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⊷ Jsme asociace ekologických nevládních 

organizací působících v České republice. 

Hájíme společné zájmy svých členů, 

podporujeme rozvoj občanské společnosti v 

oblasti ochrany přírody a životního prostředí, 

usilujeme o zdravou přírodu a životní 

prostředí pro všechny. 
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Hospodaření – výkaz zisků a ztrát 
NÁKLADY 

(zaokrouhleno v tis. Kč) 
VÝNOSY 

(zaokrouhleno v 

tis. Kč) 

Spotřebované nákupy a nakupované 

služby 
347 Tržby za vlastní výkony a za 

zboží 
228 

a. Energie a materiál 23 a. Nájem a pronájem 141 

b. Nájem, služby, vodné, stočné, 

svoz odpadu 
121 b. Ostatní služby 87 

c. Opravy a údržba 0 Přijaté příspěvky 353 

d. Cestovné 1 a. Dary 79 

e. Ostatní služby 202 b. Členské příspěvky 274 

 Osobní náklady 861 Provozní dotace* 562 

Ostatní náklady 10 Ostatní výnosy 0 

Členské příspěvky v European 

Environmental Bureau 
7   

NÁKLADY CELKEM 1 225 VÝNOSY CELKEM 1 143 

Údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2017 

Data v plném znění jsou uvedena na webových stránkách 

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

http://www.zelenykruh.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-rok-2017
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Přehled výnosů v roce 2017 

31% 

20% 18% 

13,5% 

8,5% 

4,5% 2,5% 

1% 

1% 

Výnosy 2017 
Příspěvky a dary

Tržby z prodeje služeb

Hornorakouská vláda

Hlavní město Praha

German Federal Foreign Office
(projekt E3G)

Int. Visegrad Fund (projekt E3G)

Nadační fond Hyundai

Fondy EHP a Norska

LUSH

V roce 2017 tvořily příjmy z veřejných rozpočtů 13,5 % z celkových výnosů Zeleného kruhu.  
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Hospodaření – rozvaha 

Údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2017 

Data v plném znění jsou uvedena na webových stránkách 

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

Kč) 

Dlouhodobý majetek 50 Vlastní zdroje 1 771 

a. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 a. Jmění 1 336 

b. Dlouhodobý hmotný majetek 181 b. Výsledek hospodaření 435 

c. Dlouhodobý finanční majetek 0 

d. Oprávky k dlouhodobému majetku -131 

Krátkodobý majetek 2 029 Cizí zdroje 308 

a. Zásoby 102 a. Rezervy 0 

b. Pohledávky 11 b. Dlouhodobé závazky 82 

c. Krátkodobý finanční majetek 1 908 c. Krátkodobé závazky 226 

d. Jiná aktiva 8 d. Jiná pasiva 0 

AKTIVA CELKEM 2 079 PASIVA CELKEM 2 079 

http://www.zelenykruh.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-rok-2017


Rada Zeleného kruhu 

⊷ Pavel Černohous, předseda • Ateliér 

pro životní prostředí 

⊷ Nikola Carić • Čisté nebe 

⊷ Jan Freidinger • Greenpeace 

⊷ Romana Kaclíková • Hnutí DUHA 

⊷ Vlastimil Karlík • Arnika 
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Bring the attention of your audience 

over a key concept using icons or 

illustrations 

Členské organizace k 31. 12. 
2017 

⊷ 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 

 

 

 

 

http://www.arnika.org/
http://www.arnika.org/
http://atelier.ecn.cz/
http://atelier.ecn.cz/
http://www.auto-mat.cz/
http://www.auto-mat.cz/
http://www.auto-mat.cz/
http://www.auto-mat.cz/
http://www.beleco.cz/
http://www.beleco.cz/
http://www.calla.cz/
http://www.calla.cz/
http://www.calla.cz/
http://cde.ecn.cz/
http://cde.ecn.cz/
http://www.cso.cz/
http://www.cso.cz/
http://www.cistenebe.cz/
http://www.cistenebe.cz/
http://www.detizeme.cz/
http://www.detizeme.cz/
http://www.frankbold.org/
http://www.frankbold.org/
http://www.glopolis.org/
http://www.glopolis.org/
http://www.greenpeace.cz/
http://www.greenpeace.cz/
http://www.brontosaurus.cz/
http://www.brontosaurus.cz/
http://www.hnutiduha.cz/
http://www.hnutiduha.cz/
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Bring the attention of your audience 

over a key concept using icons or 

illustrations 

Členské organizace k 31. 12. 
2017 

⊷ Koalice pro řeky, Praha • 

www.koaliceproreky.cz 

⊷ Konopa z.s., České Budějovice • 

www.konopa.cz 

⊷ Nadace na ochranu zvířat, Praha • 

www.ochranazvirat.cz 

⊷ NESEHNUTÍ, Brno • www.nesehnuti.cz 

⊷ Občanské sdružení Veselý vrch, Chotilsko • 

http://www.stoptezbezlata.cz/ 

⊷ Pražské matky, Praha • 

www.prazskematky.cz 

⊷ PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, 

z.s., Šumperk • www.pro-bio.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 

⊷ Svoboda zvířat Plzeň, Plzeň  • 

http://www.svobodazvirat.cz/ 

⊷ ZO ČSOP VERONICA, Brno a Hostětín 

• www.veronica.cz 

Kompletní seznam členských organizací, 

včetně 58 přidružených, najdete zde  

  

 

 

 

 

 

http://www.koaliceproreky.cz/
http://www.koaliceproreky.cz/
http://www.konopa.cz/
http://www.konopa.cz/
http://www.ochranazvirat.cz/
http://www.ochranazvirat.cz/
http://www.prazskematky.cz/
http://nesehnuti.cz/
http://www.prazskematky.cz/
http://www.stoptezbezlata.cz/
http://www.prazskematky.cz/
http://www.prazskematky.cz/
http://www.pro-bio.cz/
http://www.pro-bio.cz/
http://www.pro-bio.cz/
http://www.pro-bio.cz/
http://www.ekoporadna.cz/
http://www.ekoporadna.cz/
http://www.pavucina-sev.cz/
http://www.pavucina-sev.cz/
http://www.pavucina-sev.cz/
http://www.pavucina-sev.cz/
http://www.stuz.cz/
http://www.stuz.cz/
http://www.sever.ekologickavychova.cz/
http://www.sever.ekologickavychova.cz/
http://www.veronica.cz/
http://www.svobodazvirat.cz/
http://www.veronica.cz/
http://www.veronica.cz/
http://www.zelenykruh.cz/o-nas/clenove


Práce s členskými 
organizacemi 

Asociace Zelený kruh sdružuje více než 85 

nevládních organizací, které prosazují zákony na 

ochranu životního prostředí, analyzují výsledky práce 

politiků, informují veřejnost a pečují o vzácnou 

přírodu. 

Setkání členů Zeleného kruhu v roce 2017 proběhlo 

13. září v Praze. Ve stejný den proběhla beseda 

členů se dvěma aktivními poslanci z Výboru pro 

životní prostředí (předsedou výboru a předsedou 

podvýboru pro ochranu přírody a krajiny).  

Valná hromada ZK se konala 14. prosince 2017. 
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http://www.zelenykruh.cz/o-nas/clenove


Zastoupení v poradních 
orgánech v roce 2017 

⊷ 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 2017 se na práci v 51 pracovních 

a poradních orgánech státní správy 

podílelo 70 zástupců členských 

organizací. Aktuální přehled najdete zde.  
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http://www.zelenykruh.cz/pro-ostatni/zastupci-ve-vyborech-a-komisich


Co se nám povedlo 
⊷ Uspořádali jsme celkem 6 Smart café 

⊷ Připravili jsme 2 infografiky k průběhu 

rozhodování o dálnici D8 a o bytovém 

domu na Praze 8 

⊷ Vydali jsme 2 infolisty – jeden s návrhy na 

zrychlení a zkvalitnění rozhodování o 

stavbách, druhý o důsledcích jaderné 

energetiky  

⊷ Podrobně jsme zhodnotili ekologickou 

politiku vlády a volební sliby 

⊷ Naše aktivity na Facebooku sleduje 1884 

příznivců, na síti Twitter 236 lidí 
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http://www.zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/smart-cafe/co-je-smart-cafe
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/09/Infografika_dalnice_v02.png
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/09/Infografika_P8_v05.png
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/09/Infografika_P8_v05.png
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/09/Infolist_ZK_Vraťte-lidem-práva.pdf
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/09/Infolist_ZK_Vraťte-lidem-práva.pdf
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2018/03/Infolist-ZK_Jak-se-vypo----dat-s-d--sledky-jadern---energetiky_final.pdf
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2018/03/Infolist-ZK_Jak-se-vypo----dat-s-d--sledky-jadern---energetiky_final.pdf
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/09/hodnoceni_vlady.pdf
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/09/hodnoceni_vlady.pdf
https://www.facebook.com/zelenykruh/
https://www.facebook.com/zelenykruh/
https://twitter.com/zelenykruh
https://twitter.com/zelenykruh


Smart café 

V roce 2017 jsme uspořádali celkem 5 vědeckých 

kaváren a jeden workshop na různých místech v 

Praze. Celkově se akcí zúčastnilo 98 lidí.  

Pozvánky na akce naleznete na tomto odkazu.  

Na čem jsme pracovali 
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http://www.zelenykruh.cz/pozvanky-2


Smart café – Děti pod 
digitálním tlakem  

 

Na červnové Smart café přijala 

pozvání americká profesorka, dětská 

psycholožka Rachel Barr, která se 

mj. zabývá vlivem digitálních 

technologií na děti. Vědecké kavárny 

pořádané v Langhans galerii se 

zúčastnilo 37 lidí.  
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Legislativa 

⊷ Společně s Hnutím DUHA jsme připravili 

analýzy, kulatý stůl s poslanci, jednali jsme s 

politiky a prosazovali zachování účasti 

veřejnosti na rozhodování o stavbách a jeho 

zkvalitnění a zrychlení 

⊷ Připravili jsme anketu mezi kandidujícími 

politiky k jaderné energetice a úložišti 

radioaktivního odpadu, s Platformou proti 

hlubinnému úložišti a Callou jsme žádali o 

zahájení férového dialogu o úložišti 

Na čem jsme pracovali 
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Spolupracujeme 

Měj se k 

světu 

S dalšími 

sítěmi NNO 

jsme vytvořili 

společnou vizi 

Česka do 

roku 2030 

 

E3G 

Zorganizovali 

jsme besedu  

expertů 

hospodářských 

svazů a 

ekologických 

organizací s 

politiky 

odpovědnými za 

energetiku a 

životní prostředí 

Hnutí DUHA 

S experty z Hnutí 

DUHA jsme 

hodnotili 

ekologickou 

politiku vlády a 

porovnali ji s 

předvolebními 

sliby, analyzovali 

jsme volební 

programy 
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S dalšími partnery jsme spolupracovali na 

významných projektech: 

http://mejseksvetu.cz/spolecna-vize-iniciativy-mej-se-k-svetu/
http://mejseksvetu.cz/spolecna-vize-iniciativy-mej-se-k-svetu/
http://mejseksvetu.cz/spolecna-vize-iniciativy-mej-se-k-svetu/
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/09/hodnoceni_vlady.pdf
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/09/hodnoceni_vlady.pdf
http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/09/hodnoceni_vlady.pdf


Poděkování 
Za finanční podporu v roce 2017 

děkujeme: 

Nadaci VIA, Nadaci rozvoje občanské 

společnosti (Fondy EHP a Norska), Hlavnímu 

městu Praha, Nadaci Open Society Fund, 

Nadačnímu fondu Hyundai, společnosti 

LUSH, International Visegrad Fund, German 

Federal Foreign Office a Hornorakouské 

vládě. 

 

Děkujeme také všem individuálním dárcům, 

kteří nás v roce 2017 podpořili.  
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Lidé Zeleného kruhu 

⊷ Daniel Vondrouš 

⊷ Radka Kopáčková 

⊷ Blanka Toušková 

⊷ Zdenka Černá (do června 2017) 

17 



Výroční zpráva 2017 

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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http://www.zelenykruh.cz/
http://www.facebook.com/zelenykruh
http://www.twitter.com/zelenykruh
http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

