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O Zeleném kruhu

1

Pavel Černohous, Ateliér pro životní prostředí
Jan Freidinger, Greenpeace
Jarmila Johnová, Pěšky městem
Tomáš Jungwirth, CDE, předseda Rady
Václav Orcígr, Arnika

 Členové Rady:

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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Arnika
Ateliér pro životní prostředí
Auto*Mat
Beleco
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Centrum pro dopravu a energetiku
Česká společnost ornitologická
Čisté nebe o.p.s.
Děti Země
Frank Bold Society
Greenpeace Česká republika
Hnutí Brontosaurus
Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Členské organizace
 

Zelený kruh měl v roce 2021 celkem 
25 řádných členů a 66 přidružených
členů. Kompletní seznam členských
organizací naleznete na webových
stránkách.
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https://arnika.org/
https://atelier.ecn.cz/
http://www.auto-mat.cz/
http://www.beleco.cz/
http://www.calla.cz/
http://cde.ecn.cz/
http://birdlife.cz/
http://www.cistenebe.cz/
https://detizeme.cz/
https://frankbold.org/
https://www.greenpeace.org/czech/
https://www.brontosaurus.cz/
https://www.hnutiduha.cz/
http://zelenykruh.cz/o-nas/clenove/
http://zelenykruh.cz/o-nas/clenove/


 

Členské organizace 

Zelený kruh měl v roce 2021 celkem 
25 řádných členů a 66 přidružených
členů. Kompletní seznam členských
organizací naleznete na webových
stránkách.

Koalice pro řeky
Konopa
Nadace na ochranu zvířat
NESEHNUTÍ
Pěšky městem
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
RESET: Platforma pro sociálně-ekologickou
transformaci, z. s.
Síť ekologických poraden ČR
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
Společnost pro trvale udržitelný život
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory –
SEVER
Svoboda zvířat
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http://zelenykruh.cz/o-nas/clenove/
http://zelenykruh.cz/o-nas/clenove/
http://www.koaliceproreky.cz/
http://www.konopa.cz/
https://www.ochranazvirat.cz/
https://nesehnuti.cz/
https://peskymestem.cz/
https://pro-bio.cz/
http://www.ekoporadna.cz/
http://www.pavucina-sev.cz/
https://stuz.cz/
https://sever.ekologickavychova.cz/
https://svobodazvirat.cz/uvod/


Aktivity se členskými
organizacemi
Asociace Zelený kruh sdružuje 91 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 se v roce 2021 konalo na jaře a na podzim.
První oborové setkání se konalo 13. dubna online. Část setkání byla 
mj. věnována debatě o Nové dohodě – programu sociálně ekologické
transformace pro Českou republiku.

Podzimní setkání se uskutečnilo také online dne 18. 11. 2021, a došlo na
něm k představení nových energetických scénářů popisujících, jak se
zbavit fosilních paliv v energetice a dopravě do roku 2050. 
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http://zelenykruh.cz/o-nas/clenove/
http://zelenykruh.cz/clenstvi/transparentnost-nno/eticky-kodex/
http://zelenykruh.cz/clenstvi/transparentnost-nno/pravidla-transparentnosti/


V roce 2021 se na práci v 62 pracovních a poradních
orgánech státní správy na své náklady podílelo 
78 zástupců členských organizací. 

Nově jsme získali zastoupení například v několika
tématických pracovních skupinách Operačního programu
Spravedlivá transformace (OP ST). 

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.

 

Zástupci v poradních
orgánech

55

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


 

Akce pro veřejnost
V roce 2021 jsme uspořádali
celkem čtyři akce pro veřejnost,
které všechny proběhly online.
Kromě akcí pro veřejnost jsme
uspořádali dva webináře 
pro úředníky z obcí o
environmentálně zodpovědném
zadávání zakázek.  
Celkem se akcí zúčastnilo 
167 lidí.

Publikační činnost
V roce 2021 jsme vydali brožuru
příkladů dobré praxe "U nás
plýtvat nebudeme, aneb jak
snižovat množství
komunálního odpadu".
Uvedené příklady dobré praxe
ukazují, jak mohou obce a města
posílit prevenci vzniku odpadu a
plnit tak zákonné cíle s nízkými
náklady pro obce i občany.

Zelený kruh v médiích
Za rok 2021 jsme vydali 
29 tiskových zpráv. Nejčastěji jsme
upozorňovali na problematickou
přípravu a obsah nového stavebního
zákona, komentovali přípravu
Národního plánu obnovy a hodnotili
programy politických stran před
volbami do PSP.
Kromě toho jsme příspívali články a
komentáři na servery ekolist.cz,
denikreferendum.cz, do Deníku N, a
komentovali dění v pořadu Nedej se
plus. 

Dialog s veřejností
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http://zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2020/12/Me%CC%81ne%CC%8C-odpadu-v-obci.qxp_Sestava-1-1.pdf
http://zelenykruh.cz/tiskove-zpravy/
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petran-kolinska-novy-stavebni-zakon-byty-nezlevni-a-zivotnimu-prostredi-uskodi
https://denikreferendum.cz/author/1338
https://denikn.cz/341920/priprava-noveho-stavebniho-zakona-je-nebezpecny-experiment-meli-bychom-ho-zastavit-a-zacit-znovu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410003-developeri-sobe/


Usilujeme o plnohodnotné zapojení veřejnosti do přípravy
rozvojových projektů, které mají vliv na životní prostředí.
Podporujeme změnu zákonů tak, aby samosprávy měly
dostatek pravomocí při územním plánování, a mohly
ovlivňovat podobu svěřeného území ve prospěch
udržitelného rozvoje.

Hlavní pozornost v rámci projektu jsme věnovali
připomínkování návrhu stavebního zákona a desítek
souvisejících složkových zákonů. 

Měníme klima 
v legislativě pro naše
obce a města

Projekty Zeleného kruhu v roce 2021

Cílem projektu Měníme klima v legislativě
je upravit legislativu tak, aby samosprávy mohly
realizovat rychle a efektivně projekty, které zajistí
účinnou adaptaci sídel na klimatickou změnu. 

Prosazujeme přednostní zástavbu brownfieldů 
a ochranu nezastavěného území, účinnou
ochranu stromů ve městech a odstranění
administrativních překážek pro novou výsadbu. 

Čtyřletý projekt podpořený programem Active Citizens
Fund začal v březnu 2020. Partnery projektu jsou sdružení
Arnika, Nesehnutí, Česká společnost pro právo
životního prostředí, zpravodajský portál Aktuálně,
Národní síť Zdravých měst, Národní sít Místních
akčních skupin a iniciativa Šance pro budovy.

7

https://www.activecitizensfund.cz/
https://arnika.org/
https://nesehnuti.cz/
https://www.cspzp.com/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/chrudim-zdrave-mesto/r~50329632ca7611eaa7deac1f6b220ee8/
https://www.zdravamesta.cz/
http://nsmascr.cz/
https://sanceprobudovy.cz/


Smart café V

Projekty Zeleného kruhu v roce 2021

Cirkulární ekonomika v Praze – co plánuje město, a co
mohou dělat domácnosti?
Jak zkrátit a zpříjemnit naše cesty městem
Jak mluvit s dětmi o změně klimatu?
Stíny nad kávou (online promítání s besedou)

Diskuzní večery byly věnované těmto tématům:

Projekt byl podpořen hlavním městem Prahou. 

V roce 2021 jsme zrealizovali celkem čtyři diskuzní
večery pro veřejnost s odborníky na témata spojená
se životním prostředím. Vzhledem k pandemické
situaci proběhly všechny akce online pře Zoom, a byly
streamované na Facebooku Zeleného kruhu. 
Akce probíhaly od května do prosince 2021. 

Kromě klasických diskuzních večerů s odborníky jsme
zorganizovali také jedno online promítání filmu 
s následnou besedou. 

 Celkem se všech akcí zúčastnilo 72 posluchačů.
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http://zelenykruh.cz/cirkularni-ekonomika-v-praze-co-planuje-mesto-co-mohou-delat-domacnosti/
http://zelenykruh.cz/jak-zkratit-a-zprijemnit-nase-cesty-mestem/
http://zelenykruh.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-zmene-klimatu/
http://zelenykruh.cz/stiny-nad-kavou-online-promitani-s-besedou/
http://zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/smart-cafe/videozaznamy/


Adaptační opatření 
v Praze – co jim brání 
v realizaci

Projekty Zeleného kruhu v roce 2021 Poskytnutí inspirace a motivace úředníkům pražských
městských částí pro realizaci konkrétních adaptačních
opatření v jejich obvodech

Zjištění slabých míst pro realizaci Strategie adaptace hl.
m. Prahy na klimatickou změnu

Hloubkové rozhovory s pracovníky pražského magistrátu,
pražských městských částí a městských společností.
Příprava a rozesílka on-line dotazníku, který vychází z
poznatků z rozhovorů
Třídění a rozbor dat sebraných z dotazníku
Formulace doporučení, jakými způsoby je možné
překážky pro realizaci adaptačních opatření v Praze
odstranit nebo zmírnit.

Dílčí cíle projektu:

Projekt je rozdělen do několika fází:

Projekt je realizován od 10/2021 do 12/2022. 
Projekt je podpořen hlavním městem Prahou. 

Zmapování překážek, na které pražské městské
části narážejí při realizaci adaptačních opatření 
Zajištění dat a informací pro Magistrát hlavního
města Prahy využitelných při implementaci
adaptační strategie či přípravě návrhů změn v
legislativních předpisech

V rámci projektu mapuje Zelený kruh překážky, které
se vyskytují při přípravě a realizaci adaptačních
opatření, a to s důrazem na oblast předpisů a
systémových nastavení.

Hlavní cíle projektu:
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O opatřeních k
ochraně klimatu v
Praze se studenty VŠ 
a pražskou veřejností

Projekty Zeleného kruhu v roce 2021

Informovat studenty vysokých škol o konkrétních
opatřeních k ochraně klimatu v Praze prostřednictvím
seminářů příslušných expertů, získat zpětnou vazbu a
motivovat je k podpoře a účasti na realizaci opatření
Informovat veřejnost o konkrétních opatřeních k
ochraně klimatu v Praze prostřednictvím diskusních
večerů s experty a motivovat občany k podpoře a
účasti na realizaci opatření

Praha cirkulární?
Udržitelná energie v Praze?
Praha nepřehřátá, nevysušená, adaptovaná?
 Praha otevřená a spolupracující?
Územní plánování jako nástroj k řešení klimatické
krize

Hlavní cíle projektu:

Přednášky jsou realizovány na tato témata:

Projekt je realizován od 07/2021 do 12/2022. 
Projekt je podpořen hlavním městem Prahou. 

V rámci projektu “O opatřeních k ochraně klimatu v
Praze se studenty VŠ a pražskou veřejností” pořádá
Zelený kruh besedy na pražských vysokých školách a
besedy pro veřejnost na témata týkající se
adaptačních opatřeních na klimatickou změnu v
Praze.

V roce 2021 jsme zrealizovali dvě přednášky na VŠ na
téma "Územní plánování jako nástroj k řešení
klimatické krize", kterých se zúčastnilo celkem 45
studentů.
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organizace dvou webinářů k výměně zkušeností pro
úředníky a  zastupitele měst a obcí v ČR
Vydání příručky pro úředníky a zastupitele "U nás
plýtvat nebudeme, aneb jak snižovat množství
komunálního odpadu".

Projekt měl dvě hlavní aktivity:

Webinářů se celkem zúčastnilo 50 posluchačů, a dalších
100 jich zhlédlo záznam na Youtube.

Bez plastů a
zbytečných odpadů 
ve městech a obcích

Projekty Zeleného kruhu v roce 2021

Hlavním cílem projektu bylo seznámit zástupce
obecních a krajských samospráv s pozitivními
příklady předcházení vzniku odpadů ve vlastní
spotřebě, s nastavováním environmentálně i
společensky odpovědných veřejných zakázek, a také
se zkušenostmi s náhradou konkrétních produktů a
s možnostmi získání jejich alternativ. 

Projekt vznikl za podpory Ministerstva životního
prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska
MŽP.
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http://zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/odpadove_webinare/brozura-prikladu-dobre-praxe/
http://zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/odpadove_webinare/brozura-prikladu-dobre-praxe/
http://zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2020/12/Me%CC%81ne%CC%8C-odpadu-v-obci.qxp_Sestava-1-1.pdf


 

Změny ve stavebním právu
Podrobně jsme sledovali 
a připomínkovali vládní návrh
nové stavební legislativy. Zákon
schválený na konci volebního
období ruší nezávislé posouzení
vlivů staveb na životní prostředí a
zcela chybí reforma územního
plánování.
Novou vládu a parlament jsme
proto vyzvali k obsahové revizi
schválených zákonů.

Komplexní soubor opatření 
na ochranu klimatu
Společně s experty z našich členských
organizací jsme připravili komplexní
soubor návrhů konkrétních opatření
na zmírňování klimatické změny 
a jejích dopadů. 
Většinu našich návrhů se nám
podařilo prosadit do volebních
programů stran a část také do
programového prohlášení nové
vlády.

Národní plán obnovy 

Kritizovali jsme vládu premiéra
Babiše za netransparentní a
chaotickou přípravu národního
plánu reforem a investic pro
oživení ekonomiky po pandemii.
Naše návrhy pomohly dodržet
evropská pravidla a umožnit
čerpání až 7 miliard eur z EU na 
 nasměrování Česka k zelené a
digitální budoucnosti. 

Hlavní témata
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Mezioborová platforma občanských
organizací Měj se k světu

Rekonstrukce státu European Environmental Bureau

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


Hospodaření - výkaz zisku a ztrát
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Přehled výnosů v roce 2021

Měníme klima v legislativě pro naše obce 

Smart café V, hl. m. Praha, 80 380,04 Kč
Adaptační opatření v Praze, a co jim brání v realizaci, hl. m.
Praha, 25 923,61 Kč
O opatřeních k ochraně klimatu v Praze se studenty VŠ a
pražskou veřejností, hl. m. Praha, 27 986,87 Kč
Bez plastů a zbytečných odpadů ve městech a obcích,
Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 

Posilování odborných dovedností členských organizací Zeleného
kruhu, Nadační fond rodiny Orlických (NFRO), 34 981,85 Kč
Prosazování souboru opatření k řešení ekologické a klimatické
krize, Nadační fond rodiny Orlických (NFRO), 43 429,50 Kč

V roce 2021 jsme realizovali celkem sedm projektů, 
na které jsme získali dotace od čtyř různých donorů:

 

a města, program Active Citizens Fund (ACF) podpořený fondy
EHP a Norska, 1 072 320,98 Kč

109 182,09 Kč

V roce 2021 tvořily příjmy ze státních veřejných rozpočtů 12 % z
celkových výnosů Zeleného kruhu. 

ACF
52.3%

Tržby z prodeje služeb
19.5%

Příspěvky a dary
12.5%

Hlavní město Praha
6.5%

MŽP
5.3%

NFRO
3.8%
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Hospodaření - rozvaha
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Poděkování

programu Active Citizens Fund (Fondy EHP a Norska)
Hlavnímu městu Praha
Ministerstvu životního prostředí
Nadačnímu fondu rodiny Orlických

Za finanční podporu v roce 2021 děkujeme:

Děkujeme také všem individuálním dárcům, kteří nás v roce 2021 podpořili. 
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Lidé Zeleného
kruhu 

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu
Petra Kolínská, koordinátorka kampaní a vedoucí projektu Měníme
klima pro naše obce a města
Radka Fučíková, projektová a finanční manažerka
Blanka Toušková, účetní 
Markéta Kořenková, stážistka
Lucie Vinařská, stážistka
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ZELENÝ KRUH
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2

(+420) 222 517 143
kancelar@zelenykruh.cz

datová schránka: rknhket
 

www.zelenykruh.cz
www.facebook.com/zelenykruh

www.twitter.com/zelenykruh
www.instagram.com/zelenykruh
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