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M agický rok, ve kterém měl podle některých proroctví přijít konec světa, nebyl 
jednoduchý. Ve jménu boje proti finanční krizi se na mnoha místech slevuje 

z požadavků na ochranu životního prostředí, nezřídka na úkor kvality našich životů 
a našeho zdraví. Z pomyslného hrobu vstávají noční můry životního prostředí: Spo-
lana chce používat rtuť ještě šest let, ministerstvo životního prostředí se občas chová 
spíše jako ministerstvo ochrany průmyslu a prosazuje výstavbu dalších spaloven, ně-
kteří lobbisté oprašují monstrózní kanál Dunaj – Odra – Labe. To vše pod záminkou 
úlev průmyslu anebo povzbuzení ekonomického růstu.

I přes tento obrat k horšímu v oblasti ochrany životního prostředí se nám v roce 
2012 povedla řada věcí: K největším úspěchům lze určitě zařadit záchranu silničních 
alejí před hromadným kácením. Snaha některých poslanců umožnit správcům silnic 
kácet stromy bez povolení totiž nebyla díky naší kampani „Zachraňme stromy“ úspěš-
ná. Obdobně se nepovedlo průmyslové lobby osekat registr znečišťování tak, jak si 
představovala. I v roce 2012 jste se tak od Arniky mohli dozvědět, který průmyslový 
podnik ve vašem kraji nejvíce znečišťuje životní prostředí, a dozvíte se to i v roce 2013. 
Povedlo se nám také odstartovat první patronát Arniky nad potokem a už tradičně 
jsme během víkendového tábora pokosili bílé stráně v Českém středohoří, aby zde 
i nadále mohly růst ohrožené rostliny. 

 Arnika se v posledních letech zapojuje do ochrany životního prostředí i mimo hra-
nice České republiky a rok 2012 toho byl důkazem. Po úspěšném dokončení projektu 
v Arménii jsme pomohli otevřít poradenské ekocentrum v Minsku. Hlavně jsme ale 
v Bělorusku provedli unikátní mapování znečištění řek toxickými látkami. 

Více si už přečtete na následujících stránkách. Přeji Vám příjemné 
a snad i povzbuzující čtení. Předtím mi ale ještě dovolte, abych podě-
koval všem zaměstnancům, dobrovolníkům a přispěvatelům Arniky 
za jejich práci i podporu. Vaše důvěra je pro nás zavazující. 

Jindřich Petrlík, předseda Arniky v roce 2012

Rok 2012 očima Arniky

Motto Arniky: „Pokud se lidské srdce vzdálí od přírody, zatvrdí se. Nedostatek 
úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem.“ 

(Slova Luthera Stojícího medvěda z kmene Lakotů.)



H ned na začátku roku nás výrazně zaměstnala kampaň za záchranu 
alejí. Někteří poslanci v čele s ministrem dopravy Pavlem Dobešem 

se totiž snažili znovu prosadit výjimku pro silničáře, aby mohli kácet stromy 
u cest bez povolení. Spolu s dobrovolníky Arniky jsme na Palackém náměstí 
v Praze postavili petiční stánek a při happeningu nabídli lidem procházku 
poslední alejí. Za stromy jsme lobbovali také přímo u poslanců a poslan-
kyň. Pádným argumentem bylo přes třicet tisíc podpisů pod peticí Arniky 
„Zachraňme stromy!“. Naše úsilí se vyplatilo. Navrhovaná „kácecí“ novela 
nebyla přijata a několik poslanců nám potvrdilo, že hlasovali proti přijetí no-
vely právě díky aktivitám Arniky.

V polovině roku 2012 jsme vyhlásili druhý ročník ankety Alej roku. Ze 
72 nominovaných stromořadí zvítězila Rybářská alej v Přerově. Vítězné aleji 
hrozí pokácení, ale přítomní zastupitelé během vyhlašování přislíbili, že bu-
dou usilovat o záchranu aleje. Podíleli jsme se na vydání knihy spisovatelky 
Marie Hruškové, fotografky Marie Holečkové a botanika Václava Větvič-
ky „Aleje: krása ohroženého světa“. Poslední kapitola knihy je věnována 
ochraně stromořadí v naší zemi a práci Arniky. 

Velkým úspěchem Arniky a Zeleného kruhu je zachování práva občanů 
vyjadřovat se k plánovaným stavbám. Skupina poslanců chtěla v rámci kom-
plexní novely zakázat občanským sdružením vstupovat do stavebních řízení. 
To by sice usnadnilo život developerům, ale znemožnilo lidem ovlivňovat 
výstavbu ve městech a obcích. V krátké době se nám povedlo získat přes tři 
a půl tisíce podpisů pro petici „Nenechme se vybagrovat“. Naši iniciativu 
podpořilo téměř šedesát starostů a zastupitelů měst a obcí a přes osmdesát 

nevládních organizací a i díky nim nakonec nebyla sporná novela stavební-
ho zákona přijata. 

Vydali jsme publikaci Občané sobě, která ukazuje patnáct různých pří-
běhů lidí, kteří se zapojili do rozhodování o životním prostředí a pomohli 
svému městu či obci. Devět příběhů jsme zfilmovali v podobě krátkých do-
kumentů.

Věnovali jsme se územnímu plánu Prahy – zveřejnili jsme podrobnos-
ti o takzvané čtvrté vlně změn, která obsahuje řadu škodlivých projektů. 
Upozornili jsme například na hrozící zástavbu Vidoule a Dívčích Hradů, 
a podporovali místní občanská sdružení. Na Roztylech se jim s naší pomo-
cí podařilo zbrzdit snahu o zástavbu zelených ploch. Lidé na Pankráci pak 
uspěli u Nejvyššího soudu a docílili zrušení povolení pro výstavbu mrako-
drapu, který by poškodil historické panorama Prahy. Hodnotili jsme první 
rok práce městské rady a účastnili se desítek jednání o územním plánu.

Arnika – Centrum pro podporu občanů
Pomáháme lidem hájit právo na zdravé životní prostředí.

Rok 2012 v číslech:

� 5494 hlasujících v anketě Alej roku 2012
� 3 a půl tisíce podpisů pod peticí „Nenechme se vybagrovat“
� 9 filmových příběhů o aktivních občanech
� přes 50 kauz ve stavební mapě Prahy



Program Arniky Ochrana přírody se v roce 2012 věnoval hlavně 
problematice vodních toků a ochraně druhové rozmanitosti. V polo-

vině března jsme při příležitosti Mezinárodního dne akcí proti přehradám 
představili výzvu Chraňte řeku Labe. Výzva apeluje na ministra životního 
prostředí, jeho úřad i celou vládu, aby konečně doplnili národní seznam 
lokalit chráněných soustavou Natura 2000. Při divadelním happeningu si 
vydra, losos a další zvířata zabalila kufry a spořádaně opustila labský kaňon. 
Kvůli plánované stavbě jezu totiž nebyla tato lokalita dosud na seznam za-
řazena. O dva měsíce později, na Mezinárodní den biodiverzity, jsme výzvu 
a kompletní soupis přírodně cenný lokalit, z nichž některé čekají na zapsání 
přes deset let, předali ministrovi životního prostředí.

 Ředitelství vodních cest se znovu pokoušelo přesvědčit laickou i odbor-
nou veřejnost, že stavba jezu u Děčína neovlivní životní prostředí v údolí 
Labe. Arnika má na pětimetrovou hráz na území Chráněné krajinné oblasti 
jiný názor. Jez by nenávratně změnil dynamiku řeky a poškodil místní eko-
systémy, k dokumentaci projektu jsme proto poslali své připomínky.

 Řeky v České republice jsou čistší než dříve a koupání v nich má svá kouz-
lo. Takové poselství každý rok vysílá k veřejnosti akce Big Jump. Arnika se 
i v roce 2012 přidala k oslavě říčního koupání a v neděli 8. července uspořá-
dala koupací den v Děčíně „Love Labe“.

 V Lázecké remíze u Karviné se nachází fragmenty lužního lesa. Unikátní 
místo, které je domovem řady ohrožených druhů rostlin i živočichů, ovšem 
ohrožuje plánované rozsáhlé kácení stromů a těžba uhlí. Arnika se rozhodla 

pomoci zdejším sdružením s jeho záchranou. Výzvu za vyhlášení Lazecké 
remízy přírodní památku zatím podpořilo přes tisíc lidí. Podepsat se můžete 
na: http://arnika.org/podepiste.

 Patronáty nad potokem, o co jde? Řada potoků je u nás ve špatném sta-
vu, jsou uzavřeny do betonových koryt a na jejich revitalizaci se nedostává 
prostředků. Arnika chce skrze patronáty ukázat, že revitalizovat malé toky 
lze s přispěním místních dobrovolníků i svépomocí. V létě 2012 tak probě-
hl první patronát nad potokem s podporou Arniky. Děti z letního tábora 
v Kadově si vzaly na starost dva úseky potoků v obci Kadov a Vrbno, které 
vyčistily od odpadků a kde provedly první malé revitalizační úpravy.

 Ani v roce 2012 Arnika nezapomněla na bílé stráně v Českém středohoří. 
Během víkendového tábora týmu Bořena 26 dobrovolníků a dobrovolnic 
kosilo louky a odstraňovalo náletové dřeviny, aby na bílých stráních pod 
Lipskou horou mohly i nadále růst vzácné rostliny.

Arnika – Ochrana přírody
Snažíme se zachovat rozmanitost přírody a hodnotu našich toků.

Rok 2012 v číslech:

� 200 účastníků koupacího dne v Děčíně 
� 1. patronát nad potokem 
� 26 dobrovolnic a dobrovolníků kosilo stráně v Českém středohoří 
� přes 5 tisíc podpisů pod peticí „Člověk a voda“ a výzvou „Chraňme Labe“



R ok 2012 jsme v lednu svižně odstartovali kampaní „Nespaluj, recyk-
luj!“. Produkce komunálního odpadu v naší zemi stoupá, většina ho 

končí na skládkách, které ale mají řadu nevýhod, takže se od skládkování 
opouští. Na několika místech v ČR (Jihlava, Plzeň, Karviná, Most, Přerov, 
Cheb a další) tak vznikl plán na výstavbu nových spaloven odpadů bez ohle-
du na jejich předimenzovanost a další negativa. Arnika se snaží odpovědné 
úředníky a politiky přesvědčit, aby prosazovali lepší recyklaci, snižování 
produkce odpadů a spravedlivé poplatky za odpad. 

 V únoru jsme proto zorganizovali seminář, kde byla založena celostát-
ní koalice občanských sdružení „Pro 3R“ (z anglického „reduce, reuse, 
recycle“). Pro města a obce jsme připravili aplikaci, která jim umožňuje 
spočítat výnosy a náklady na tříděný sběr. Během celého roku jsme podali 
množství připomínek k různým projektům spaloven a účastnili se důležitých 
řízení o nich. Na téma jsme také upozornili několika akcemi. Krajští zastupi-
telé v Jihlavě například dostali od Arniky odpad z liberecké spalovny, který 
místo na skládce skončil volně v lese u potoka na Frýdlantsku, přestože ob-
sahoval vysoké koncentrace dioxinů a polyaromatických uhlovodíků. Vůči 
protěžování spaloven na úkor recyklace jsme se ohradili happeningem před 
Úřadem vlády ČR a listopadovým průvodem masek, kterému za Arniku 
vévodila nenažraná spalovna. Na pozvání Arniky do ČR přijel odborník na 
toxické látky ze spaloven Alan Watson z Velké Británie.

V roce 2012 jsme se hodně věnovali také tématu toxických látek a snaze 
o jejich omezování v našem životním prostředí. V březnu zástupkyně Arniky 

předala ministrovi Chalupovi petici za čistější ovzduší na Ostravsku, kterou 
podepsalo přes 26 tisíc lidí. Opět jsme byli nuceni bránit Integrovaný regis-
tr znečišťování před snahami průmyslu o omezení jeho účinnosti. Registr 
se nám podařilo uhájit alespoň před téměř likvidačními zásahy Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Po sedmé jsme vyhlásili největší znečišťovatele 
životního prostředí ČR. Nechali jsme otestovat podlahové krytiny a tape-
ty z PVC na přítomnost rizikových ftalátů. Bohužel byly obsaženy ve všech 
vzorcích a ve dvou případech se jednalo o nebezpečný ftalát DEHP, který 
bude od roku 2015 zakázáno používat. V rámci příprav celosvětové studie 
mezinárodní sítě IPEN jsme sledovali koncentraci rtuti v rybách z české 
části Labe. Výsledky byly, bohužel, alarmující. Jeden ze vzorků cejna velké-
ho, který byl uloven u Spolany, skončil s hodnotou 1,583 mg/kg na prvním 
místě ze všech 326 analyzovaných ryb z dvaceti zemí světa.

Arnika – Toxické látky a odpady
Omezujeme výskyt toxických látek a zlepšujeme nakládání s odpady.

Rok 2012 v číslech:

� 7 projektů spaloven, které jsme připomínkovali
� 26 320 podpisů pod peticí za čistější ovzduší Ostravy
� 7 let už vyhlašujeme největší znečišťovatele v ČR
� 3 výzkumy na přítomnost toxických látek



Arnika a svět
Co je za plotem, se nás týká.

T oxické látky ve výrobcích, rtuť v rybím mase, úbytek rostlinných i živo-
čišných druhů, tyto a mnohé další problémy nelze vyřešit na národní 

úrovni jednoho státu. Arnika si to dobře uvědomuje. Jsme proto členy něko-
lika mezinárodních sítí a snažíme se ovlivnit i vznik klíčových mezinárodních 
úmluv. Zároveň už několik let úspěšně vyvážíme naše know-how do zemí, 
kde mají s ochranou životního prostředí méně zkušeností. Po úspěšném 
projektu v Arménii, a právě probíhajícím v Bělorusku, jsme zahájili nový 
projekt v Kazachstánu.

Zahraniční aktivity Arniky se v roce 2012 hodně točily kolem Běloruska 
a spolupráce s naší partnerskou organizací CES – Centrum pro ekologická 
řešení. Na přelomu roku jsme běloruským kolegům a kolegyním pomáhali 
otevřít v Minsku informační centrum, které místním lidem zprostředkovává 
informace o odpadech a toxických látkách. V létě jsme provedli ojedinělé 
mapování toxických látek v běloruských řekách. U bodových znečišťovatelů, 
jako jsou továrny nebo čistírny odpadních vod, jsme odebrali celkem 61 
vzorků říčních sedimentů a půdy.

Ke konci roku Arnika spolu s kazašským občanským sdružením EcoMu-
seum a Centrem pro zavádění nových technologií příznivých životnímu 
prostředí (CINEST) zahájila projekt k ochraně zdraví obyvatel Kazach-
stánu před jedovatými chemickými látkami. Spolupráce potrvá nejméně 
dva a půl roku a jedním z hlavních cílů je identifikovat znečištěná místa 
a informovat zdejší obyvatele i úřady, jak se s nebezpečnými látkami vy-
pořádat. 

V červnu 2012 se zástupci Arniky zúčastnili Fóra pro budoucnost bez 
toxických látek v Rio de Janeiro. Zde se Arnika připojila k prohlášení me-
zinárodní sítě IPEN za omezení perzistentních organických látek, které bylo 
určeno delegátům světového summitu Rio+20. Arnika se také zapojila do 
v pořadí už čtvrtých jednání ke vzniku celosvětové úmluvy o rtuti a vý-
znamně se podílela na vzniku mezinárodní studie o tomto toxickém kovu 
v rybách a vlasech. V rámci organizace IPEN jsme také odstartovali projekt, 
jehož cílem je chránit děti v zemích jižní a jihovýchodní Asie před kontami-
nací olovem pocházejícím z barev. 

Během léta Arnika už tradičně spolupracovala s nizozemskou Univer-
zitou Wageningen. Studenti managementu životního prostředí tentokrát 
přijeli do Prahy zkoumat význam Vltavy v souvislosti s rozvojem našeho 
hlavního města. 

„Jsem velmi rád, že nám Arnika mohla poskytnout své odbor-
né zkušenosti, zázemí i kontakty a dopomoci k otevření prvního 
informačního centra v Bělorusku, které je zaměřeno na proble-
matiku odpadů a toxických látek.“ Jevgenij Lobanov, CES

Rok 2012 v číslech:

� 5 velkých zahraničních projektů
� 7 mezinárodních sítí a organizací, kde Arnika působí
� 61 odebraných vzorků říčních sedimentů a půdy v Bělorusku
� už 8 let je Arnika středoevropským centrem sítě IPEN



Ekoporadna Arniky
Když bude potřeba, poradíme a pomůžeme i vám.

Pomáháme jednotlivým občanům, ale i občanským sdružením, obcím, 
úřadům, podnikatelům nebo školám. Jednoduché dotazy zodpovída-

jí naši ekoporadci zdarma, zpoplatněno je pouze rozsáhlejší poradenství 
u náročných kauz. Věnujeme se hlavně tématům, jako je ochrana zelených 
ploch a stromů, přírody, problematika toxických látek, odpadů, domácí 
ekologie, právo na informace a účast veřejnosti v rozhodování. Jsme členem 
sítě ekologických poraden STEP.

 Za rok 2012 jsme v rámci Ekoporadny Arniky poskytli 798 bezplatných 
konzultací. Ve 138 případech šlo o rozsáhlejší kauzy, které souvisely s po-
škozováním životního prostředí, ochranou přírody a ohrožením lidského 
zdraví. Odborné poradenství jsme dále nabízeli na různých informačních 
stáncích, kterých jsme měli přes dvě desítky. 

A na co se nás ptáte nejčastěji? I v roce 2012 nejvíce dotazů směřovalo 
k ochraně stromů a alejí. Celkem jich bylo 180. Pomáhali jsme chránit parky 
i jednotlivé dřeviny v Černošicích, Horažďovicích, Kopřivnici, Českém Těší-
ně, Žebráku, Pardubicích, u Lipna, nebo také v Praze v Thákurově ulici, na 
Václavském náměstí a v Krči.

Další velkou skupinu tvořily dotazy ke stavebnímu řádu, územnímu říze-
ní a procesu EIA. V roce 2012 se nám povedlo v rámci kampaně Nenechme 
se vybagrovat zachovat právo účasti veřejnosti ve stavebních řízeních a je 
to dobře. I z počtu dotazů v poradně je patrné, že se o povolování staveb 
zajímá stále více občanů.

Často jste se nás ptali na územní plánování. V Praze jsme řešili hodně 
dotazů k novému Metropolitnímu plánu a k probíhající čtvrté vlně změn 

současného územního plánu. Kvůli připomínkám k územním plánům se na 
nás obraceli i lidé z Děčína, Jablonce nad Nisou, Lysé nad Labem, Odolené 
Vody, Rudolfova nebo Trutnova. Vydali jsme průvodce stavebním zákonem 
od územního plánování po stavební povolení, který pomáhá jednotlivcům 
a občanským sdružením při povolování nové výstavby chránit životní pro-
středí.

Horkým tématem Ekoporadny Arniky byla problematika odpadů a toxic-
kých látek. Ohledně odpadů se lidé našich ekoporadců často dotazovali na 
konkrétní věci k recyklaci nebo nebezpečným odpadům, jako je azbest. Po-
kračovali jsme také v řešení složitých kauz kolem výstavby několika nových 
spaloven v Chotíkově, v Mníšku pod Brdy, v Jihlavě a dalších. U toxických 
látek opět řada dotazů směřovala k nebezpečným látkám ve výrobcích, kon-
krétně k těžkým kovům v barvách, ftalátům v PVC apod. 

 Moc vám děkuji za vaši poradnu a podporu pro občany. 
Dnes jsem díky vašim informacím obstála v nelehkém jednání se 
starostou města Holešova. Bohužel právo na informace je čas-
to nejen nerespektováno, ale také zpochybňováno. Díky vašim 
informacím a především brožuře, kde je jasně, přehledně a sro-
zumitelně uvedeno, na co máme právo, jsem se tohoto práva 
nakonec domohla.“ Petra Hanáková, o.s. Ohnica

Rok 2012 v číslech:

� 14 odborně školených ekoporadců a ekoporadkyň
� 798 bezplatných konzultací
� 138 řešených kauz
� přes 40 infostánků a přednášek



a 911 individuálních dárců. Děkujeme, 
bez vás by byl seznam našich úspěchů mnohem 
kratší!

Za pomoc, podporu a spolupráci děkujeme: 

Zbyňku Andrášovi a časopisu Enter, Gabriele Babu-
líkové, Renatě Běčákové, Katharině Brückman, Iris 
Brunar, Vendule Burdové, Janě Cenkové, Romaně 
Cermanové, Daliboru Citovi, Lukáši Černohorskému, 
Lucii Daňkové, Šárce Dostálové a sdružení Slunečni-
ce, Jiřímu Doškovi, Janu Duškovi, Petru Dvořáčkovi, 
Karen Fortuin, Anně Frajtové, Michaele Gomolové, 
Valdemaru Grešíkovi – NATURA s.r.o., Daně Hanz-
likové Vaškové, Veronice Havrlíkové, Janu Hovorkovi, 
Magdaléně Hrubé, Marii Hruškové, Marii Jelínkové, 
Martinu Jiřičkovi, Miroslavě Jopkové, Jiřímu Karnec-
kému, Zoře Kasikové, Andree Klátilové, Tině Klauž, 
Marcele Klemensové, Evě Anně Koberové, Janě 
Kokrdové, Michalu Kotounovi, Adamu Krátkému, Fran-
tišku Krausovi, Ondřeji Kubíčkovi, Jiřímu Kučerovi, 

Janě Laszákové, Janě Lhoťanové, Haně Librové, Daně 
Losenické, Robertu Maglenovi, Michalu Manovi, Janu 
Masojídkovi z firmy Masojídek.cz, Vladimíře Mauleo-
vé, Marii Medunové, Janu Míkovi, Vlado Miluničovi, 
Kryštofu Mrnkovi, Elišce Myslivečkové, Jakubu Ně-
mečkovi, rodině Ottomanských, Lukáši Pelikánovi, 
Elišce Perlíkové, Adéle Petrákové, Davidu Pithartovi, 
Tereze Plockové, Přemku Podlahovi, Markétě Po-
dolské, Haně Pohořelé, Chantal Pradines, Ondřeji 
Prcínovi, Veronice Procházkové, Petru Rothovi, Aleně 
Rybníčkové, Ivanu Ryndovi, Vítu Řežábovi, Evě Schal-
lerové, Tiboru Schwarzovi, Radce Skácelové, Jindřišce 
Skalské, Josefu Sklenářovi, Lucii Slatinské, Václavu 
Sojkovi, Bohdanu Svorníkovi, Ireně Swiecicki, Magdě 
Šimonové, Heleně Šímové, Radimu Šrámovi, Liboru 
Štěrbovi, Ivě Švajcrové Voigtsové, Marku Tesařovi 
a firmě Za hranice, Marii Tiché, Ondřeji Tošnerovi, 
Kateřině Trnkové, Adéle Turkové, Piotru Tyszko-Chmi-
elowieci, Danu Urbánkovi, Jiřímu Válalovi, Basu 
van Vletovi, Heleně Váňové, Marcele Vichrové, To-
máši Víchovi, Čestmíru Vitnerovi, Janu Vlachému, 
Lence Vokasové, Pavlu Vránovi, Kateřině Vrbické, 

Poděkování
V roce 2012 práci Arniky významně podpořili: 

Nině Vrbovcové, Adinu Vyhlídkovi, Davidu Walicze-
kovi, Jensu Weberovi, Pavlíně Zapletalové, Grietje 
Zeeman a Denise Žůrkové a také Green Step, Oldři-
chu Zozmanovi a dále Zelenému kruhu, University of 
Wageningen, Velvyslanectví Nizozemského království 
v České republice, firmě HUKOS za zapůjčení rent-
genového analyzátoru, Unijazzu a Krásným ztrátám, 
Hudebnímu spolku Děčín, Center for Environmental 
Solutions – Bělorusko, EcoMuseum – Kazachstán, 
Center for Introduction of New Environmentally Safe 
Technologies – Kazachstán, Dřevotvaru, Naklada-
telství Mladá Fronta, Deníku, Fóru dárců, OP Tiger 
a Čoromoro.cz, Schutzgemeintschaft Deutsher Wald, 
Pražskému urbanistickému kroužku.

Firemní dárci: 

� AUDIT DANĚ CZ, s.r.o
� FotoŠkoda (ceny do ankety Alej roku)
� OLMEX-KAL, s. r. o
� PROFITERM MORAVA, s. r. o.
� Valdemar Grešík – Natura, s. r. o.



NÁKLADY 10 028 073
osobní náklady 3 623 098
konzultační a odborné služby 1 996 567
komunikace (telefon, internet) 261 033
publikační náklady 233 169
spotřební materiál 298 927
jízdné a cestovné 837 832
nájmy 523 006
per diem a reprezentace 238 749
propagace 188 140
ostatní (opravy a udržování, 
zpracování účetnictví, poštovné, 
bankovní poplatky, služby) 1 251 845
kurzové ztráty 59 457
chemické rozbory, analýzy 516 251

VÝNOSY 9 628 193
dary jednotlivců 791 360
dary právnické osoby 21 868
dotace SR 3 284 627
granty EU 6 681 262
granty české nadace 573 000
granty zahraniční nadace 1 516 331
úroky bank 634
vlastní činnost 481 480
kurzové zisky 1 027
časové rozlišení -1 624 301
úhrada podílu partnerům -2 099 095

Hospodářský výsledek -399 880

Přehled hospodaření subjektů Arniky v roce 2012

A rnika dle svého statutu zřídila tři programy, které mají vlastní právní subjektivitu a tematickou působnost. Všechny programy se řídí stejným statutem, 
registrovaným u Ministerstva vnitra pod č.: VS/1-1/48279/01-R dne 16. 10. 2001 ve znění posledních změn schválených Valnou hromadou ze dne 

6. listopadu 2007.

Největší dárci v roce 2012
Česká rozvojová agentura* / Evropská unie / Global Greengrants Fund – Marisla / IPEN – The International POPs Elimination Network / Magistrát 
hlavního města Prahy / Městská část Praha 3 / MŠMT – OPVK prostřednictvím Centra pro výzkum toxických látek MU v Brně / Nadace OSF / Státní 
fond životního prostředí
 * Z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 Z celkového přehledu hospodaření byly vyloučeny vzájemné náklady a výnosy mezi subjekty Arniky.

Arnika
náklady 1 506 198
výnosy 1 258 190
HV 2012 -248 008
 
Arnika – Centrum pro podporu občanů
náklady 395 562
výnosy 700 902
HV 2012 305 340
 
Arnika – Program Ochrana přírody
náklady 1 484 429
výnosy 1 124 169
HV 2012 -360 260
 
Arnika – Program Toxické látky a odpady
náklady 7 438 885
výnosy 7 341 932
HV 2012 -96 953

Celkový přehled hospodaření Arniky



Arnika, občanské sdružení 
(založeno r. 2001)

Arnika
IČO: 265 432 81
Chlumova 17
130 00 Praha 3
tel./fax: 222 781 471
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
Ing. Jana Vitnerová, 
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 val-
ná hromada, která se schází jednou 
za rok (23. 10. 2012). V období mezi 
členskými schůzemi řídí činnost Ar-
niky Výkonná rada, která má pět 
členů. V roce 2012 byli jejími členy 
Vendula Krčmářová, Lukáš Matějka 
(odstoupil z funkce člena výkonné 
rady k 19. 4. 2012), Jindřich Petrlík, 
Martin Skalský a Jana Vitnerová. 

Sdružení Arnika je členem Zelené-
ho kruhu, sítě ekologických poraden 
STEP a European Environmental 
Bureau. Hlásíme se k Etickému ko-
dexu ekologických organizací 

a k Pravidlům transparentnosti ne-
vládních neziskových organizací.

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

Arnika nejen v kauzách a kampa-
ních roku 2012 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. 

Kontakty, které se vám mohou hodit Pobočky Arniky: 

Arnika České Budějovice
Mgr. Jitka Straková
Fráni Šrámka 35
370 04 České Budějovice
tel.: 777 266 386
ceskebudejovice@arnika.org 

Arnika Děčín
Kamil Repeš
Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1
tel.: 777 113 237, decin@arnika.org

Arnika Havířov
Jan Nezhyba
Selská 1329/43, Havířov město
tel.: 739 593 364
jan.nezhyba@arnika.org

Arnika Jihlava
Ing. Jana Vitnerová
tel.: 775 315 818
jihlava@arnika.org 

Arnika Ostrava
Mgr. Vendula Krčmářová
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava
tel.: 596 244 314
ostrava@arnika.org

Arnika Uherské Hradiště
tel.: 739 593 364
uherskehradiste@arnika.org

Autorem všech fotografií je Jan Losenický, Arnika. 
Vysázel Jakub Němeček.


