


Obsah

O Zeleném kruhu

Rok 2015 v číslech

Výkaz zisků a ztrát

Rozvaha

Rada Zeleného kruhu

Členské organizace

Práce s členskými organizacemi

Zastoupení v poradních orgánech

Co se nám povedlo

Na čem jsme pracovali

Projekty v roce 2015

Publikace

Poděkování

Lidé Zeleného kruhu



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 2015 v číslech
Více než 520 000 Evropanů se připojilo ke kampani 
na ochranu vzácné přírody, na které spolupracoval 
i Zelený kruh.

Částkou 100 820 Kč podpořili příznivci Zeleného 
kruhu ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla práci 
na vytváření podmínek pro zapojování aktivních lidí 
a spolků do rozhodování o stavbách.

Experti Zeleného kruhu poskytli více než 500 
konzultací k aktuální legislativě a politice životního 
prostředí.



Náklady zaokrouhleno v tis. Kč 

Spotřebované nákupy 63
a. Energie 23
b. Materiál 40

 
Služby 733
a. Nájem, služby, vodné, stočné, svoz odpadu 119
b. Opravy a údržba 4
c. Cestovné 17
d. Expertní služby  211
e. Ostatní služby 382

Osobní náklady 2885
Ostatní náklady 33
Členské příspěvky v European Environmental Bureau 7

Náklady celkem 3721

Výnosy zaokrouhleno v tis. Kč 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 224
a. Nájem a pronájem 125
b. Expertní služby  32
c. Ostatní služby 67

Přijaté příspěvky 254
a. Dary 53
b. Nadační příspěvky 10
c. Členské příspěvky 191
 
 

Provozní dotace 3 299
Ostatní výnosy 2

 
Výnosy celkem 3 779

Hospodaření
Výkaz zisků a ztrát  * údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015  * data v plném znění jsou uvedeny na webových stránkách

http://www.zelenykruh.cz/o-nas/vyrocni-zpravy


Aktiva zaokrouhleno v tis. Kč

Dlouhodobý majetek 50
a. Dlouhodobý nehmotný majetek 0
b. Dlouhodobý hmotný majetek 181
c. Dlouhodobý finanční majetek 0
d. Oprávky k dlouhodobému majetku -131

Krátkodobý majetek 2342
a. Zásoby 112
b. Pohledávky 144
c. Krátkodobý finanční majetek 1737
d. Jiná aktiva 349

Aktiva celkem 2392

Pasiva zaokrouhleno v tis. Kč

Vlastní zdroje 1990
a. Jmění 1336
b. Výsledek hospodaření 654
 
 

Cizí zdroje 402
a. Rezervy 0
b. Dlouhodobé závazky 112
c. Krátkodobé závazky 290
d. Jiná pasiva 0 

Pasiva celkem 2392

Hospodaření
Rozvaha  * údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015  * data v plném znění jsou uvedeny na webových stránkách

http://www.zelenykruh.cz/o-nas/vyrocni-zpravy


Rada Zeleného kruhu

Pavel Černohous, předseda • Ateliér pro životní prostředí

Jan Dušek • Beleco

Martin Fadrný • Frank Bold 

Jan Freidinger • Greenpeace

Yvonna Gaillyová • Veronica

Vlastimil Karlík • Arnika

Edvard Sequens • Calla



Členské organizace k 31. 12. 2015

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 

Econnect, Praha • econnect.ecn.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 

http://www.arnika.org
http://atelier.ecn.cz
http://www.auto-mat.cz
http://www.beleco.cz
http://www.calla.cz
http://cde.ecn.cz
http://www.cso.cz
http://www.cistenebe.cz
http://www.detizeme.cz
http://econnect.ecn.cz
http://www.frankbold.org
http://www.glopolis.org
http://www.greenpeace.cz
http://www.brontosaurus.cz
http://www.hnutiduha.cz
http://www.koaliceproreky.cz
http://www.konopa.cz


Členské organizace k 31. 12. 2015 

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 

STEP – 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

http://www.ochranazvirat.cz
http://www.nesehnuti.cz
http://www.prazskematky.cz
http://www.pro-bio.cz
http://www.rosacb.cz
http://www.ekoporadna.cz
http://www.pavucina-sev.cz
http://www.stuz.cz
http://www.sever.ekologickavychova.cz
http://www.veronica.cz


Práce s členskými organizacemi
Asociace Zelený kruh sdružuje více než 100 nevládních 
organizací, které prosazují zákony chránící životní 
prostředí, hlídají politiky, informují veřejnost a pečují 
o vzácnou přírodu.

Dvě setkání členů Zeleného kruhu v roce 2015 proběhla  
9. dubna a 21. října v Praze. Valná hromada se konala  
9. prosince 2015.

Zelený kruh pro své členy uspořádal také 6 seminářů, 
během nichž si účastníci vyměňovali znalosti a zkušenosti 
o zapojování do legislativního procesu, vedení kampaní 
a seznámili se s výsledky výzkumu veřejného mínění 
o občanské angažovanosti a možnostmi jeho využití  
ve své práci.



Zastoupení v poradních orgánech 
státní správy v roce 2015
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 2015 se na práci v 50 pracovních a poradních 
orgánech státní správy v České republice podílelo 69 
zástupců členských organizací.

http://www.zelenykruh.cz/pro-ostatni/zastupci-ve-vyborech-a-komisich


Co se nám povedlo?
• Společně s našimi členy Českou společností 

ornitologickou, Arnikou, Hnutím DUHA a Beleco jsme se 
podíleli na celoevropské kampani Nature Alert – Klenoty 
přírody v ohrožení za zachování důležitých evropských 
zákonů chránících vzácnou přírodu, kterou podpořilo 
více než půl milionu Evropanů. V České republice se 
na podporu přírody vyjádřilo téměř deset tisíc lidí.

• Pečlivě jsme dohlíželi na přípravu novely stavebního 
zákona. V rámci meziresortního řízení se nám podařilo 
zabránit omezení práva lidí zapojovat se do rozhodování 
o svém okolí nebo zamezit posílení pravomocí 
autorizovaných inspektorů. Ve spolupráci s ostatními 
organizacemi jsme prosadili i další připomínky.

• Připravili jsme 4 kulaté stoly, u kterých jsme debatovali 
o dopadech klimatické změny a zavádění adaptačních 
opatření v českých regionech. S místními politiky, 
akademiky a zainteresovanou veřejností jsme se setkali 
v Hradci Králové, Olomouci, Brně a v Ostravě.



Na čem jsme pracovali 
• Sledovali jsme dění kolem ochrany evropské přírody, 

stavebního a odpadového zákona a zákona o dopravních 
stavbách. O těchto tématech jsme intenzivně jednali 
s ministry, jejich náměstky, poslanci a senátory.

• Tradiční setkání odborníků se širokou veřejností jsme 
ve spolupráci s našimi členy uspořádali nejen v hlavním 
městě, ale vyrazili jsme i do regionů. 9 vědeckých 
kaváren jsme věnovali následujícím tématům:

 ∙ Návrat divokých koní, Praha
 ∙ Příroda ve městě, Praha
 ∙ Jak se chrání životní prostředí na Kubě se  
  zahraničním hostem Isbel Díaz Torresem, Praha
 ∙ Průplav Dunaj-Odra-Labe a jeho vliv na krajinu 
  Hodonínska, Hodonín
 ∙ Transatlantická dohoda – hrozba nebo příležitost?, 
  Olomouc
 ∙ Příroda ve městech, Opava
 ∙ Vliv ovzduší na naše zdraví, Ostrava
 ∙ Změna klimatu dnes a zítra, Brno



Na čem jsme pracovali
• Analyzovali jsme politiku našich zástupců v otázkách 

životního prostředí
 ∙ Komentovali jsme nejdůležitější hlasování poslanců
 ∙ Ohodnotili jsme Sobotkovu vládu po dvou letech 
  ve funkci

http://rosnicka.zelenykruh.cz/
http://www.zelenykruh.cz/bily-slider-na-hp/ekologicka-politika-vlady-povede-k-poskozeni-zdravi-a-ekonomickym-ztratam-tvrdi-odbornici


Projekty v roce 2015 

Hlas veřejnosti má zelenou

Pomáháme prosazovat podmínky, aby se aktivní lidi a spolky mohli 
zapojovat do veřejného života.
• S Nadací VIA jsme vytvořili výzvu politikům za spravedlivé 

rozhodování o stavbách, ke které se v roce 2015 připojilo více 
než 400 osobností a organizací.

• Právní experti Zeleného kruhu hovořili o dopadu legislativních 
změn na účast veřejnosti na pražské krajské konferenci Strany 
Zelených a semináři Dopravní federace.

• Ve spolupráci s Nadací VIA jsme zorganizovali  workshop, 
na kterém jsme probírali chystanou novelu stavebního zákona 
s místními spolky a iniciativami.

• Sledovali jsme přípravu novely stavebního zákona a při jednáních 
s politiky prosazovali naše připomínky.

• Pomocí infolistů pro politiky a zainteresovanou veřejnost jsme 
zvyšovali povědomí o možnostech spolurozhodování o stavbách, 
vyvraceli mýty o nevýhodách zapojení veřejnosti a poskytli 
návod, jak se do veřejného dění zapojit. 

• Širokou veřejnost jsme informovali prostřednictvím tiskových 
zpráv, naši práci jsme prezentovali novinářům na společných 
setkáních.

• Vydali jsme brožuru Hlas veřejnosti má zelenou s příběhy 
aktivních lidí, kterým se zapojení do veřejného dění vyplatilo.

 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 Projekt podpořila Nadace OSF z Fondu Otakara Motejla za podpory CEE Trust.

http://bit.ly/vyzvaZK


Projekty v roce 2015

Zlepšení zákonné ochrany životního prostředí 
v České republice

Ekologickým organizacím pomáháme zapojovat se do procesu 
tvorby a schvalování zákonů na ochranu životního prostředí.
• Poskytli jsme bezmála 550 konzultací v oblasti legislativy 

a politiky životního prostředí.
• Pro naše členy jsme připravili 4 vzdělávací semináře, na kterých 

jsme sdíleli naše poznatky a diskutovali o zapojování nevládních 
organizací do legislativního procesu, účasti veřejnosti 
do veřejného dění a o dalších zajímavých tématech.

• Vytvořili jsme 4 pracovní skupiny, kterých se účastnilo 52 
odborníků z členských organizací. S nimi jsme zpracovali 
připomínky a stanoviska k zákonům a koncepcím dotýkajících 
se ochrany životního prostředí, o kterých jsme dále jednali 
s politiky.

• Intenzivně jsme sledovali a komentovali legislativní práci vlády, 
poslanců a senátorů.

• Analyzovali jsme nejdůležitější hlasování poslanců. 

• Hodnotili jsme vládní politiku na poli ochrany životního 
prostředí.

• Novináře jsme pravidelně informovali prostřednictvím tiskových 
zpráv, připravovali jsme podklady pro články v médiích. 

 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 Projekt byl spolufinancován Velvyslanectvím Spojených států amerických.



Projekty v roce 2015

Zlepšení veřejného obrazu ekologických NNO

Pracujeme na posílení pozitivního obrazu ekologických organizací 
a občanského aktivismu u české veřejnosti.
• Naši společnou práci s členy jsme novinářům představili 

na čtyřech tiskových konferencích:
 ∙ Zahájení kampaně Klenoty přírody v ohrožení
 ∙ Dopad novely stavebního zákona na účast veřejnosti při 
  rozhodování o stavbách
 ∙ Novela odpadového zákona a její dopad na recyklaci
 ∙ Opatření na zlepšení kvality ovzduší
• Vydali jsme 31 tiskových zpráv, díky kterým jsme zajistili 254 

článků a rozhovorů. 
• Naše aktivity sleduje 1654 příznivců na sociální síti Facebook 

a 182 na síti Twitter.
• Na zlepšování obrazu ekologických organizací spolupracujeme 

s experty na mediální komunikaci a novináři.
• Díky spolupráci s Katedrou environmentálních studií Masarykovy 

univerzity Brno jsme získali výsledky výzkumu veřejného mínění 
o environmentální angažovanosti.

• Členové Zeleného kruhu se během seminářů a workshopů 
seznámili s výsledky výzkumu a naučili se je využívat při práci 
s cílovými skupinami.

• Uspořádali jsme 3 diskuzní setkání odborníků se širokou 
veřejností v českých regionech:

 ∙ Transatlantická dohoda – hrozba nebo příležitost?, Olomouc
 ∙ Průplav Dunaj-Odra-Labe a jeho vliv na krajinu Hodonínska, 
  Hodonín
 ∙ Vliv ovzduší na naše zdraví, Ostrava

 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 Projekt byl spolufinancován Ministerstvem životního prostředí a Magistrátem hlavního 
 města Prahy.

http://www.facebook.com/zelenykruh
https://twitter.com/zelenykruh
http://www.zelenykruh.cz/pro-ostatni/enviro_angazovanost


Projekty v roce 2015 

Podpora výměny informací o dopadech změny 
klimatu a adaptačních opatření na národní 
a regionální úrovni

Informujeme českou veřejnost o dopadech klimatické změny 
a adaptačních opatřeních v podmínkách České republiky.
• Připravili jsme 4 kulaté stoly, u kterých jsme s politiky, 

akademiky a zainteresovanou veřejností debatovali o dopadech 
klimatické změny a zavádění adaptačních opatření v českých 
regionech.

• Připravovali jsme 6 naučných animovaných videí, s jejichž pomocí 
na sociálních sítích vzděláváme širokou veřejnost.

• Během 2 tiskových konferencí jsme novináře informovali 
o aktivitách kampaně: 

 ∙ Vyhlášení soutěže o nejlepší adaptační opatření roku, nad 
  kterou převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí
 ∙ Představení výsledků výzkumu veřejného mínění 
  o povědomí české veřejnosti o klimatické změně
• Více informací jsme příznivcům poskytovali na sociálních sítích 

Facebook a Twitter.

 Č. projektu: EHP-CZ02-OV-1-011-2014
 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 Projekt byl spolufinancován Velvyslanectvím Spojených států amerických.

https://www.facebook.com/Adaptace-na-změnu-klimatu-652306738203574/
https://twitter.com/adaptacenaklima


Projekty v roce 2015 

S dalšími partnery jsme spolupracovali 
na významných projektech

• R&Dialogue
 ∙ Pomáhali jsme organizovat dialog mezi vědci a občanskou 
  společností, který povede ke spojení jejich vizí a rozvoji 
  obnovitelných zdrojů energie.
• Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako 

nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření 
v NNO

 ∙ Podíleli jsme se na rozvoji dobrovolnické práce 
  v organizacích zaměřených na práci s dětmi a mládeží 
  a organizacích zaměřených na péči o přírodu a ochranu 
  životního prostředí.
• Čtenářská gramotnost pro učitele ZŠ v environmentální 

výchově a přírodovědných předmětech
 ∙ Připravovali jsme učitele základních škol k lepšímu vedení 
  svých žáků k ochraně životního prostředí.



Publikace
Hlas veřejnosti má zelenou,
7 příběhů o lidech a spolcích, kteří se zapojili do veřejného života, 
aby mohli ovlivnit podobu krajiny a měst, jejich domovů.

Vydali jsme 12 čísel Zpravodaje Zeleného kruhu. Jeho 
prostřednictvím jsme poskytovali informace více než 850 
odběratelům.

http://bit.ly/hlasverejnosti
http://www.zelenykruh.cz/pro-ostatni/zpravodaj-ekologickych-nevladnich-organizaci/o-zprav


Poděkování
Za finanční podporu v roce 2015 děkujeme

Nadaci Partnerství, Nadaci rozvoje občanské společnosti, 
Velvyslanectví Spojených států amerických, Magistrátu hlavního 
města Prahy, Open Society Fund, Fondu Otakara Motejla, Lush 
Česká republika, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu 
práce a sociálních věcí, Ministerstvu financí, Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy a Evropské komisi.

Všem dárcům, kteří podpořili naši kampaň „Chceme být slyšet“.



Lidé Zeleného kruhu

Daniel Vondrouš

Marta Kotecká Misíková 

Zuzana Vachůnová 

Aleš Ziegler

Katarína Kalivodová • do ledna 2015

Radka Kopáčková • od března 2015

Blanka Toušková

Jiří Kaňa



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
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 

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

