplikovaly vytvoření soustavy Natura 2000. Ačkoliv zákon nakonec
nebyl přijat v roce 2003 jako celek, návrhy ohrožující Naturu 2000 se
již neopakovaly při jeho druhém projednávání v roce 2004.

Za záchranu ﬁeky Opavy
Cílem kampaně je prosadit jiná protipovodňová opatření na Bruntálsku,
než je výstavba přehrady, která by zatopila celou obec Nové Heřminovy
a připravila by tak o domov desítky starousedlíků.

âeho jsme v roce 2003 dosáhli:
( Vydali jsme knihu Nové Heřminovy - Neu Erbersdorf, ve které na
více než sto stránkách s bohatým obrazovým materiálem popisujeme historii obce i její obranu proti plánovanému zániku "ve vyšším zájmu".
( Pod petici “Za zachování Nových Heřminov” jsme shromáždili přes
4.000 podpisů lidí, kteří nesouhlasí s výstavbou přehrady v Nových
Heřminovech.
( Iniciovali jsme vypracování alternativní studie, která by měla prokázat
zbytečnost přehrady. Její vypracování zadá ministerstvo životního
prostředí.

Centrum pro podporu obãanÛ
Cílem Centra je pomoc občanům, občanským sdružením a obcím z celé
České republiky, kteří se setkávají s lokálními či regionálními problémy
životního prostředí a chtějí je řešit. Centrum nabízí právní pomoc, prezentaci případů pomocí sdělovacích prostředků a technickou podporu.
Pořádá také semináře a vydává metodické příručky. Centrum se zaměřuje především na právo na informace, účast veřejnosti v rozhodovacích
procesech a ochranu dřevin.
V průběhu roku 2003 jsme poskytli konzultace a přímou asistenci občanům v desítkách různých případů ohrožení životního prostředí. Pomohli
jsme založit několik nových občanských sdružení. V řadě případů jsme
občanům pomohli získat informace, které státní úřady neoprávněně utajovaly. Uspořádali jsme také dva semináře o využití nové evropské legislativy na ochranu přírody pro občanská sdružení a představitele obcí,
vydali dvě metodické příručky a řadu instruktivních letáků.

Úspûchy jednotliv˘ch kampaní veden˘ch
Centrem pro podporu obãanÛ v roce 2003
Za záchranu biocentra Milovice-Mladá
Cílem kampaně je prosazení rozumného využívání bývalého vojenského
újezdu, který je po odchodu sovětských armád unikátním biocentrem,
kde se vyskytují vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů.

âeho jsme v roce 2003 dosáhli:
( Společnost Škoda Auto ustoupila díky tlaku veřejnosti, obcí a občanských sdružení od plánu na výstavbu zkušebního polygonu, který by
zdevastoval značnou část cenných ekosystémů.
( Vlivem nesouhlasu obcí i většiny obyvatel bylo pozastaveno projednávání změn územního plánu Krajským úřadem Středočeského kraje,
jež by umožnily stavbu průmyslových objektů v biocentru Mladá.
( Občanské sdružení Mladá založilo Pozemkový spolek Mladá a převzalo péči o část cenných přírodních lokalit do svých rukou.

ZachraÀme stromy!
Cílem kampaně je zabránit zbytečnému a neopodstatněnému kácení
stromů a keřů zejména v městských parcích a stromořadích.

âeho jsme v roce 2003 dosáhli:
( V Ostravě-Porubě byl zastaven projekt na plošné kácení parku na
Havlíčkově náměstí, kde měly padnout stovky zdravých stromů. Připomínkováním dalších projektů byly zachráněny desítky dalších stromů v jiných částech města. Arnika rovněž předložila radnici svůj
návrh zásad pro rekonstrukci městské zeleně.
( Ve spolupráci s občanským sdružením Lysin se podařilo zabránit zbytečnému kácení stromů v Lysé nad Labem.
( Podíleli jsme se na prosazení náhradní výsadby stromů za dřeviny, které
byly pokácené v blízkosti prodejen společnosti LIDL v Chomutově.
( V průběhu roku jsme poskytli konzultace desítkám občanů z celé
republiky, kteří chtěli zabránit ničení zeleně v místech, kde žijí. V řadě
případů byla jejich snaha úspěšná.

Pankrácká pláÀ - nové centrum Prahy
Cílem kampaně je prosadit rozumnou dostavbu Pankrácké pláně v Praze
4 tak, aby se lokalita stala jedním z nových center Prahy s náměstím
a chybějícími obchody i provozovnami služeb.

âeho jsme v roce 2003 dosáhli:
( Arnika spolu s Občanskou iniciativou Pankrác, Ateliérem pro životní
prostředí a Sdružením občanů postižených provozem Severojižní
magistrály informovala zastupitele hlavního města o nebezpečí
vyškrtnutí Prahy ze seznamu kulturního dědictví UNESCO v případě
výstavby mrakodrapů na Pankrácké pláni.
( Účastí ve správních řízeních se podařilo zabránit vydání povolení ke
stavbě komerčních nákupních center, výškových kancelářských budov
i rozšiřování silnic na Pankráci, některá vydaná povolení byla pro
nezákonný postup při rozhodování zrušena.

Nûkteré z dal‰ích pﬁípadÛ, ﬁe‰en˘ch v roce 2003:
( Lysá nad Labem - provoz spalovny odpadů, výstavba terminálu Maersk,
obchvat města
( Úvaly u Prahy - provoz lisovny autodílů ESSA Czech
( Stupčice na Ústecku - provoz hliníkárny
( Český ráj - výstavba rychlostní komunikace R35
( Kosoř ve Středočeském kraji - emise z cementárny
( Víchová na Liberecku - stavba obalovny asfaltových směsí
( Plzeň - stavba hypermarketu Lidl
( Praha Mazanka - ohrožení přírodní památky Okrouhlík výstavbou domů

Program Toxické látky a odpady
Cílem programu je omezit množství toxických látek unikajících do životního prostředí a prosazovat přísnější zákony a zavedení tzv. „čistší výroby“ či důsledné recyklace odpadů. Podporujeme právo občanů na informace o toxických látkách v životním prostředí, které ještě není v České
republice samozřejmostí.

Úspûchy jednotliv˘ch kampaní programu
Toxické látky a odpady za rok 2003

Budoucnost bez jedÛ
Cílem kampaně je prosazení takových legislativních změn, které by vedly
k účinnému omezení úniků toxických látek do životního prostředí.

âeho jsme v roce 2003 dosáhli:
( Přijetí nařízení vlády, kterým byl upřesněn Integrovaný registr znečišťování, byť se zkráceným seznamem látek a bez požadavku na údaje
o vstupu látek, přesto pokrokovější nežli jej prosazovala konzervativní část průmyslu.
( Podařilo se nám dosáhnou toho, že Krajský úřad Středočeského
kraje zadal studii zjišťující hladinu dioxinů v krvi lidí z Lysé nad Labem
- studii lze chápat jako blýskání se na časy v souvislosti s opomíjeným
monitoringem vlivu spalovny na životní prostředí.
( Prosadili jsme důslednější kontroly ve spalovně v Lysé nad Labem,
jejichž výsledkem bylo vyměření pokut za špatné skladování nebezpečných odpadů.
( Prosadili jsme důležité připomínky nevládních organizací a zástupců
samosprávy do konečného návrhu Národního implementačního
plánu ke Stockholmské úmluvě.
( Založili jsme síť nevládních organizací z České republiky zaměřenou
na naplňování Stockholmské úmluvy.
( Dosáhli jsme odvozu toxických „milovických“ odpadů s obsahem
polychlorovaných bifenylů (PCB) z nelegálního skladu v Mratíně.
( Zorganizovali jsme mezinárodní seminář „Nespalovací technologie likvidace perzistentních organických látek (POPs)“ v Senátu Parlamentu ČR,
kterým se podařilo české politiky a úředníky upozornit na jiné možnosti likvidace POPs, nežli je klasicky prosazované spalování těchto látek.

Zdravotnictví bez PVC
Cílem kampaně je přesvědčit konkrétní nemocnice, aby přestaly používat
výrobky z PVC a nahradily je bezpečnějšími materiály.

âeho jsme v roce 2003 dosáhli:
( Podařilo se prosadit ustavení pracovní skupiny pro zhodnocení PVC
při MŽP ČR.
( První nemocnice v ČR (Nemocnice Na Homolce) přešla na používání infúzních vaků bez PVC.

Stop nebezpeãí ze Spolany
Cílem kampaně je, aby Spolana Neratovice přestala být hrozbou nejen
pro obyvatele v okolí, ale pro všechny, kdo žijí u řeky Labe. Jedním ze způsobů jak toho docílit, je přimět chemičku, aby přestala vyrábět chlór
pomocí rtuti a přešla na bezpečnou technologii.

âeho jsme v roce 2003 dosáhli:
( Proběhla nová, podrobnější měření toxických látek (zamoření) v areálu Spolany Neratovice, jež Arnika prosazovala od srpna 2002.

·etrné papírování
Cílem kampaně je zavést používání recyklovaného papíru na co největší
množství úřadů, škol i soukromých firem.

âeho jsme v roce 2003 dosáhli:
( Senát Parlamentu ČR na výzvu Arniky zavedl recyklovaný papír.
( Uspořádali jsme celostátní soutěž pro děti, které se zúčastnilo přes
70 dětských týmuů z 11 krajů ČR. Dětem se mimo jiné podařilo
prosadit používání recyklovaného papíru na Městském úřadě
v Krnově.
( Pochodem, v čele se sněhulákem vyrobeným z letáků, jsme zahájili
kampaň proti tzv. „schránkové reklamě“.

Rozpoãet k 31. 12. 2003
Arnika - celkov˘ rozpoãet
Výnosy v roce 2003
Členské příspěvky
Dary jednotlivců
Dary od právnických osob
Podpora ze státních zdrojů
Dotace z EU
Granty od českých nadací
Granty od zahraničních nadací
Kurzové zisky
Úroky bank
Vlastní činnost
Výnosy v roce 2003 celkem
Náklady v roce 2003
Osobní náklady
Konzultace
Komunikační náklady
Publikační náklady
Spotřební materiál
Jízdné a přepravné
Nájmy
Per diem a občerstvení
Propagace (vč. plakátů, inzerce)
Investiční náklady
Kurzové ztráty
Bankovní poplatky
Ostatní (přefakturace partnerům)
Náklady v roce 2003 celkem

Kč
171 544
72 446
69 000
1 577 265
2 293 709
1 159 877
5 223 434
27 843
21 295
1 912 639
12 529 052
3 938 331
414 840
862 038
1 008 632
441 113
1 155 300
575 209
236 858
77 450
212 749
87 275
53 590
3 215 194
12 278 579

Pﬁehled hospodaﬁení jednotliv˘ch subjektÛ sdruÏení Arnika
%
1,4
0,6
0,6
12,6
18,3
9,3
41,7
0,2
0,2
15,3
100
32,1
3,4
7
8,2
3,6
9,4
4,7
1,9
0,6
1,7
0,7
0,4
26,2
100

Hospodářský výsledek za rok 2003 250 473

Arnika dle svého statutu zřizuje své organizační jedntoky, které mají místní či tématickou působnost. Všechny subjekty se řídí stejným statutem, registrovaným u Ministerstva vnitra pod číslem:VS/1-1/48279/01-R ze
dne 16. 10. 2002. Všechny subjekty (kromě Týmu Bořena) vedly v roce 2003 podvojné účetnictví.
Arnika (IČO: 265 43 281) - zřizovatel
Náklady v roce 2003
278 103
Výnosy v roce 2003
421 359
Hospodářský výsledek roku 2003
143 256
Arnika - Koordinační centrum (IČO: 709 38 105)
Náklady v roce 2003
1 497 408
Výnosy v roce 2003
1 589 996
Hospodářský výsledek roku 2003
92 588
Arnika - Centrum pro podporu občanů
(IČO: 709 47 261)
Náklady v roce 2003
3 393 711
Výnosy v roce 2003
2 795 690
Hospodářský výsledek roku 2003
-598 021
Arnika - Děčín (IČO: 646 76 587)
Náklady v roce 2003
Výnosy v roce 2003
Hospodářský výsledek roku 2003

Arnika - Liberec (IČO: 717 09 95)
- v roce 2003 bez nákladů a výnosů, pobočka byla
v roce 2003 zrušena
Arnika - Most (IČO: 709 61 743)
- pobočka byla k 30. 3. 2003 zrušena

Podpora od státních institucí

Granty od českých nadací

1 577 265 Kč

1 159 877 Kč

MČ Praha 5 1,5%
Magistrát hl. m.
Prahy - smlouva o dílo
13,9%
Magistrát hl. m.
Prahy - grant
15,2%

Nadace
na ochranu
zvířat 4,5%

MŽP 28,6%

Mú v Děčíně 2%
Úřad práce
v Děčíně 38,7%

3 238 203
3 289 958
-51 755

Sluníčko 4,8%

ÚVR ČSOP 1,3%
Nadace Veronica 1,7%

Arnika - Praha (IČO: 711 68 842)
- pobočka vznikla 30. 3. 2003, v roce 2003 bez nákladů
a výnosů
Arnika - Ostrava (IČO: 709 46 515)
Náklady v roce 2003
912 048
Výnosy v roce 2003
610 204
Hospodářský výsledek roku 2003
-301 845
Arnika - Tým Bořena (IČO: 709 39 888)
- jednoduché účetnictví
Zůstatek roku 2002
4 723
Příjmy v roce 2003
89 825
Náklady v roce 2003
87 241
Zůstatek roku 2003
7 307
Arnika - Program Ochrana přírody
(IČO: 709 52 027)
Náklady v roce 2003
661 719
Výnosy v roce 2003
294 293
Hospodářský výsledek roku 2003
-367 426
Arnika - Program Toxické látky a odpady
(IČO: 709 47 805)
Náklady v roce 2003
3 234 736
Výnosy v roce 2003
4 561 105
Hospodářský výsledek roku 2003
1 326 369

Granty od zahraničních nadací
5 223 434 Kč
Nadace
Partnerství
51%
Nadace
Open
Society Fund
10,3%

Nadace VIA
26,4%

sekretariáty HCWH
a IPEN 38%
New World
Foundation
5,1%
UNIDO 13,5%

HCWH projekty 2,1 %
Niz. království Matra 6,2%
Mitchell Kapor
Foundation 5,3%
Grüne Liga 1,8%
Robert Bosch 3,1%

DOEN 24,8%

