
Výroční zpráva 2016 



O Zeleném kruhu  

 

Jsme asociace ekologických nevládních organizací 

působících v České republice. Hájíme společné 

zájmy svých členů a podporujeme rozvoj občanské 

společnosti v oblasti ochrany přírody a životního 

prostředí. 

 



Rok 2016 v číslech 

 Veřejnou výzvu za právo lidí vyjadřovat se ke 

stavbám v okolí, kterou jsme připravili společně s 

Nadací VIA, podpořilo v roce 2016 přes 1 000 

jednotlivců a organizací. 

 Více jak 320 lidí lidí se zúčastnilo našich seminářů a 

akcí pro veřejnost.  

 Absolvovali jsme přes 30 schůzek s poslanci, senátory 

a státními úředníky 



Hospodaření – výkaz zisků a 

ztrát 
 Údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2016 

 Data v plném znění jsou uvedena na webových stránkách 

 NÁKLADY (zaokrouhleno v tis. Kč) VÝNOSY (zaokrouhleno v tis. Kč) 

Spotřebované nákupy a 

nakupované služby 

859 Tržby za vlastní výkony 

a za zboží 

286 

a. Energie a materiál 46 a. Nájem a pronájem 125 

b. Nájem, služby, vodné, 

stočné, svoz odpadu 

119 b. Ostatní služby 161 

c. Opravy a údržba 5 Přijaté příspěvky 411 

d. Cestovné 5 a. Dary 132 

e. Ostatní služby 684 b. Členské příspěvky 279 

 Osobní náklady 1 922 Provozní dotace* 1 966 

Ostatní náklady 14 Ostatní výnosy 1 

Členské příspěvky v European 

Environmental Bureau 

7     

NÁKLADY CELKEM 2 803 VÝNOSY CELKEM 2 665 

* „Provozní dotace“ je účetní označení grantových plateb 
za odvedenou práci   

http://www.zelenykruh.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-rok-2016


Přehled výnosů v roce 2016 

61% 15% 

10% 

7% 
2% 

2% 
2% 

Výnosy 2016 
Fondy EHP a Norska

Příspěvky a dary

Ostatní služby

Hornorakouská vláda

Nadace OSF

Americká ambasáda

Hlavní město Praha*

V roce 2016 tvořily příjmy z veřejných rozpočtů 2% z celkových výnosů 

Zeleného kruhu.  



Hospodaření – rozvaha 
 Údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2016 

 Data v plném znění jsou uvedena na webových stránkách 

 AKTIVA (zaokrouhleno v tis. Kč) PASIVA (zaokrouhleno v tis. Kč) 

Dlouhodobý majetek 50 Vlastní zdroje 1 852 

a. Dlouhodobý nehmotný 

majetek a. Jmění 1 336 

b. Dlouhodobý hmotný 

majetek 181 

b. Výsledek 

hospodaření 516 

c. Dlouhodobý finanční 

majetek 

d. Oprávky k 

dlouhodobému majetku -131 

Krátkodobý majetek 1 974 Cizí zdroje 172 

a. Zásoby 108 a. Rezervy 

b. Pohledávky 484 

b. Dlouhodobé 

závazky 88 

c. Krátkodobý finanční 

majetek 1 374 

c. Krátkodobé 

závazky 84 

d. Jiná aktiva 8 d. Jiná pasiva 

AKTIVA CELKEM 2 024 PASIVA CELKEM 2 024 

http://www.zelenykruh.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-rok-2016


Rada Zeleného kruhu 

 Pavel Černohous, předseda • Ateliér pro životní prostředí 

 Jan Dušek • Beleco 

 Jan Freidinger • Greenpeace 

 Yvonna Gailly • Veronica 

 Marie Horáková • Hnutí DUHA 

 Vlastimil Karlík • Arnika 

 Edvard Sequens • Calla 

 



Členské organizace k 31. 12. 

2016 
 Arnika, Praha • www.arnika.org 

 Ateliér pro životní prostředí, o.s., 
Praha • atelier.ecn.cz 

 Auto*mat, z.s., Praha • 
www.auto-mat.cz 

 Beleco, z.s., Praha • 
www.beleco.cz 

 Calla – Sdružení pro záchranu 
prostředí, České Budějovice • 

www.calla.cz 

 Centrum pro dopravu a 
energetiku, Praha • cde.ecn.cz 

 Česká společnost ornitologická, 
Praha • www.cso.cz 

 Čisté nebe o.p.s., Ostrava • 

www.cistenebe.cz 

 

 

 Děti Země, Plzeň a Brno • 
www.detizeme.cz 

 Frank Bold Society, Praha, Brno a 
Ostrava • www.frankbold.org 

 Glopolis, o.p.s., Praha • 
www.glopolis.org 

 Greenpeace Česká republika, 
Praha • www.greenpeace.cz 

 Hnutí Brontosaurus, Brno • 

www.brontosaurus.cz 

 Hnutí DUHA - Friends of the Earth 
Czech Republic, Praha a Brno • 
www.hnutiduha.cz 

 Koalice pro řeky, Praha • 
www.koaliceproreky.cz 

 Konopa z.s., České Budějovice • 
www.konopa.cz 
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Členské organizace k 31. 12. 

2016 
 Nadace na ochranu zvířat, Praha 

• www.ochranazvirat.cz 

 NESEHNUTÍ, Brno • 

www.nesehnuti.cz 

 Pražské matky, Praha • 
www.prazskematky.cz 

 PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců, z.s., Šumperk • 
www.pro-bio.cz 

 Rosa – společnost pro 
ekologické informace a aktivity, 
o.p.s., České Budějovice • 
www.rosacb.cz 

 Síť ekologických poraden ČR, Brno a 
Frýdek-Místek • www.ekoporadna.cz 

 Síť středisek ekologické výchovy 
Pavučina, z. s., Praha • 
www.pavucina-sev.cz 

 Společnost pro trvale udržitelný život, 
Praha • www.stuz.cz 

 Středisko ekologické výchovy a 
etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus 
Krkonoše, Horní Maršov • 
www.sever.ekologickavychova.cz 

 ZO ČSOP VERONICA, Brno a Hostětín 
• www.veronica.cz 

K Zelenému kruhu je přidruženo dalších více jak 50 organizací. 

Aktuální seznam členů naleznete zde.  
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Práce s členskými 

organizacemi 

 Asociace Zelený kruh sdružuje více než 80  nevládních 

organizací, které prosazují zákony chránící životní prostředí, 

analyzují výsledky práce politiků, informují veřejnost a pečují o 

vzácnou přírodu. 

 Setkání členů Zeleného kruhu proběhla 6. a 7. dubna a 23. 

listopadu v Praze. Valná hromada se konala 19. října 2016. 

 Zelený kruh pro své členy uspořádal 7 seminářů a workshopů, 

během nichž si účastníci vyměňovali znalosti a zkušenosti o 

zapojování do legislativního procesu, vedení kampaní, 

fundraisingu, tvorbě multimediálních děl či komunikaci s 

veřejností na sociálních sítích. 

 



Seznam akcí pro členy v roce 

2016  

 25. 2. 2016 Praha - „Interní 

seminář spojený s tréninkem 

praktických dovedností“ 

 6. 4. 2016 Praha - „Výměna 

zkušeností k mediální práci a 

veřejné komunikaci“ 

 7. 4. 2016 Praha - „Seminář 

k advokační činnosti a 

aktuálním tématům“ 

 19. 4. 2016 Brno - „Jak zapojit 

veřejnost a spolky pro 

pokročilé“ 

 8. 6. 2016 Praha - “Co 

všechno jste chtěli vědět o 

crowdfundingu a báli jste se 

zeptat” 

 16. 6. 2016  Praha - „Chyťte 

lidi do svých sítí“ 

  29. 6. 2016 Praha - “Foťte 

jako profíci” 



Zastoupení v poradních 

orgánech v roce 2016 

 Zelený kruh koordinuje výběr expertů a expertek z ekologických 

organizací do mezioborových pracovních skupin, poradních 

orgánů a komisí vlády. Tím posiluje praktickou účast veřejnosti 

na přípravě politik a strategií v oblasti ochrany životního 

prostředí. 

 V roce 2016 zdarma pracovalo 69 zástupců členských 

organizací v 50 pracovních a poradních orgánech státní 

správy v České republice.  



Co se nám povedlo 

 Informovali jsme veřejnost o adaptačních opatřeních na 

klimatické změny u nás. Připravili jsme 4 kulaté stoly s politiky, 

akademiky a zainteresovanou veřejností. Na sociálních sítích jsme 

šířili videa s příklady adaptačních opatření, převzatá ze zahraničí.  

 V rámci projektu „Zlepšení zákonné ochrany životního prostředí 

v ČR“ jsme poskytli 250 konzultací, a připravili 9 souborů 

podrobných připomínek k legislativním návrhům. 

 Analyzovali jsme politiku v oblasti životního prostředí 

 Komentovali jsme nejdůležitější hlasování poslanců 

 Ohodnotili jsme Sobotkovu vládu po dvou letech ve funkci 

 

  
 

 

http://rosnicka.zelenykruh.cz/
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O naší práci lidé vědí 

 Naši práci jsme představili na 2 tiskových konferencích, 3 

snídaních s novináři a v 7 tiskových zprávách. Citace se objevily v 

50  článcích a rozhovorech. 

 Vydali jsme 12 čísel Zpravodaje Zeleného kruhu, který zdarma 

poskytujeme více než 850 odběratelům. 

 Naše aktivity na sociální síti Facebook sleduje 1717 příznivců, na 

síti Twitter 217 lidí. 

 

 

 

http://www.zelenykruh.cz/pro-ostatni/zpravodaj-ekologickych-nevladnich-organizaci/o-zprav
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Na čem jsme pracovali 

Pořádali jsme vědecké kavárny 

 Adaptační opatření na změnu klimatu v povodí řeky 

Moravy, Olomouc 

 Konopí, rostlina minulosti i budoucnosti, Praha 

 Metropolitní plán – vize a rizika, Praha 

 Krajina k nakousnutí, Praha 

 Děti venku? Realita, přínosy a výzvy, Praha 

 



Na čem jsme pracovali 

Pomáhali jsme zlepšit zákony 

 Zabránili jsme pokusu o úplné vyloučení občanů z 

rozhodování o projektech v okolí, zhoršení pravidel péče o 

naše národní parky či zavedení ještě rozsáhlejších výjimek z 

poplatků za zábor půdy. 

 Jednáním se zákonodárci, vystupováním na parlamentních 

výborech jsme podporovali kontrolu ilegálního spalování 

odpadu v domácích topeništích a zvýšení ochrany před 

zápachem z průmyslových provozů.  

 Se zákonodárci, ministry i zástupci Evropské komise jsme 

jednali o legislativě o povolování dopravních staveb, 

posuzování vlivu na životní prostředí či veřejné prospěšnosti. 



 Priority udržitelného rozvoje ČR: V rámci iniciativy Měj se se k světu 

jsme pomohli připravit vládní dokument Strategie 2030, který stanoví 

dlouhodobé priority rozvoje naší země. 

 Evropská klimatická politika: S renomovanou mezinárodní 

poradenskou společností E3G a s experty z CDE,  Glopolis, 

akademické sféry, státních úřadů i průmyslu jsme analyzovali 

možnosti ambiciózní klimatické politiky ve střední a východní Evropě.  

 Jaderný odpad: S členskou organizací Calla jsme jednali s politiky a 

úředníky o zahájení férového dialogu státu s obcemi a spolky z lokalit 

ohrožených budováním úložiště jaderného odpadu.  

 Nezávislá média: Platformě Svobodu médiím jsme pomáhali připravit 

a prosazovat novelu zákona o Českém rozhlase a České televizi s 

cílem odpolitizovat volbu rad veřejnoprávních médií. 

 

Na čem jsme pracovali 

Spolupracovali jsme na projektech 



Poděkování 
ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2016 DĚKUJEME: 

 Za poskytnuté granty děkujeme Hlavnímu městu Praha, 

Velvyslanectví Spojených států amerických, Hornorakouské 

vládě, Nadaci Open Society Fund a Fondu Otakara Motejla, a 

dále Nadaci Partnerství, Nadaci rozvoje občanské společnosti, 

Ministerstvu financí (fondy EHP a Norska).  

 Děkujeme také Nadaci VIA a všem individuálním dárcům, kteří 

nás v roce 2016 podpořili.  

 Zvláštní poděkování patří Bedřichu Moldanovi, který Zelenému 

kruhu věnoval celou finanční odměnu, kterou obdržel v 

souvislosti s udělením ceny Josefa Vavrouška. 
 



Lidé Zeleného kruhu 

 Daniel Vondrouš (od srpna 2016 ředitel ZK )  

 Radka Kopáčková 

 Blanka Toušková 

 Zdenka Černá (od září 2016) 

 Marta Kotecká Misíková (do září 2016, do července 2016 

ředitelka ZK) 

 Zuzana Vachůnová (do srpna 2016) 

 Jiří Kaňa (do července 2016) 

 Aleš Ziegler (do dubna 2016) 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 
ZELENÝ KRUH 

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 

(+420) 222 517 143 

kancelar@zelenykruh.cz 

www.zelenykruh.cz 

www.facebook.com/zelenykruh 

www.twitter.com/zelenykruh 
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