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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.

O Zeleném 
kruhu



Rada Zeleného
kruhu

• Pavel Černohous, předseda • Ateliér pro životní 

prostředí

• Nikola Carić (do dubna 2019) • Čisté nebe

• Jan Freidinger • Greenpeace

• Romana Kaclíková • Hnutí DUHA

• Vlastimil Karlík • Arnika



Členské
organizace
k 31. 12. 2019

• Arnika, z.s., Praha

• Ateliér pro životní prostředí, 

o.s., Praha

• Auto*Mat, z.s., Praha

• Beleco, z.s., Praha

• Bieno, z.s., Praha

• Calla – Sdružení pro záchranu

prostředí, České Budějovice

• Centrum pro dopravu a 

energetiku, Praha

• Česká společnost

ornitologická, Praha

• Čisté nebe o.p.s., Ostrava

• Děti Země, Plzeň a Brno

• Frank Bold Society, Praha, 

Brno a Ostrava

• Glopolis, o.p.s., Praha

• Greenpeace Česká republika, 

Praha

• Hnutí Brontosaurus, Brno

• Hnutí DUHA - Friends of the Earth 

Czech Republic, Praha a Brno 

• Koalice pro řeky, Praha 

• Konopa z.s., Praha

• Nadace na ochranu zvířat, Praha 

• NESEHNUTÍ, Brno

• Občanské sdružení Veselý vrch, 

Chotilsko

• Pražské matky, Praha

• PRO-BIO Svaz ekologických

zemědělců, z.s., Šumperk

• Síť ekologických poraden ČR, Brno  

• Síť středisek ekologické výchovy

Pavučina, z. s., Praha 

• Společnost pro trvale udržitelný

život, Praha

• Středisko ekologické výchovy a etiky

Rýchory – SEVER, Brontosaurus 

Krkonoše, Horní Maršov

• Svoboda zvířat, Praha

Zelený kruh měl v roce 2019 celkem 27 řádných členů a 59 přidružených

členů. Kompletní seznam členských organizací naleznete zde.

http://zelenykruh.cz/o-nas/clenove/


Práce
s členskými
organizacemi

Asociace Zelený kruh sdružuje 86 nevládních organizací, které

prosazují zákony na ochranu životního prostředí, analyzují

výsledky práce politiků, informují veřejnost a pečují o vzácnou

přírodu. 

Všechny organizace dodržují Etický kodex a řídí se Pravidly

transparentnosti. 

Setkání členů Zeleného kruhu v roce 2019 se konalo 19. března

v Praze. V rámci setkání proběhl kulatý stůl se zástupci MŽP, 

Magistrátu hl. m. Prahy a experty z řad NNO o možných

opatřeních ke zlepšení stavu ovzduší.  

Valná hromada Zeleného kruhu se konala 6. prosince 2019.

http://zelenykruh.cz/o-nas/clenove/
http://www.zelenykruh.cz/clenstvi/transparentnost-nno/eticky-kodex
http://www.zelenykruh.cz/clenstvi/transparentnost-nno/pravidla-transparentnosti
http://www.zelenykruh.cz/clenstvi/transparentnost-nno/pravidla-transparentnosti


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.

Zastoupení v poradních orgánech
v roce 2019

Nově jsme v roce 2019 získali 

zastoupení v Uhelné komisi, 

poradního orgánu vlády, která řeší

přechod ČR k nízkouhlíkové

ekonomice.

V roce 2019 se na práci v 52 

pracovních a poradních orgánech

státní správy podílelo 70 zástupců

členských organizací. Aktuální 

přehled naleznete zde. 

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


Ve spolupráci s Centrem

pro životní prostředí

a zdraví jsme vydali

publikaci „Evropské

zkušenosti s opatřeními v 

oblasti dopravy ke

zlepšení kvality ovzduší“.

Publikační činnost

V roce 2019 jsme uspořádali

celkem 12 akcí pro 

veřejnost. Smart café jsme 

pořádali nejen v Praze, 

ale také v Brně a Olomouci. 

Kromě toho jsme uspořádali

3 workshopy v Praze. 

Celkem se akcí zúčastnilo

kolem 230 lidí.

Akce pro veřejnost

Co se nám povedlo

Naše aktivity na Facebooku

v roce 2019 sledovalo 2 313 

příznivců, na síti Twitter 341 

lidí.

Příznivci

http://zelenykruh.cz/o-nas/publikace/publikace-zeleneho-kruhu/


Projekty Zeleného kruhu v 
roce 2019

Cílem projektu bylo podpořit osvětu a vzdělávání

široké veřejnosti v tématice environmentálně

odpovědné spotřeby, a to pomocí interaktivního

webového nástroje - kalkulačky ekologické stopy. 

Hra o zemi

V rámci projektu došlo k aktualizaci a modernizaci

kalkulačky, která funguje na webu hraozemi.cz již

od roku 2003.  Kalkulačka je doplněna o tipy a 

návody, jak můžeme svoji ekologickou stopu

snížit. 

Kromě aktualizace webu jsme uspořádali diskuzní

večery pro veřejnost na téma ekologické stopy v 

Praze, Brně a Olomouci. Celkem se akcí zúčastnilo

87 lidí.

Projekt vznikl za podpory Ministerstva životního

prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

MŽP.

https://www.hra-o-zemi.cz/


Projekty Zeleného kruhu v 
roce 2019

V roce 2019 jsme zrealizovali celkem 6 diskuzních

večerů pro veřejnost s odborníky na témata spojená

se životním prostředím. Nově jsme smart café 

doplnili o jedno promítání s následnou debatou. 

Akce probíhaly od února do listopadu 2019. 

Smart café

Mezi tématy smart café v roce 2019 byly např.:

• Jak zajistit čistší vzduch v Praze

• Když se zhasnout nedaří (diskuzuní večer o 

světelném znečištění)

• Lesy v krizi - jak se vyrovnat se suchem a 

kůrovcovou kalamitou

• Klimatická krize u nás a ve světě, a jak jí

můžeme čelit

Celkem se všech akcí zúčastnilo 131 lidí.

Projekt byl podpořen hlavním městem Prahou.



Projekty Zeleného kruhu v 
roce 2019

Bez odpadu = bez 

dopadu
Cílem projektu bylo informovat veřejnost

o konkrétních a realizovatelných možnostech

snižování produkce odpadů jednotlivců, rodin

a domácností a motivovat je k praktické realizaci

představených řešení. 

V rámci projektu vznikly webové stránky

bezodpadove.cz, na kterých jsou dostupné návody

a tipy pro snižování množství odpadů při

každodenních činnostech. 

Kromě webových stránek vznikly také

3 infografiky, a proběhly 4 workshopy

pro veřejnost. 

Projekt byl podpořen hlavním městem Prahou.

bezodpadove.cz


Čisté ovzduší
Uspořádali jsme setkání 

úředníků, expertů a politiků 

na téma ochrany ovzduší 

v Praze. Také díky našim 

analýzám a argumentům

Praha přijala vyhlášku, která 

zakazuje spalovat uhlí 

v nejhorších kotlích 

a kamnech a připravuje 

zavedení mýtného systému. 

Kvalitní rozhodování 
Veřejnost zatím stále nemůže 

připomínkovat dopady drtivé 

většiny stavebních projektů na 

přírodu a vládní návrh 

stavebního zákona omezuje 

i ochranu přírody ze strany 

státních úřadů a obcí. Návrh 

věcně kritizovaly ekologické 

organizace i obce.  

Na čem jsme pracovali

Ochrana prostředí 
Prostřednictvím zástupce ZK 

v Uhelné komisi prosazujeme 

omezení závislosti na uhlí. 

Připomínkovali jsme klimaticko-

energetický plán (NECP) i projekt 

nových jaderných bloků. Podpořili 

jsme potřebné změny 

odpadového a obalového zákona, 

návrh na zálohování PET lahví.

Legislativa



Spolupracujeme

Rekonstrukce státuMezioborová platforma

občanských organizací

Měj se k světu

European Environmental 

Bureau

https://www.rekonstrukcestatu.cz/
http://mejseksvetu.cz/
http://mejseksvetu.cz/
https://eeb.org/


Hospodaření - výkaz zisku a ztrát
Náklady

(zaokrouhleno v tis. 
Kč)

Výnosy
(zaokrouhleno v tis. 

Kč)

Spotřebované nákupy a 
nakupované služby

687 Tržby za vlastní výkony a za zboží 244

a. Energie a materiál 48 a. Nájem a pronájem 167

b. Nájem, služby, vodné, stočné, 
svoz odpadu

70 b. Ostatní služby 77

c. Opravy a údržba 0 Přijaté příspěvky 467

d. Cestovné 1 a. Dary 226

e. Ostatní služby 568 b. Členské příspěvky 241

Osobní náklady 1 196 Provozní dotace 1 463

Odpisy dlouhodobého majetku 0 Ostatní výnosy 1

Ostatní náklady 17

Členské příspěvky v EEB 7

NÁKLADY CELKEM 1 907 VÝNOSY CELKEM 2 175



Client Earth

27.9%

Hlavní město Praha

24%

Příspěvky a dary

21.5%

Tržby z prodeje služeb

11.2%

Ministerstvo životního prostředí

7.7%

Hornorakouská vláda

7.7%

Přehled výnosů v roce 2019

V roce 2019 jsme realizovali celkem 6 projektů, 

na které jsme získali dotace od 4 různých donorů:

• Regulation of Air Pollution in Most Polluted Czech 

Regions (I + II), Client Earth, 606 652 Kč

• Smart café III, hl. m. Praha, 218 596 Kč

• Bez odpadu = bez dopadu, hl. m. Praha, 302 242 Kč

• Hra o zemi, MŽP, 168 116 Kč

• Gemeinsam gegen die Vergünstigung der 

Kernenergetik,  Hornorakouská vláda, 167 032 Kč

V roce 2019 tvořily příjmy z veřejných rozpočtů 31 % 

z celkových výnosů Zeleného kruhu.



Hospodaření - rozvaha
AKTIVA

(zaokrouhleno v tis. 
Kč)

PASIVA
(zaokrouhleno v tis. 

Kč)

Dlouhodobý majetek 0 Vlastní zdroje 1 845

a. Dlouhodobý nehmotný 

majetek
0 a. Jmění 1 336

b. Dlouhodobý hmotný majetek 0 b. Výsledek hospodaření 509

c. Dlouhodobý finanční majetek 0

d. Oprávky k dlouhodobému 

majetku
0

Krátkodobý majetek 2 547 Cizí zdroje 702

a. Zásoby 73 a. Rezervy 0

b. Pohledávky 56 b. Dlouhodobé závazky 73

c. Krátkodobý finanční majetek 2 409 c. Krátkodobé závazky 629

d. Jiná aktiva 9 d. Jiná pasiva 0

AKTIVA CELKEM 2 547 PASIVA CELKEM 2 547



Poděkování

Za finanční podporu v roce 2019 děkujeme:

Hlavnímu městu Praha, Ministerstvu životního prostředí, organizaci Client 

Earth a Hornorakouské vládě.

Děkujeme také všem individuálním a firemním dárcům, kteří nás v roce

2019 podpořili. 



Tým Zeleného
kruhu

• Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu

• Petra Kolínská, koordinátorka kampaní

• Radka Fučíková, projektová a finanční manažerka

• Blanka Toušková, účetní
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ZELENÝ KRUH

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2

(+420) 222 517 143

datová schránka: rknhket

kancelar@zelenykruh.cz

www.zelenykruh.cz

www.facebook.com/zelenykruh

www.twitter.com/zelenykruh

mailto:kancelar@zelenykruh.cz
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.facebook.com/zelenykruh
http://www.twitter.com/zelenykruh

