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Souhrn vybraných zjištění 

1) Většina zamýšlených investic je ve stádiu úvah (ideový záměr nebo vize). Významná část 

je ve stadiu přípravy pro realizaci. Nelze s dostatečnou přesností odhadnout rozšíření 

kapacit poskytovatelů služeb EVVO. Lze ale říci, že u respondentů, kteří plánují investici 

a poskytli údaje o kapacitě je celkový aktuální výkon 607 tis. účastníkohodin ročně, 

což lze vzít jako spodní hranici počtu účastníkohodin, které budou realizovány ročně 

s podporou dotačního programu. 

Ze zdokumentované kapacity v účastníkohodinách lze kvalifikovaně odhadnout stávající 

počet obsloužených klientů (výpočet nezohledňuje opakované návštěvy klientů, tzn. jeden 

klient může využít služeb centra vícekrát): 

Stávající celková kapacita sítě 173,4 tis. klientů 

Stávající kapacita sítě pro téma změny klimatu 25,8 tis. Klientů 

Navýšení využití teoretické kapacity sítě pro téma změny klimatu 15,7 tis. klientů 

Kvalifikovaně odhadnuté navýšení využití kapacity pro téma 
změny klimatu 

6,3 tis. klientů 

K odhadu je nutné poznamenat, že reálný stav bude záviset na dalších faktorech, zejména 

na poptávce klientů. Také se domníváme, že indikátor „počet účastníků“ může být zavádějící 

vzhledem k různé délce a tedy náročnosti programů. Sama střediska dávají přednost 

vykazování účastníkohodin.  

2) Předpokládaný objem investic bude v řádu minimálně několika set milionů Kč, dle 

současných odpovědí respondentů jde o 50 záměrů v průměrné výši 16 mil. Kč na jeden 

záměr, celkově tedy 800 mil. Kč. Protože jsou ale investice většinou pouze ve fázi záměru, 

nelze objem přesněji vyčíslit a jedná se o spodní hranici odhadu. Bude také záležet na 

nastavení podmínek podpor, zejména výše kofinancování a parametrů případných půjček. 

3) O dotace na investice bude zájem mezi středisky poskytujícími environmentální 

vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO), ale pouze za předpokladu, že požadovaná míra 

kofinancování nebude vyšší než 20 %. Počet zájemců bude vyšší za předpokladu 

dostupnosti výhodných půjček na zajištění tohoto kofinancování. Jakákoli výše kofinancování 

vyšší než 20 % bude znamenat problém, který radikálně sníží počet zájemců a ohrozí 

realizaci zvýšením rizika nedokončení investice u těch, kteří dotaci i za těchto podmínek 

přijmou. Současně lze říci, že splácení půjček v řádu nižších set tisíc ročně je reálné, protože 

střediska většinou vykazují dobré hospodářské výsledky. U informačních center zoologických 

a botanických zahrad je zájem nižší. Zde je třeba zdůraznit, že tyto subjekty jsou převážně 

příspěvkovými organizacemi a účast v projektu je tak významně ovlivněna vůlí zřizovatele. 

Domy přírody sice deklarují úvahy o investicích, ale v dotaznících nebyly často schopny 

zamýšlené investice podrobněji popsat. To mohlo být zapříčiněno jednak tím, že většina 

Domů přírody je v provozu teprve krátkou dobu, a pak tím, že primární úlohou Domů přírody 

je sloužit jako osvětová a návštěvnická střediska chráněných krajinných oblastí.  

Doporučujeme nastavit kofinancování ve výši do 20 % a zajistit systém zvýhodněných 

půjček na toto kofinancování.  

4) Přesnější časový rámec realizace investic není možno v tuto chvíli určit, protože většina 

středisek má investici v rovině ideového záměru. Vzhledem k očekávané délce trvání 
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projekčních prací a stavebního řízení lze očekávat schopnost středisek EVVO předložit 

projekt pro realizaci do 1 roku od vyhlášení informací o dotačním programu a výsledky 

stavebního řízení do 1,5 roku. Jedná se ale pouze o odhad na základě dřívějších zkušeností. 

Doporučujeme vyhlásit co nejdříve podmínky programu (např. avízo výzvy), výzvu 

nastavit jako průběžnou s ukončením posunutým na 1,5 roku od tohoto vyhlášení. To 

umožní rychlé zahájení těch investic, které jsou v pokročilejším stadiu přípravy, 

a poskytne dostatečný prostor pro důkladnou přípravu investic ostatních. 

5) Doporučujeme v programu zdůraznit, že jeho cílem je snížení emisí skleníkových 

plynů s důrazem na rozvoj vzdělávání, výchovy a osvěty v této oblasti. Doporučujeme 

požadovat zahrnutí tohoto aspektu do projektových záměrů středisek a jasně a od 

začátku tento fakt komunikovat. V opačném případě může dojít k nepochopení smyslu 

programu ze strany středisek a nenaplnění jeho klimatických cílů. Současně je zde 

z pohledu vzdělávání nedostatek demonstračních technologií a proto lze očekávat 

pochopení tohoto požadavku ze strany středisek. 
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Executive Summary 

The subject of the public contract is the creation of an analysis that identifies investment 

needs with planned implementation in the medium-term outlook (approximately 5–10 years) 

for entities that provide services of environmental education, training and awareness (EVVO) 

and environmental consulting in the Czech Republic. The analysis will be used to determine 

the absorption capacity in this area for the Operational Program Environment in the new 

programming period of 2021–2027. The analysis addressed 211 entities active in the field of 

EVVO and EC and evaluated their investment plans (e.g. modernization and innovation of 

buildings, including extensions , equipment for educational purposes, etc.), which will 

potentially be implemented in the next programming period of 2021-2027. The analysis 

identifies the current state for individual entities and the need for further investments. These 

are, in particular, environmental education centers, houses of nature, visitor centers and 

information centers of national parks and other selected facilities that provide EVVO and EC 

services. The survey was conducted in the form of an electronic questionnaire and, if 

necessary, a subsequent telephone specification. 

EVVO centers show much higher interest in investment subsidies than Houses of Nature and 

Information centers in ZOOs and botanical gardens), but only provided that the required co-

financing rate does not exceed 20 %. The number of applicants would be higher, provided 

that advantageous loans are available to ensure co-financing. Any amount of co-financing 

higher than 20 % represents a problem that would radically reduce the number of applicants 

and jeopardize implementation by increasing the risk of non-completion of the investment, for 

those who accept the subsidy even under these conditions. At the same time, it can be said 

that the repayment of loans in the order of less than one hundred thousand per year is 

realistic, because the centers usually show good economic results. 

We recommend keeping the level of co-financing of up to 20 % and ensuring a system of soft 
loans for this co-financing. 

It is not possible to determine a more precise time frame for the implementation of 

investments at this point , because at most centers the investments are at the stage of intent. 

Due to the expected duration of design works and construction proceedings, the ability of 

EVVO centers to submit a technical project within 1 year from the announcement of 

information on the subsidy program and the results of construction proceedings can be 

expected within 1.5 years. However, this is only an estimate based on previous experience. 

We recommend announcing the conditions of the program as soon as possible (e.g. notice of 

the call) and postponing the deadline for the call to 1.5 years from this announcement. 

In addition to investments in buildings, EVVO centers are also considering follow-up 

investments in equipment. They are also considering measures to reduce energy intensity, 

which they intend to use for demonstration purposes. 

In any case, we recommend that you make it possible to use investment support for building 

equipment and exterior modifications and equipment. We recommend that the conditions for 

obtaining measures to reduce energy intensity include the condition of their use for 

demonstration and teaching purposes. 
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The territory of the Karlovy Vary region remains uncovered. Due to the fact of a long-lasting 

lack of strong centers in the region with sufficient absorption capacity, i.e. with sufficient 

economic strength, adequate content and activities and therefore the assumption of 

sustainability, we recommend respecting this situation and not addressing it in this program. 

(We do not recommend any special benefits within the call for this region). The development 

of capacities for EVVO in the region should be addressed rather by supporting the 

development of personnel/professional capacities for EVVO services within the support of 

"soft" projects, which can only be followed by investment support. Overall, for reasons of 

sustainability, we recommend setting a previous "history" in the provision of EVVO services 

as a condition for applicants. 

The centers do not plan new investments primarily to reduce energy efficiency, reduce 

greenhouse gases or expand climate change education. These reasons are listed as 

additional, secondary or other. It can be assumed that the primary goal is the renovation of 

buildings and equipment used for EVVO, or the overall expansion of activities in EVVO. The 

main measures are building insulation and water management in buildings and on land. 

However, it should be emphasized that the centers are already implementing educational 

programs focused on climate issues. 

We recommend emphasizing in the program that its aim is to reduce greenhouse gas 

emissions with an emphasis on the development of education, training and awareness in this 

area. We recommend requesting the inclusion of this aspect in the centers' project 

applications and communicating this fact clearly and from the outset. Otherwise, the centers 

may misunderstand the meaning of the program and fail to meet its climate goals. 
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1 Stručná charakteristika analýzy 

Předmětem průzkumu projektu bylo vytvoření analýzy zmapování a vyhodnocení 

investičních potřeb s plánovanou realizací ve střednědobém výhledu (cca 5–10 let) 

u subjektů, které poskytují služby environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

a environmentálního poradenství (EP) v České republice.  

Analýza slouží k zjištění absorpční kapacity v této oblasti pro Operační program Životní 

prostředí v novém programovém období 2021–2027 (OPŽP). Analýza vzniká v období, kdy 

po delší dobu nebyly vyčleněny specifické prostředky na investice do center EVVO (poslední 

podpora byla dostupná z OPŽP 2007–2013). Zároveň je analýza vzhledem k vzrůstajícímu 

významu předcházení a přizpůsobování se změnám klimatu i vzhledem k předpokládanému 

zařazení intervence do specifického cíle OPŽP zaměřeného na klima zaměřena na EVVO 

spojené s klimatem. Potřeba právě tohoto zaměření EVVO na příčiny a důsledky změny 

klimatu je v Evropské unii evidentní. Evropský parlament vyhlásil v loňském roce stav 

klimatické nouze1. Evropská komise vyhlásila cíl stát se do roku 2050 prvním klimaticky 

neutrálním blokem na světě v „Investičním plánu evropské zelené dohody“2 stejně jako 

v dřívější strategické dlouhodobé vizi3, na jejímž základě tento závazek podpořila i Evropská 

rada. 

V rámci analýzy bylo osloveno 211 subjektů činných v oblasti EVVO a EP (viz specifikace 

níže) a vyhodnoceny jejich investiční záměry (např. modernizace a inovace objektu 

zahrnující dostavby, přístavby, vybavení pro vzdělávací účely aj.), které budou potenciálně 

realizovány v následujícím programovém období 2021–2027. Analýza identifikuje současný 

stav objektů, areálů, vybavenosti a spektra činnosti u jednotlivých subjektů a potřeby dalších 

investic. Jedná se zejména o střediska environmentálního vzdělávání, Domy přírody, 

návštěvnická centra a informační střediska národních parků a další vybraná zařízení, která 

poskytují služby EVVO a EP. Dotazování proběhlo formou elektronického dotazníku 

a případně návazného telefonického upřesnění.  

Konkrétně analýza zjišťovala následující druhy plánovaných investic: 

- budovy (dostavby, přístavby, rekonstrukce – jaké konkrétní úpravy, celková 

předpokládaná cena, předpokládaná výše spolufinancování), 

- vybavení (druh vybavení, v jakém množství – celková předpokládaná cena, 

předpokládaná výše spolufinancování), 

- další investiční záměry. 

 

                                                
1
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-

declares-climate-emergency 
2
https://ec.europa.eu/clima/news/financing-green-transition-european-green-deal-investment-plan-

and-just-transition-mechanism_en 
3
 https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_en 
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2 Kontext průzkumu 

Subjekty EVVO 

EVVO zahrnuje široké spektrum subjektů, činností i cílových skupin. 

Škálu subjektů, které se věnují EVVO, tvoří školy, neziskové organizace, příspěvkové 

organizace, veřejná správa i podnikatelské subjekty. Vedle veřejné správy a škol, jimž je 

zajišťování EVVO uloženo zákonnými a podzákonnými normami4 a které tak tvoří „státní 

pilíř“ zajištění EVVO, jsou klíčovými aktéry systému EVVO ty subjekty, které se na 

poskytování služeb v EVVO přímo specializují (je jejich hlavním posláním) – střediska 

ekologické výchovy, ekocentra a ekologické poradny, na něž je zaměřena předkládaná 

analýza. Tyto subjekty mají různou právní formu a zřizovatele – nejčastěji jde o neziskové 

organizace, poměrně často o příspěvkové organizace veřejné správy včetně školských 

zařízení, může jít však i o další typy. 

Činnosti a cílové skupiny v EVVO 

Mezi činnostmi subjektů specializovaných na EVVO pro různé cílové skupiny lze rozlišit 

zejména tyto: 

- poskytování metodicky a didakticky propracovaných environmentálních vzdělávacích 

programů pro školy (např. krátkodobé a pobytové ekologické výukové programy – 

EVP, dlouhodobé školní programy/projekty), 

- vzdělávání a metodická podpora pedagogických pracovníků, 

- soustavné poskytování ekoporadenských služeb, 

- specializované vzdělávání různých profesních, sociálních a zájmových skupin 

dospělých, 

- zajišťování neformálního (mimoškolního) vzdělávání/volnočasových aktivit dětí 

a mládeže v EVVO (kroužky, oddíly, tábory), 

- dlouhodobé osvětové kampaně, 

- jednorázové osvětové akce typu jarmark, veletrh, dožínky. 

Tyto formy se liší délkou a soustavností působení, intenzitou kontaktu mezi lektorem 

a účastníky, nároky na metodickou propracovanost, možnostmi a uskutečňováním ověřování 

kvality evaluacemi. 

To je nezbytné brát v úvahu při hodnocení činnosti subjektů poskytujících služby v oboru. 

                                                
4
 Např. 123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí, 561/2004 Sb. Školský zákon, 

Státní program EVVO, RVP aj. 
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Klimatické vzdělávání 

V posledních několika letech se v reakci na zesilující problém klimatické změny formuje tzv. 

klimatické vzdělávání (Climate Change Education). To lze dokumentovat řadou vznikajících 

zahraničních i domácích materiálů, včetně doporučení OSN5, i vznikem pracovní skupiny pro 

klimatické vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (2020). Zaměření činnosti subjektů 

EVVO na klimatické vzdělávání v ČR však dosud nebylo sledováno. Přestože část středisek 

ekologické výchovy již klimatické vzdělávání soustavně poskytuje (a několik se jich na něj 

dokonce profiluje), demonstrační pomůcky (např. reálné i počítačové modely a simulace, 

demonstrační technologická zařízení) v oblasti klimatické změny a mitigačních nebo 

adaptačních opatření jsou zatím relativně vzácné.  

Dosavadní investiční podpora zázemí pro EVVO 

Služby EVVO byly a i nadále budou z části závislé na externím financování a to nejen co se 

týče investičních záměrů, ale i provozu. Školy, které jsou nejčastějším institucionálním 

klientem center environmentálního vzdělávání, nejsou schopny hradit celé náklady na 

realizaci programů. 

V programovém období ESIF 2007–2013 (2015) byla podporována oblast investic do EVVO 

z OPŽP (Prioritní osa 7). Jednalo se o stavby, rekonstrukce, dostavby, přestavby a přístavby 

nových i stávajících center environmentálního vzdělávání, a to do minimálně 

nízkoenergetického standardu. Dále pak bylo podporováno vybavení center 

environmentálního vzdělávání a tvorba materiálů a pomůcek určených pro environmentální 

vzdělávání, jak exteriérových, tak i interiérových. Doplňkově k tomuto programu byl vyhlášen 

z národních zdrojů Program investiční podpory environmentálního vzdělávání, osvěty 

a poradenství pro region NUTS II Praha (2010)6. 

V tomto sledovaném období 2007–2013 došlo k růstu výkonů sektoru environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a k nárůstu kapacit center EVVO, a to jak 

prostorových, tak personálních. Na základě vyjádření center samotných i klientů (zejména 

škol), lze uvést, že se zvýšila kvalita poskytovaných služeb a také kvalifikace odborných 

pracovníků center.7 

Podpora z OPŽP 2007–2013 (PO7) pomohla významným způsobem stabilizovat sektor 

EVVO a zvýšit atraktivitu jím poskytovaných služeb pro klienty. 

Vedle této podpory přímo zacílené na EVVO byly některé investiční projekty na národní 

úrovni podpořeny z jiných operačních programů (např. přeshraniční programy, IROP), šlo 

však o ojedinělé případy a nejednalo se o systematický přístup zacílený na EVVO.  

                                                
5
 Viz např. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219752, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373762/PDF/373762eng.pdf.multi 
6
https://archiv.sfzp.cz/sekce/456/program-podpory-environmentalniho-vzdelavani-osvety-a-

poradenstvi/index.html 
7
 Zdroj: MŽP, BEZK, Agentura Koniklec, Masarykova univerzita, SEVER (2015): „Srovnávací analýza 

stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR“. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219752
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373762/PDF/373762eng.pdf.multi
https://archiv.sfzp.cz/sekce/456/program-podpory-environmentalniho-vzdelavani-osvety-a-poradenstvi/index.html
https://archiv.sfzp.cz/sekce/456/program-podpory-environmentalniho-vzdelavani-osvety-a-poradenstvi/index.html
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Předchozí průzkumy a analýzy investičních potřeb subjektů EVVO 

V minulosti byly zpracovány dvě podobně zaměřené analýzy, s jejichž výsledky lze porovnat 

současný stav:  

- MŽP, BEZK, Agentura Koniklec (2009): Analýza potřebnosti a využívání 

environmentálních center (center EVVO) na území ČR (doplněno 2010 

o Geografickou analýzu potřebnosti a využívání environmentálních center (center 

EVVO) na území ČR), 

- MŽP, BEZK, Agentura Koniklec, Masarykova univerzita, SEVER (2015): „Srovnávací 

analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na 

stav EVVO v ČR“. 

3 Specifikace předmětu průzkumu 

- Aktuální stav objektu/předmětu investice (např. rok výstavby, vybavenost, poslední 

renovace, opravy, stáří a stav stávajícího vybavení apod.) 

- Aktuální stav rozpracovanosti projektu (např. plán, vize, projektová dokumentace atp.) 

- Organizační forma potenciálních žadatelů (obec, zapsaný spolek, příspěvková 

organizace atp.) 

- Plánovaný termín investic 

- Zdroj a výše možného financování zamýšlených investic 

- Plánovaná vytíženost objektů 

- Způsob udržitelnosti výstupů projektu 

- Klasifikace plánovaných investic dle účelu a výše těchto investic – modernizace 

a obnova stávajícího objektu, přístavba, dostavba atd. Dále pak vybavení (nábytek, 

technické vybavení atd.), případně další plánované investice 

- Plánované investice, které mají vazbu na adaptaci na změnu klimatu – tzn. budovy 

v min. nízkoenergetickém standardu, využití solárních systémů a dalších OZE 

technologií, nádrže na dešťovou vodu a řešení pro využívání šedé vody a další 

relevantní technologie pro ekologický provoz objektů  

- Plánované investice do demonstračních prvků a pomůcek, které budou sloužit 

k výchově a osvětě k tématu změna klimatu 

- Aktuálně nabízené vzdělávací programy a osvětové aktivity, které se zabývají změnou 

klimatu 

- Počet účastníků nabízených vzdělávacích programů za kalendářní rok (údaj 

k současnému stavu a výhled do budoucna, pokud se liší) 
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4 Okruh respondentů 

- Provozovatelé stávajících objektů středisek environmentálního vzdělávání 

- Domy přírody 

- Návštěvnická a informační střediska v národních parcích 

- Informační střediska CHKO 

- Botanické a zoologické zahrady(zpravidla se jedná o příspěvkové organizace měst 

a krajů nebo o NNO) 

5 Bylo osloveno 

- 123 provozovatelů stávajících objektů středisek environmentálního vzdělávání 

(zdrojem dat byl portál ekocentra.cz, pavucina-

sev.cz,                                                http://www.ekoporadna.cz/clenstvi/clenove-step, 

https://www.ekoporadny.cz/ 

- 16 Domů přírody a informačních středisek CHKO zařazených v programu Dům 

přírody s tím, že po prověření situace všech 16 Domů přírody jich bylo dotazníkem 

obesláno 9, protože 7 stále ještě de facto nefunguje nebo alespoň nefungovalo 

v době průzkumu (zdrojem dat byly webové stránky AOPK) 

- 21 návštěvnických a informačních středisek v národních parcích (zdrojem dat byl 

portál ekocentra.cz a webové stránky národních parků) 

- Celkem 51 provozovatelů botanických a zoologických zahrad (zdrojem dat byly 

webové stránky Unie botanických zahrad a Unie českých a slovenských zoologických 

zahrad) 

Osloveni byli provozovatelé ze všech 14 krajů ČR.  

6 Harmonogram 

- 1. fáze: Úvodní schůzka, která proběhla po podpisu smlouvy, k němuž došlo dne 

14. 4. 2020 

- 2. fáze: Zpracování vstupních dat: sestavení seznamu respondentů k oslovení 

a návrhu dotazníku k elektronickému dotazníkovému šetření. Byla využita např. 

databáze center environmentálního vzdělávání (www.ekocentra.cz), dále adresář 

Pavučiny a vlastní průzkum na internetu. Dotazník a seznam respondentů byly 

schváleny zadavatelem do konce června 2020. Do 25. 6. probíhalo upřesňování 

detailů dotazníku a rozdělení SEV na ty, které v systému EVVO a v jednotlivých 

krajích plní klíčovou roli, a ty ostatní. Rozdělení schválil zadavatel. 

- 3. fáze: Elektronické dotazníkové šetření, případně telefonické upřesnění (bylo 

realizováno cca 100 telefonických rozhovorů), proběhlo v několika vlnách od konce 

června do srpna 2020. Sběr dotazníků byl zkomplikován jednak pandemickou situací, 

a také letním obdobím dovolených. 
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- 4. fáze: Zpracování sebraných dat do finální podoby. 

7 Metodika sběru dat 

Byl připraven online dotazník a elektronický dotazník v Excelu. Respondenti mohli využít obě 

možnosti, přičemž většina respondentů využila excelový dotazník. Doplňkově byli 

respondenti kontaktováni telefonicky (bylo realizováno cca 100 telefonických rozhovorů), 

byla jim poskytnuta pomoc s vyplněním dotazníku. Dotazníky byly také předvyplněny údaji 

z veřejných zdrojů a v případě nejasností a rozporů byli respondenti kontaktováni a žádáni 

o upřesnění.  

8 Průzkum středisek – interpretace získaných dat 

8.1 Respondence 

Počet oslovených a míra respondence 

 

Graf 1 – Počet oslovených a míra respondence 

Druh Informace 
o nezájmu 

Kompletní 
dotazník 

Nevyplnili Celkem 
obesláno 

Domy přírody  --- 7 9 16 

Informační centra Národních parků* --- 1 20 21 

Střediska ekologické výchovy 19 52 51 123 

Zoologické a botanické zahrady --- 4 47 51 

Celkem 19 64 127 211 

* včetně NP a CHKO Šumava 

Tabulka 1 – Počet oslovených a míra respondence 
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Komentář 

Zadavatelem bylo požadováno obeslání min. 70 SEV. Realizátor obeslal 123 SEV. Z tohoto 

počtu jich bylo 90 identifikováno a zadavatelem schváleno jako SEV, která plní klíčovou roli 

v systému EVVO v krajích. Jejich výběr byl proveden na základě zhodnocení jejich historie 

realizátorem, kdy byla brána v potaz jejich historie, objem realizovaných programů EV 

a hospodářské ukazatele. Ostatní předpokládané počty byly dodrženy. Návratnost 

u prioritních SEV je vztažena k požadovanému počtu 70 obeslaných středisek, je tedy 

67,14 %. Nízká návratnost u informačních center NP a ZOO a botanických zahrad ukazuje, 

že samy organizace chápou svoji roli v EVVO jako okrajovou. 

Při zpracování databáze Domů přírody bylo zjištěno, že z celkového počtu 16 Domů přírody 

publikovaných na zdrojových stránkách AOPK je 7 Domů přírody v různé fázi přípravy (od 

projektového záměru po probíhající výstavbu), dosud tedy nebyly otevřeny a žádnou činnost 

nevykonávají.  

Právní forma respondentů 

 

N = 83 

Graf 2 – Právní forma zřizovatele pracovišť 

Právní forma Počet 

Obchodní společnost 2 

Nestátní nezisková organizace 56 

Obec 3 

Příspěvková organizace 22 

Tabulka 2 – Právní forma zřizovatele pracovišť 
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Typickým realizátorem EVVO a nejčastějším potenciálním žadatelem o investiční dotaci jsou 

nestátní neziskové organizace a dále často i příspěvkové organizace (resp. jejich 

zřizovatelé). Naprostá většina (⅔) respondentů jsou nestátní neziskové organizace (zahrnuje 

právní formy spolku, pobočného spolku, zapsaného ústavu, obecně prospěšné společnosti, 

okrajově též nadace a nadačního fondu). Třetinu tvoří příspěvkové organizace veřejné 

správy a obce, zcela zanedbatelný je podíl obchodních společností. Naprosto dominantně 

tedy jde o právní formy, jejichž primárním účelem není tvořit zisk, ale realizovat veřejně 

prospěšnou činnost. S těmito typy právních forem a jejich specifiky je tedy třeba počítat jako 

s oprávněnými žadateli a příjemci při vypsání výzev a zároveň při nastavení podmínek, 

posuzování jejich finančního zdraví apod. 

Respondence podle území 

Infografika/kartogram zobrazuje počet získaných odpovědí v jednotlivých krajích. 

 

N = 83  

Graf 3 – Respondence podle území 

Služby EVVO nejsou dostatečně rozvinuty v Karlovarském kraji, což potvrzovaly i předchozí 

realizované průzkumy8, a do jisté míry i v lidnatém Ústeckém kraji, naopak nejpočetnější jsou 

poskytovatelé EVVO tradičně v Jihomoravském kraji a v Praze. Zajímavý je vysoký počet 

respondentů z Jihočeského kraje, nicméně vysvětlení zde je nejspíše ve vysoké míře 

spolupráce respondentů. 

                                                
8
 „Analýza potřebnosti a využívání environmentálních vzdělávacích center na území České republiky“, 

2008 
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Nerovnoměrné „pokrytí“ však není řešitelné investičními dotacemi, ale spíše podporou 

rozvoje personálních kapacit („měkké projekty“), a do značné míry závisí i na podpoře 

jednotlivých krajů.  

8.2 Kvantifikace plánovaných investic 

Pracoviště plánuje investici s případnou podporou OPŽP. 

 

N = 83 (všichni respondenti) 

Graf 4 – Kvantifikace plánovaných investic 

Odpověď Počet Interpretace 

Respondent plánuje investici 49 ANO 

Respondent neplánuje investici, dotazník vyplnil 14 NE 

Respondent neplánuje investici, pouze sdělil tuto skutečnost 20 NE 

Celkem 83  

Tabulka 3 – Kvantifikace plánovaných investic 

Ve vzorku je 49 potenciálních žadatelů investičních dotací z OPŽP. Lze předpokládat, že 

skutečný počet žadatelů bude odpovídat řádově této hodnotě (= desítky žadatelů). Skutečná 

poptávka bude významně záviset na parametrech výzev, zejména na míře podpory 

a dostupnosti spolufinancování resp. podpůrných nástrojích pro zajištění spolufinancování. 

Všech 7 Domů přírody, které se průzkumu zúčastnily, deklarovalo, že o investici uvažují. 
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Plánované investice respondentů, kteří realizovali projekt z PO7 OPŽP 2007–

2013 

 

N = 49 

Graf 5 – Plánování investic 

ANO, plánují investici 13 

NE, neplánují investici 36 

Tabulka 4 – Plánování investic 

Pouze menší část organizací, které byly podpořeny v rámci PO7 OPŽP 2007–2013, plánuje 

investici v rámci navrhovaného programu. Díky tomu, že v rámci PO7 došlo k rekonstrukcím 

a vybavení středisek, neřeší tato střediska havarijní stav budov, jako ta, která nebyla 

podpořená, ale daleko spíše zvažují rozšíření o nové služby nebo navýšení kapacity 

střediska. Tento fakt potvrzuje níže uvedený graf. 

Důvody pro investici u respondentů v minulosti podpořených z PO 7. 

 

N = 13, možnost uvedení více důvodů 

Graf 6 – Důvody pro investici 
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8.3 Rozdělení subjektů plánujících investici do krajů 

 

N = 49, subjekty plánující investici 

Graf 7 – Subjekty plánující investici 

Ve většině krajů je zájem o investici vyrovnaný i s ohledem na velikost krajů. Vybočují 

zejména Karlovarský a Ústecký kraj a Praha. Zatímco v Karlovarském a Ústeckém kraji lze 

předpokládat, že situace souvisí s nedostatečně rozvinutými službami EVVO (viz i celkový 

počet respondentů z těchto krajů), v případě Prahy by byla potřebná případná dodatečná 

sonda, zda nulový zájem (při jinak vysoké celkové respondenci) znamená dostatečnou 

saturaci investičních potřeb, či je zde jiný důvod, jako např. předpoklad, že podpora 

z evropských fondů bude pro Prahu jako rozvinutý region nedostupná (obdobně jako v OPŽP 

2007–2013). Vzhledem k tomu, že v OPŽP 2021–2027 bude podpora pravděpodobně 

poskytována z Fondu soudržnosti, je třeba počítat i s dostupností pro žadatele z Prahy. 

8.4 Objem investic 

Odpověď na otázku, jaký je plánovaný objem investic do budov, areálů a vybavení, poskytla 

přibližně polovina respondentů, kteří uvažují o investici. Nejčastější důvod pro 

nezodpovězení byl, že zamýšlená investice je ve stádiu záměru a není možné zodpovědně 

stanovit rámcový náklad.  

Z odpovědí poloviny (25) respondentů, kteří uvedli předpokládanou výši investice, vyplývá, 

že zamýšlený objem jejich investic do budov a venkovních areálů (včetně návazných 

opatření a vybavení) je průměrně cca 16 mil. Kč na jeden záměr (celkově za 25 respondentů 

cca 391 mil. Kč). Při počtu cca 50 potenciálních žadatelů by to znamenalo 800 mil. Kč 

investic do budov i vybavení. Skutečná poptávka se bude odvíjet od míry podpory a dalších 

podmínek programu. Ze získaných dat (počet potenciálních žadatelů mezi respondenty, 

výsledná respondence a průměrný objem investic na jeden záměr) lze učinit kvalifikovaný 
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odhad, že bude vyšší než ca 800 mil. Kč, a to pravděpodobně výrazně, vzhledem k tomu, že 

reálný počet žadatelů bude vyšší než počet respondentů.  

8.5 Stávající činnost respondentů 

Souhrn činnosti EVVO/EP 

Respondenti byli dotazováni, jaké činnosti v EVVO a environmentálním poradenství 

vykonávají. Respondenti mohli zvolit více odpovědí, což byl nejčastější případ odpovědí.  

 

N = 83 (pro každý sloupec) 

Graf 8 – Souhrn činnosti respondentů v EVVO/EP 

Z odpovědí je patrné, že v činnosti respondentů jsou rovnoměrně zastoupeny osvětové akce 

pro veřejnost a environmentální vzdělávací programy. U subjektů, které se zabývají 

environmentálními vzdělávacími programy, je o něco větší zastoupení těch, kteří investici 

neplánují.  

Subjekty, které deklarovaly, že nevykonávají žádnou z uvedených činností, se zabývají 

zejména metodickou činností a evaluacemi v EVVO.  

Při nastavení podmínek výzev je žádoucí počítat s podporou investic do zázemí (objektů, 

areálů a vybavení) určených pro vzdělávací, osvětovou i poradenskou činnost. 

Činnost Plánují investici 
Neplánují 
investici 

Environmentální poradenství (EP) 29 3 

Akce pro veřejnost 46 8 

Environmentální vzdělávací programy  46 11 

Tabulka 5 – Souhrn činnosti respondentů v EVVO/EP 
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Nabídka vzdělávacích programů – počet a zaměření na změnu klimatu 

Počet druhů nabízených vzdělávacích programů – zvlášť byly vyčleněny programy zaměřené 

na změnu klimatu. Rozčleněno podle respondentů plánujících a neplánujících investici. 

Jednotkou je nabízený vzdělávací program bez ohledu na počet realizací.  

 

N = 64 (počet středisek, které odevzdaly kompletní dotazník) 

Graf 9 – Nabídka vzdělávacích programů zaměřených na změnu klimatu 

 
Vzdělávací programy 
zaměřené na ZK 

Ostatní vzdělávací 
programy 

Plánují investici 180 1543 

Neplánují investici 20 209 

Tabulka 6 – Nabídka vzdělávacích programů zaměřených na změnu klimatu 

Střediska, která plánují investici, nabízejí v průměru na 1 takové centrum 35 různých typů 

programů. Již v současné době mají určitou limitovanou nabídku programů cílených na 

změnu klimatu – je na ni zaměřeno cca 12 % programů. Tato situace platí i pro centra 

podpořená z PO7 OPŽP v programovém období 2007-2013,  přičemž v tomto programovém 

období nebylo zaměření na klimatické vzdělávání nijak artikulováno. 

Komplementární pohled – střediska, která vůbec nenabízejí EVP9 zaměřené na 

změnu klimatu 

Ve vzorku se nacházejí i respondenti, kteří nabízejí EVP, ale žádný z EVP není zaměřen na 

změnu klimatu. Takových respondentů je 29. Jejich rozdělení na ty, co plánují resp. neplánují 

investice, zobrazuje graf. 

                                                
9
 EVP – Environmentální vzdělávací program 
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N = 29 – respondenti s nabídkou EVP, kteří se vůbec nevěnují změně klimatu 

Graf 10 – Podíl plánovaných investic u respondentů nenabízejících EVP v oblasti ZK 

29 potenciálních žadatelů zatím neposkytuje žádné programy zaměřené na změnu klimatu. 

Přibližně ⅓ respondentů v současné době nenabízí žádné EVP zaměřené na problematiku 

změny klimatu. I u respondentů, kteří EVP zaměřené na tuto problematiku nabízejí, činí tato 

nabídka cca 12 % portfolia nabízených EVP. Významná část respondentů, kteří dosud EVP 

zaměřené za změnu klimatu nenabízejí, plánuje investici, která může k rozšíření nabídky 

přispět.  

U respondentů, kteří se dosud problematice změny klimatu nevěnují, byly analyzovány 

uváděné důvody pro investici – „Investice rozšíří nabídku ekocentra o vzdělávání v oblasti 

změny klimatu.“ 

 

N = 29 (respondenti plánující investici, kteří se dosud nevěnují problematice ZK) 

Graf 11 – Důvod pro investici 



19 

Důvod pro investici Výskytů 

Dílčí důvod pro investici 14 

Hlavní důvod pro investici 8 

Pravděpodobně přispěje 2 

Neuvedeno 5 

Tabulka 7 – Důvod pro investici 

Lze důvodně předpokládat, že naprostá většina respondentů, kteří pořídí za podpory OPŽP 

investici, problematiku změny klimatu do své nabídky zařadí. Téměř 80 % respondentů, kteří 

se dosud problematice změny klimatu nevěnují, udává, že důvodem investice je rozšíření 

nabídky služeb o tuto problematiku. Pro více než ¼ těchto respondentů je toto rozšíření 

služeb hlavním důvodem pro investici. 

Navýšení počtu středisek poskytujících vzdělávání v oblasti změny klimatu 

 

Graf 12 – Navýšení počtu středisek 

Stávající poskytovatelé EVVO v oblasti ZK* (plánující i neplánující investici) 34 

Potenciální noví poskytovatelé EVVO v oblasti ZK 24 

Nový stav 58 

* změn klimatu 

Tabulka 8 – Navýšení počtu středisek 

Na základě zmapování stávajícího stavu, viz grafy výše, očekáváme navýšení počtu 

poskytovatelů vzdělávání o změnách klimatu i počty účastníků tohoto vzdělávání. Jde 

o teoretický výpočet možné kapacity, reálně záleží na úrovni poptávky ze strany 

klientů, která nebyla v rámci této analýzy mapována. 
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Nabídka činností v EVVO 

 

Počet výskytů činnosti, respondenti mohli uvést více činností, N = 83 

Graf 13 – Formy nabízené EVVO 

V činnosti respondentů převažují programy pro školy (zejména „ekologické výukové 

programy“, ale i „dlouhodobé projekty“), ovšem velmi časté (cca 50 % a více) jsou 

i programy mimoškolní výchovy, vzdělávání pedagogů a publikační činnost. O něco 

méně, ale také výrazně, je zastoupena i environmentální interpretace (třetina 

respondentů) a vzdělávání jiných profesních, sociálních a zájmových skupin.  

Cílové skupiny 

 

N = 83, možnost více odpovědí 

Graf 14 – Cílové skupiny EVVO 
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Cílová skupina Počet výskytů 

Pedagogové a vzdělavatelé 43 

Specifické profesní, zájmové a sociální skupiny dospělých 24 

Veřejnost 29 

Školy 59 

Mimoškolní kolektivy 48 

Tabulka 9 – Cílové skupiny EVVO 

Situace je obdobná i z hlediska cílových skupin – nejpočetnější jsou žáci škol, následovaní 

dětmi a mládeží v mimoškolní výchově a pedagogy, početně je však zastoupena i veřejnost 

a další profesní, zájmové a sociální skupiny dospělých. Indikuje to, že není potřeba, aby 

plánované výzvy zvýhodňovaly zaměření na některé cílové skupiny.   

Ostatní činnosti – četnost výskytů uvedené činnosti 

 

N = 83, možnost více odpovědí 

Graf 15 – Ostatní činnosti respondentů mimo EVVO 

Potenciální žadatelé se často zapojují i do jiných typů činnosti v ochraně životního prostředí 

a práce s veřejností mimo EVVO. 

Činnost Výskytů 

Ochrana přírody a krajiny  44 

Pořádání akcí pro veřejnost mimo EVVO 43 

Odborná činnost  20 

Jiné činnosti mimo EVVO 40 

Jiné 9 

Tabulka 10 – Ostatní činnosti respondentů mimo EVVO 
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Vzdělávací a osvětové programy zaměřené na adaptaci/mitigaci  

 

N = 83, pro každý typ byla možná jedna odpověď; dopočet do N znamená žádnou odpověď 

nebo odpověď „nenabízíme“ 

Graf 16 – Typologie programů EVVO zaměřených na změnu klimatu 

Typ programu 

Bez přímé 
demonstrace 
v ekocentru 

S přímou 
demonstrací 
v ekocentru Oba typy 

Nenabízí / 
neodpověděl 

Přímé výukové 
programy zaměřené 
na mitigační opatření 9 8 12 54 

Přímé výukové 
programy zaměřené 
na adaptační opatření 7 12 11 53 

Formy nepřímého 
vzdělávání zaměřené 
na mitigační opatření 11 8 9 55 

Formy nepřímého 
vzdělávání zaměřené 
na adaptační opatření 6 13 12 52 

Tabulka 11 – Typologie programů EVVO zaměřených na změnu klimatu 

Stávající programy týkající se klimatické změny jsou vyrovnaně zaměřeny na adaptace 

i mitigace. 
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8.6 Stávající vybavení 

Budovy – podíl budov vybudovaných za podpory z OPŽP 2007–2013/PO7 

Respondenti byli tázáni na to, zda stávající využívané budovy byly vybudovány, dostavěny 

nebo rekonstruovány za podpory Operačního programu ŽP 2007–2013 z PO 7.  

 

N = 70 (počet budov) 

Graf 17 – Budovy podpořené z OPŽP 2007–2013 PO 7 

Respondenti deklarovali využívání 70 budov, z toho 14 bylo vybudováno či rekonstruováno 

z PO7 OPŽP 2007–2013. 
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8.7 Právní vztah k budovám 

Respondenti byli tázáni na právní vztah k budovám, které uvedli v předchozí otázce.  

 

N = 70 (počet budov) 

Graf 18 – Právní vztah k budovám 

Právní vztah Počet 

Bezplatné užívání 2 

Neuvedeno 7 

Pronájem 25 

Vlastnictví 36 

Tabulka 12 – Právní vztah k budovám 

Mezi potenciálními žadateli výrazně převažuje vlastnictví budov, které jsou potenciálním 

předmětem investice, četný je však i pronájem, okrajově je zastoupeno bezplatné užívání. 

Pro výzvu je u žadatelů potřeba počítat se všemi těmito právními vztahy.  
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8.8 Energetická třída budovy 

 

Graf 19 – Energetická třída budov 

 Energetická třída Počet 

A  4 

B 5 

C 7 

D 3 

F 2 

G/nezpracován 14 

neuvedeno 35 

N = 70 

Tabulka 13 – Energetická třída budov 

Významné zastoupení má odpověď G/nezpracován. Do této kategorie spadají zejména 

objekty, které nemají zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy.  

Z hlediska energetické třídy je v budovách poskytovatelů EVVO velký prostor pro zlepšení – 

jen zlomek budov (6 %) je ve třídě A. 
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8.9 Kapacita budov 

Respondenti byli tázáni na kapacitu budov, tedy počet osob, které mohou budovu současně 

využívat tak, aby byl při užívání zachován účel budovy.  

7 budov není určeno k využívání návštěvníky – jedná se o technické či provozní prostory. 

Kapacita zbývajících 63 budov se pohybuje v širokém pásmu mezi 10 a 600. Průměrná 

hodnota kapacity je 63,9, mediánová hodnota je 40. 

Střediska plánující rozšíření 

 

N = 49 (respondenti plánující investici) 

Graf 20 – Plánované rozšíření 

Rozšíření kapacity i nabídky 20 

Žádné rozšíření 14 

Rozšíření nabídky 11 

Rozšíření kapacity 4 

Tabulka 14 – Plánované rozšíření 

Nárůst kapacity středisek 

Vzhledem k rozdílnému charakteru činnosti středisek byla posouzena kapacita 

v účastníkohodinách ročně. Jedna účastníkohodina představuje činnost pro jednoho 

účastníka po dobu jedné hodiny. Pouhé srovnání počtu účastníků by poskytovalo „uměle 

nízké“ hodnoty pro střediska poskytující dlouhodobější či vícedenní programy.  

U respondentů, kteří plánují investici a poskytly údaje o kapacitě, je celkový výkon 

607 tis. účastníkohodin. Podle struktury stávající nabídky respondentů byl proporčně 

stanoven výkon respondentů v oblasti změny klimatu na 77,5 tis. účastníkohodin.  
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Pro respondenty, kteří plánují investici a očekávají nárůst výkonu či kapacity byl vypočten 

nárůst výkonu těchto středisek. Celková teoretická kapacita sítě v EVVO v oblasti změny 

klimatu po provedení všech investic je 109 tis. účastníkohodin, tedy nárůst potenciálu 

sítě o 31,5 tis. účastníkohodin (cca 40 %).  

Tento údaj je třeba brát jako maximální hodnotu, skutečný výkon se bude odvíjet od 

poptávky cílových skupin po tématech změny klimatu i dalších faktorů. V realistickém odhadu 

je třeba počítat se skutečně dosaženým dlouhodobým výkonem v pásmu 50–60 % navýšení, 

tedy nárůstem výkonu o 16–19 tis. účastníkohodin.  

Vzhledem k tomu, že podpora bude určena pro oblast změny klimatu, nebyl nárůst výkonu 

v ostatních oblastech vyčíslován.  

Lze odhadnout, že obnova vybavení zatraktivní střediska a tato nový potenciál využijí 

pro celkové rozšíření nabídky i mimo téma změny klimatu.  

Ze zdokumentované kapacity v účastníkohodinách lze kvalifikovaně odhadnout stávající 

počet obsloužených klientů (výpočet nezohledňuje opakované návštěvy klientů, tzn. jeden 

klient může využít služeb centra vícekrát): 

Stávající celková kapacita sítě 173,4 tis. klientů 

Stávající využití kapacity sítě pro téma změny klimatu 25,8 tis. Klientů 

Navýšení využití kapacity sítě pro téma změny klimatu 15,7 tis. klientů 

Kvalifikovaně odhadnuté navýšení využití kapacity pro téma 
změny klimatu 

6,3 tis. klientů 

Tabulka 15 – Kapacita sítě 

Je nutné poznamenat, že jde o teoretický výpočet a odhad. Reálný stav záleží na poptávce 

klientů, která nebyla zkoumána. Dále musíme upozornit na fakt, že indikátor „prostý počet 

klientů“ může být zavádějící, protože střediska realizují programy různé délky, náročnosti 

a intenzity. Sama střediska většinou sledují svoji vytíženost v účastníkohodinách. 
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8.10 Stáří budov 

Stáří budov uvedli respondenti u 64 budov. Stáří budov je velmi různorodé – od novostaveb 

po historické objekty stáří několika stovek let. V úvahu byly vzaty odpovědi postihující rok 

poslední zásadnější rekonstrukce.  

 

N=64 

Graf 21 – Stáří budov 

Stáří Počet budov 

do 10 let 26 

11–25 let 12 

26–50 let 4 

nad 50 let 22 

Tabulka 16 – Stáří budov 

Podíl starých budov, resp. budov, v nichž dlouhou dobu neproběhla zásadní rekonstrukce, je 

poměrně vysoký (více než třetina přes 50 let), z tohoto hlediska je v budovách poskytovatelů 

EVVO prostor pro zlepšení. 
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8.11 Environmentálně příznivé technologie na budovách 

Respondenti byli požádáni o identifikaci a základní charakteristiku environmentálně 

příznivých opatření na budovách. V odpovědi měli identifikovat všechny technologie, kterými 

jsou budovy vybavené.  

 

N = 70 (identifikované budovy, možnost více odpovědí) 

Graf 22 – Environmentálně příznivé technologie na budovách 

Technologie Počet budov 

Zateplení 32 

Prvky hospodaření s dešťovou vodou (vsak, akumulace) 27 

Fototermika 18 

Smart prvky (inteligentní řízení, sledování spotřeby, regulace atd.) 16 

Tepelné čerpadlo 14 

Využití biomasy 14 

Vzduchotechnika s rekuperací 13 

Zelená střecha 11 

Fotovoltaika 7 

Jiné 7 

Ochrana proti přehřívání 5 

Využití šedé vody 4 

Tabulka 17 – Environmentálně příznivé technologie na budovách 

Nejčastějším opatřením je zateplení, i to je však realizováno na méně než 50 % budov 

poskytovatelů EVVO. Relativně časté je ještě využívání dešťové vody. Např. smart prvky 

jsou ale uplatňovány jen u pětiny budov. Jen na čtvrtině budov je instalována fototermika 
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a na pouhé desetině fotovoltaika, téměř absentuje využití šedé vody (4 objekty). Z hlediska 

rozšíření a demonstračního využití řady technologií je tedy v budovách poskytovatelů EVVO 

velký prostor na zlepšení. 

8.12 Environmentálně příznivé technologie mimo budovy 

Respondenti byli požádáni o identifikaci a základní charakteristiku environmentálně 

příznivých opatření i na pozemcích ekocentra, které nejsou bezprostředně navázány na 

budovy. 

 

Graf 23 – Environmentálně příznivé technologie na pozemcích mimo budovy 

Technologie Počet 

Zařízení na akumulaci vody na pozemku  26 

Zařízení na podporu retence vody na pozemku  21 

Fotovoltaické panely a související systémy 10 

Tepelná čerpadla 3 

Jiné OZE 1 

Tabulka 18 – Environmentálně příznivé technologie na pozemcích mimo budovy 

Nejčastější environmentálně příznivé technologie umístěné mimo budovy jsou zařízení na 

akumulaci resp. retenci dešťové vody. Tato zařízení je možné v případě dostatečných 

prostorových podmínek snadno vybudovat za relativně nízkých investičních nákladů. 

Relativně četné je i využití fotovoltaiky. Ostatní technologie jsou zastoupeny spíše okrajově, 

často jsou instalovány přímo na budovách.  

Původně zamýšlený výčet pozemků nebyl zpracován vzhledem k mimořádné diverzitě 

charakteru pozemků u jednotlivých respondentů. 
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8.13 Typologie ostatního vybavení investičního charakteru 

Respondenti byli tázáni na vybavení dalším zařízením investičního charakteru.  

 

N=83 (počet respondentů, možnost více odpovědí) 

Graf 24 – Ostatní investiční vybavení  

Vybavení Počet 

Demonstrační výukové předměty  27 

Měřicí zařízení  14 

Ostatní *) 11 

Automobily 3 

*) Jako ostatní vybavení byly deklarovány naučné stezky, herní prvky, altány a podobně. 

Tabulka 19 – Ostatní investiční vybavení  

Potenciální žadatelé jsou velmi málo vybaveni dopravními prostředky, četné nejsou ani další 

technologické prvky (měřicí zařízení). I zde je významný potenciál pro investice. 

V deklarovaném vybavení dominují demonstrační výukové předměty. 
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8.14 Schopnost realizovat projekty 

Schopnost realizovat projekty byla posuzována u respondentů, kteří deklarovali, že investici 

zamýšlí. Z těchto respondentů poskytlo údaje pro základní posouzení schopnosti realizovat 

projekty 42 respondentů (z toho 39 za roky 2017–2019, 2 pouze za roky 2018–2019 

a 1 středisko pouze za rok 2019). 8 respondentů tuto informaci neposkytlo resp. neposkytlo ji 

v dostatečném rozsahu.  

Personální kapacita 

Průměrný počet úvazků je 5,85 úvazku. Mediánová hodnota personálního obsazení je 3,85 

úvazku. 

 

N = 42 

Graf 25 – Personální kapacita – úvazky 

Úvazků Počet resp. 

méně než 1,0 5 

1,0–2,0 11 

2,1–4,5 8 

4,5–9,9 8 

10,0 a více 10 

Tabulka 20 – Personální kapacita – úvazky 

10 % respondentů ze vzorku má personální obsazení méně než 1,0 úvazku. Respondenti 

deklarují významné využití dohod o provedení práce. Z toho důvodu byla tabulka doplněna 

o průměrnou hodnotu rozsahu dohod o provedení práce v hodinách. Mezi respondenty 

s větším počtem úvazků převažují příspěvkové organizace nebo „velká ekocentra“ – 

například Lipka, Ekocentrum Kladno – Čabárna, SEVER, Sluňákov).  
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Silnější personální obsazení pracovníků v pracovním poměru naznačuje vyšší stabilitu 

a bezproblémový chod centra a lepší schopnost reagovat na zvýšený zájem klientů, menší 

počet pracovních míst vytváří nižší tlak na financování provozu centra.  

Úvazek Počet výskytů Průměrný počet hodin DPP 

méně než 1,0 5 776 

1,0–2,0 11 1156 

2,1–4,5 8 681 

4,5–9,9 8 638 

10,0 a více 10 2456 

Tabulka 21 – Personální kapacita – DPP 

Respondenti významně využívají dohod o provedení práce. U respondentů s menším 

počtem úvazků (do 2,0) je pravděpodobné, že část běžné činnosti je zajišťována právě 

dohodami o provedení práce, u respondentů s větším počtem úvazků je pravděpodobné, 

že jsou dohody o provedení práce využívány pro doplnění personální kapacity při 

jednorázových akcích. To na jedné straně zajišťuje finanční flexibilitu organizací 

respondentů, na druhou je rizikem pro dlouhodobé plánování rozvoje služeb. 

Hospodářský výsledek 

Respondenti byli tázáni na základní údaje o hospodaření v letech 2017–2019 v jednoduché 

struktuře výnosy – náklady – podíl prodeje zboží a služeb na výnosech. Z údajů o výnosech 

a nákladech byl pro každého respondenta vypočten kumulovaný hospodářský výsledek (HV).  

 

N = 41 

Graf 26 – Hospodářský výsledek 
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Hospodářský výsledek Počet 

Kumulovaný kladný HV 29 

Kumulovaný záporný HV 11 

Vyrovnané hospodaření 1 

Tabulka 22 – Hospodářský výsledek 

Většina analyzovaných středisek vykazuje za období 2017–2019 kladný hospodářský 

výsledek (HV). 

Hospodářský výsledek (kumulovaná hodnota za 2017–2019) 

Z poskytnutých údajů byl vypočten medián kumulovaného hospodářského výsledku za léta 

2017–2019. Medián byl vypočten i zvlášť pro respondenty vykazující za sledované období 

kladný HV a zvlášť pro respondenty vykazující v tomtéž období záporný HV.  

 

Graf 27 – Medián hospodářského výsledku 

Medián kladných HV 633 

Medián HV 427 

Medián záporných HV -242 

Tabulka 23 – Medián hospodářského výsledku 

Respondenti jako celek hospodaří mírně přebytkově. Mediánový roční HV pro respondenty 

s kladným výsledkem hospodaření je cca. 210 tis. Kč. Takovýto hospodářský výsledek 

umožní tvorbu odpisů budov v pořizovací hodnotě cca. 10 mil. Kč. (odpisová skupina 6, doba 

odpisu 50 let, rovnoměrné odepisování). Při současném objemu hospodaření a dosaženém 

hospodářském výsledku je pro respondenty udržitelné pořízení investice spíše menšího až 

středního rozsahu. Vzhledem k tomu, že jde o neziskovou činnost, je třeba ovšem brát 

v úvahu předpokladatelný podíl jiných veřejných zdrojů (zejména podpory samospráv, 

případně investičních dotací státu) i soukromých zdrojů (nadace, sponzoři) než jen vlastních 

zdrojů provozovatelů na budoucí obnově a udržitelnosti vytvořeného majetku. 
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Podíl prodeje zboží a služeb na výnosech 

Hodnota naznačuje podíl příjmů z vlastní činnosti na výnosech.  

 

N = 41 

Graf 28 – Podíl vlastní činnosti na výnosech 

Podíl vlastních výnosů Počet 

nad 70 % 5 

méně než 20 % 5 

50–69,9 % 9 

40–49,9 % 11 

20–39,9 % 11 

Tabulka 24 – Podíl vlastní činnosti na výnosech 

Přiměřený podíl prodeje vlastního zboží a služeb na výnosech dává předpoklad dlouhodobé 

stability subjektu. Tento ukazatel je významný zejména u neziskových organizací. U nich 

může být výnos z prodeje zboží a služeb použit například pro kofinancování projektů. 88 % 

žadatelů má z vlastních zdrojů více než pětinu příjmů, 61 % žadatelů pak více než dvě pětiny 

příjmů.  

U většiny potenciálních žadatelů tvoří příjmy z vlastní činnosti významný segment jejich 

financování, což vytváří předpoklady pro ekonomickou udržitelnost.  
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Nejnižší akceptovatelná míra podpory 

Respondenti byli tázáni na nejnižší akceptovatelnou míru podpory z OPŽP. Byla umožněna 

pouze jedna odpověď ve škále min. 50 % odstupňovaná po krocích 10 %.  

 

N = 49 (respondenti plánující investici) 

Graf 29 – Nejnižší akceptovatelná míra podpory z OPŽP 

Nejnižší akceptovatelná výše podpory Počet Z toho Domy přírody 

Neuvedeno 7 2 

50 % 2 0 

60 % 2 0 

70 % 4 1 

80 % 14 0 

nad 80 % 20 4 

Tabulka 25 – Nejnižší akceptovatelná míra podpory z OPŽP 

Téměř tři čtvrtiny respondentů udávají jako nejnižší akceptovatelnou míru podpory 80 % 

a více. Většina respondentů tedy není schopna krýt významnou část prostředků na investice 

z vlastních zdrojů. V případě nižší míry podpory je třeba vzít v úvahu zřízení dotačního titulu 

národního kofinancování a současně nabídnout i zvýhodněné půjčky na spolufinancování 

projektů OPŽP. Pokud míra podpory bude nižší než 80 %,zásadně se sníží absorpční 

kapacita. 
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Poptávka po zvýhodněné půjčce kryjící kofinancování 

V aktuálním plánovacím období nabízel SFŽP možnost poskytnutí zvýhodněné půjčky na 

krytí spolufinancování. Z toho důvodu byla zahrnuta otázka na poptávku po takovéto půjčce. 

V otázce nebyli respondenti tázáni na výši této půjčky, předpokládáme, že maximální výši 

půjčky nebudou stanovovat potenciální dlužníci, ale SFŽP coby věřitel, na základě vlastního 

hodnocení žadatele o půjčku. 

 

N = 49 (respondenti plánující investici) 

Graf 30 – Poptávka po zvýhodněné půjčce na kofinancování projektu 

Odpověď Výskytů Z toho Domy přírody 

ANO – respondent by půjčku využil 26 2 

NE – respondent by půjčku nevyužil 23 5 

Tabulka 26 – Poptávka po zvýhodněné půjčce na kofinancování projektu 

Nadpoloviční většina potenciálních žadatelů by takové půjčky využila. 
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Splácení zvýhodněné půjčky 

Respondenti, kteří by využili půjčku, byli požádáni o odhad, jakou maximální roční výši 

splátek této půjčky mohou hradit. 15 % respondentů (4) tuto částku nebylo schopno 

specifikovat. 

 

N = 26 (respondenti uvažující o půjčce) 

Graf 31 – Možnost splácení zvýhodněné půjčky 

Roční splátka 
Dopočtená orientační 
výše půjčky*) Počet 

Z toho Domy 
přírody 

do 100 tis. Kč do 980 tis. Kč 10 0 

100–200 tis. Kč 980 tis. Kč – 1,96 mil. Kč 6 0 

201–400 tis. Kč 1,96 mil. Kč – 3,92 mil. Kč 5 0 

nad 400 tis. Kč nad 3,92 mil. Kč 1 1 

neuvedeno  4 1 

Celkem  26 2 

*) Orientační výpočet zpracovatele plynoucí z parametrů zvýhodněných půjček 

poskytovaných v současné době (září 2020) SFŽP nepodnikatelským subjektům. Výpočet 

uvažuje anuitní splácení, bezúročné období po dobu realizace projektu 2 roky a následně po 

dobu 8 let úrokovou sazbu 0,45 % p. a., nulové poplatky za čerpání a administraci půjčky.  

Tabulka 27 – Možnost splácení zvýhodněné půjčky 

Naprostá většina potenciálních žadatelů deklaruje schopnost splácet půjčku, pokud splátky 

budou v řádu nižších set tisíc korun ročně. Část žadatelů bude tedy schopna potenciální 

půjčkou krýt pravděpodobně jen část spolufinancování (v závislosti na míře 

spolufinancování).  



39 

8.15 Plánované investice 

Typologie investic 

Respondenti byli požádáni o sdělení, jaké typy investic předpokládají. Investicí do budovy je 

míněna dostavba, přístavba či rekonstrukce budovy; investicí do vybavení je míněno 

vybavení investičního charakteru a exteriérovou investicí zařízení investičního charakteru 

vně budov – například altány, naučné trasy, exteriérové výukové a demonstrační pomůcky 

a podobně. 

 

N = 49, možnost více odpovědí 

Graf 32a – Typologie investic 

Předmět investice*) Počet 

Budovy 28 

Vybavení 40 

Exteriérové investice 34 

*) Pokud jeden respondent uvažuje v daném typu více investic, je v této tabulce a grafu 

investice prezentována jako jedna. 

Tabulka 28a – Typologie investic 
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Detail investic do vybavení budov, technologií a interiérových demonstračních 

pomůcek 

 

N=94 

Graf 32b – Typologie investic do vybavení (počet investic) 

Typ 
investice 

Nákup 
vybavení 

náhradou za 
opotřebené 

Nákup zcela 
nového 

vybavení 

Renovace 
opotřebované
ho vybavení 

Celkem Objem 
neuve-

den 

Počet Objem Počet Objem Počet Objem Počet Objem 

Auto     5 4 290     5 4 290 0 

Expozice 3 10 154 3 12 000 1 0 7 22 154 3 

Nábytek 11 2 685 6 4 000 3 2 300 20 8 985 6 

Technika 6 2 016 4 430     10 2 446 1 

Technologie 
budov 

1 1 000 8 855 3 700 12 2 555 5 

Učebny 3 615 7 6 240     10 6 855 4 

Ostatní 1 120 7 1 850 1 0 9 1 970 2 

Celkový 
součet 

25 16 590 40 29 665 8 3 000 73 49 255 21 

Tabulka 28b – Typologie investic do vybavení, objem v tis. Kč 

V dotaznících identifikovali respondenti celkem 94 uvažovaných investic do vybavení. 

Z volných výpovědí respondentů byla zpracována typologie těchto investic. Ze získaných dat 

plyne, že největší počet investic je směrován do pořízení nábytku pořizovaného jako náhrada 

za opotřebení. Z hlediska objemu investic jsou nejnáročnější investice do výstavních 

expozic. U 21 investic (více než čtvrtina identifikovaných investic) nebyli respondenti schopni 

objem investice ani odhadnout. Důvod neuvedení alespoň rámcového objemu byl 

u respondentů telefonicky dodatečně ověřován – nejčastěji respondenti uváděli, že ceny 
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zamýšlených předmětů se v čase dynamicky vyvíjejí (nábytek, technika), dále že jde 

o investice navázané na investice do budov, kde dosud není ujasněn rozsah investice do 

budovy (učebny, expozice) a v neposlední řadě je záměr ve stavu nápadu – idey.  

Celkový objem identifikovaných investic do vybavení je 49,5 mil. Kč.  

Detail exteriérových výukových a demonstračních pomůcek a technologií 

investičního charakteru 

Typ Nový prvek Rekonstrukce / 
obnova 

Celkem Neidentif. 
objem*) 

Počet Objem Počet Objem Počet Objem 

Edukační prvek 4 342 1 300 5 642 4 

Mobiliář 2 2 300 4 3 870 6 6 170 4 

Mokřady tůně 2 350 1 4 000 3 4 350   

Naučné trasy 
a stezky 

1 750 2 470 3 1 220 6 

Technologie 3 2 650 1 80 4 2 730 2 

Úpravy na 
pozemku 

2 900 3 1 700 5 2 600 5 

Venkovní 
učebna 

3 3 000 1 2 500 4 5 500 6 

Ostatní 
demonstrační 
pomůcky 

2 150     1 150 11 

Celkem 19 10 442 13 12 920 31 23 362 38 

*) Respondent uvedl, že o konkrétní investici uvažuje, ale nespecifikoval její objem 

Tabulka 28c – Typologie demonstračních pomůcek investic, objem v tis. Kč 
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Účel a důvod investic 

V této otázce byli respondenti tázáni na motivaci pro investici. Uvést mohli jeden nebo více 

důvodů, proč uvažují o investici. 

 

N = 49, možnost více odpovědí 

Graf 33 – Účel a důvod investic 

Důvod pro investici Počet 

Rozšíření ekocentra o nové služby/programy 29 

Výměna zastaralého vybavení 28 

Snížení spotřeby energií a/nebo vody 23 

Rozšíření ekocentra (kapacitně, prostorově) 22 

Obnova funkčních, ale zastaralých či opotřebených staveb 19 

Havarijní stav 10 

Jiné 6 

Tabulka 29 – Účel a důvod investic 

V uváděných důvodech pro investici převažuje rozšíření ekocentra o nové služby a výměna 

zastaralého vybavení. Tuto motivaci má více než 50 % respondentů uvažujících o investici. 

Významná je i motivace pro snížení spotřeby energií a vody.  
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Rozpracovanost investic 

 

N = 70 

Graf 34 – Rozpracovanost investic 

Rozpracovanost – budovy Výskytů 

Rámcový záměr, vize 27 

Projektová dokumentace pro územní/stavební řízení 3 

Stavební povolení 3 

Stavební řízení 2 

Územní souhlas 1 

Poznámka: Rozpracovanost je prezentována pro každou plánovanou budovu. 

Tabulka 30 – Rozpracovanost investic budov 

Většina záměrů je ve stádiu rámcového záměru/vize. 9 záměrů je ve stadiu přípravy pro 

realizaci. Toto je zásadní informace pro další plánování programu. Je velmi obtížné 

odhadnout finanční rozsah programu i navýšení kapacity poskytovatelů EVVO za tohoto 

stavu nejistoty jejich plánů. 
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Investice do opatření souvisejících s mitigací změny klimatu/adaptací na 

změnu klimatu 

 

N=49, možnost více odpovědí 

Graf 35 – Plánované investice související se změnou klimatu 

Opatření Výskytů 

Prvky hospodaření s dešťovou vodou (vsak, akumulace, dvojí rozvody –
pitná/užitková) 27 

Zateplení konstrukcí 22 

Fotovoltaika 20 

Využití šedé vody 17 

Zelená střecha 15 

Smart prvky (inteligentní řízení, sledování spotřeby, regulace atd.) 14 

Fototermika 13 

Využití biomasy 12 

Technologie pro energetickou soběstačnost 12 

Altern. stav. materiály – jaký druh? Kámen, dřevo, sláma, vlna, hlína (omítky) 10 

Čištění odpadních vod (např. kořenové čističky odpadních vod) 10 

Ochrana proti přehřívání 9 

Kompostovací toalety 8 

Vzduchotechnika s rekuperací 7 

Jiné OZE 4 

Jiné 4 

Tabulka 31 – Plánované investice související se změnou klimatu 
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Zamýšlené investice do budov vcelku vyrovnaně pokrývají různá opatření a mohla by 

výrazně přispět k odstranění deficitu podobných opatření na většině současných budov 

sloužících k EVVO (viz výše – např. zateplení u necelé poloviny budov, smart prvky jen na 

pětině budov, využití šedé vody jen u 4 budov apod.)  

8.16 Zajištění udržitelnosti 

Respondenti měli odpovědět na otázku, z jakých zdrojů plánují zajišťovat udržitelnost 

projektu. Odpověď byla záměrně koncipována jako volná výpověď, aby nebyla otázka 

návodná. Volné výpovědi byly klíčovány a shrnuty do grafu  

 

 

N = 49 

Graf 36 – Uvažované zdroje financování udržitelnosti 

Zdroj Počet výskytů 

Vlastní činnost 10 

Zdroje zřizovatele 10 

Multizdrojové financování 6 

Vlastní činnost, municipální dotace 3 

Vlastní činnost, dotace na školské zařízení 2 

Neuvedeno 18 

Tabulka 32 – Uvažované zdroje financování udržitelnosti 

Více než třetina respondentů plánujících investici nebyla schopna identifikovat jediný zdroj 

udržitelnosti. Jako relevantní a relativně stabilní zdroj zajištění udržitelnosti je možné vnímat 

zdroje zřizovatele (u 20 % respondentů) a výnosy z vlastní činnosti kombinovanou s dotací 

MŠMT pro školské zařízení.  
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Pouze 6 respondentů uvádí, že počítají s multizdrojovým financování, tedy financováním ze 

3 a více zdrojů (typicky výnos z vlastní činnosti, podpora od obce a/nebo kraje a sponzory, 

dobrovolnictvím a podobně).  

20 % respondentů uvažuje pro zajištění udržitelnosti pouze výnos z vlastní činnosti případně 

v kombinaci s podporou od obce. K takto zajištěnému financování udržitelnosti je třeba 

přistupovat s rezervou, protože tyto výnosy zpravidla nemohou krýt provozní náklady centra 

a významné navyšování výnosů zvyšováním cen služeb může ohrozit poptávku po těchto 

službách. Kombinace financování a dotace obce může být významně ohrožena změnou 

politické reprezentace v obci. 

8.17 Rizika udržitelnosti 

Respondenti měli odpovědět na otázku, jak vnímají závažnost a pravděpodobnost některých 

rizik, která mohou nastat a mají významný vliv na dodržení závazku udržitelnosti investičního 

projektu. Na tuto otázku odpovědělo 41 respondentů.  

Riziko Závažnost rizika Pravděpodobnost rizika 

0 - riziko 
neexistuje 
nebo není 
pro 
udržitelnost 
závažné 

1 2 3 - 
riziko je 
velmi 
závaž-
né 

0 - riziko 
nemůže 
objektiv-
ně nastat 

1 2 3 - riziko velmi 
pravděpodob-
ně nastane 

Výpadek grantového 
financování nebo 
snížení příspěvku 
od zřizovatele  

6 7 9 14 1 23 9 1 

Snížení poptávky 
vlivem vzniku 
konkurence 
v blízkém okolí  

7 19 9 1 4 23 6 1 

Snížení poptávky 
cílových skupin - 
škol (např. z důvodu 
snížení priority 
environmentálního 
vzdělávání)  

2 13 10 11 4 29 0 1 

Změna postoje 
klíčových partnerů 
a spolupracujících 
subjektů (jejich 
odstoupení od 
dlouhodobé 
spolupráce)  

8 13 8 6 7 21 5 0 

Úbytek personálu 
ekocentra (platové 
i jiné důvody)  

0 6 16 14 0 14 19 1 
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Nařízené zvýšení 
kvalifikačních 
nároků na lektory 
a odborné 
pracovníky 
ekocentra  

12 18 6 0 13 16 4 1 

Zásadní zvýšení 
provozních nákladů 
ekocentra  

0 19 12 5 2 25 7 0 

Snížení atraktivity 
prostředí ekocentra 
(např. z důvodu 
okolní výstavby)  

15 17 2 2 14 18 2 0 

N=41 

Tabulka 33 – Přehled identifikovaných rizik udržitelnosti 

Ze získaných dat bylo vypočteno skóre pravděpodobnosti a skóre závažnosti rizika (škála 0–

100; vyšší číslo znamená větší závažnosti resp. pravděpodobnost). 

Riziko Skóre závažnosti Skóre 
pravděpodobnosti 

Výpadek grantového financování nebo 
snížení příspěvku od zřizovatele  

54 36 

Snížení poptávky vlivem vzniku 
konkurence v blízkém okolí  

33 31 

Snížení poptávky cílových skupin - škol 
(např. z důvodu snížení priority 
environmentálního vzdělávání)  

54 26 

Změna postoje klíčových partnerů 
a spolupracujících subjektů (jejich 
odstoupení od dlouhodobé spolupráce)  

38 25 

Úbytek personálu ekocentra (platové i jiné 
důvody)  

65 45 

Nařízené zvýšení kvalifikačních nároků na 
lektory a odborné pracovníky ekocentra  

24 22 

Zásadní zvýšení provozních nákladů 
ekocentra  

47 32 

Snížení atraktivity prostředí ekocentra 
(např. z důvodu okolní výstavby)  

22 18 

Tabulka 34 – Vyhodnocení rizik udržitelnosti 

Jako nejzávažnější riziko pociťují potenciální žadatelé úbytek personálu z platových a jiných 

důvodů. Toto riziko je respondenty vnímáno mimořádně silně (ani jeden z nich neuvedl, že 

riziko neexistuje resp. nemůže nastat). Riziko úbytku personálu je kromě závažnosti vnímáno 

také jako nejvíce pravděpodobné (s velkým odstupem od ostatních typů rizik). 
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Dalšími silně vnímanými riziky jsou výpadek grantového financování nebo příspěvku od 

zřizovatele a snížení poptávky z důvodu snížení priority EVVO. 

8.18 Dopad investic 

Dopad investic byl sledován ve 4 oblastech. Údaje poskytlo 36 ze 49 respondentů, kteří 

plánují investice. 

1. Investice rozšíří nabídku ekocentra o vzdělávání v oblasti změny klimatu. 

 

Graf 37 – Uvažovaný dopad investic na rozšíření nabídky o oblasti ZK 

Dopad investice Výskytů 

ANO, je to hlavní důvod pro investici 9 

ANO, ale je to jeden z mnoha důvodů pro investici 16 

Pravděpodobně ano, ale je to vedlejší efekt 8 

Nepřispěje, není to její účel 3 

Nemáme ujasněno 0 

N=36 

Tabulka 35 – Uvažovaný dopad investic na rozšíření nabídky o oblasti ZK 

Počet respondentů, kteří uvádějí rozšíření nabídky vzdělávání o (ochraně) klimatu 

a dopadech jeho změny, jako hlavní důvod pro investici, je překvapivě poměrně 

vysoký. To může svědčit o anticipaci zaměření programu (účelový přístup) nebo 

o reálné změně v představách o náplni činnosti v budoucnu – a to s ohledem na malý 

počet programů nyní zaměřených na klima. 
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2. Investice významně kvantitativně i kvalitativně prohloubí nabídku vzdělávání v oblasti 

změny klimatu, které již ekocentrum poskytuje. 

 

Graf 38 – Uvažovaný dopad investic na kvalitativní prohloubení vzdělávání v oblasti ZK 

Dopad investice Výskytů 

ANO, je to hlavní důvod pro investici 6 

ANO, ale je to jeden z mnoha důvodů pro investici 18 

Pravděpodobně ano, ale je to vedlejší efekt 5 

Nepřispěje, není to její účel 6 

Nemáme ujasněno 1 

N=36 

Tabulka 36 – Uvažovaný dopad investic na kvalitativní prohloubení vzdělávání v oblasti ZK 

Kvalitativní a kvantitativní prohloubení nabídky vzdělávání v oblasti změny klimatu 

očekávají ⅔ respondentů, dosažení kvalitativního posunu je hlavním důvodem 

investice pouze menšinově.  
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3. Investice sníží provozní náklady a emise skleníkových plynů z provozu ekocentra 

díky nízkouhlíkovým a úsporným technologiím. 

 

Graf 39 – Uvažovaný dopad investic snížení provozních nákladů a emisí skleníkových plynů 

Dopad investice Výskytů 

ANO, je to hlavní důvod pro investici 9 

ANO, ale je to jeden z mnoha důvodů pro investici 6 

Pravděpodobně ano, ale je to vedlejší efekt 4 

Nepřispěje, není to její účel 16 

Nemáme ujasněno 1 

N=36  

Tabulka 37 – Uvažovaný dopad investic snížení provozních nákladů 

a emisí skleníkových plynů 

Pro čtvrtinu respondentů je hlavním důvodem investice snížení provozních nákladů 

za vodu a energie. Téměř polovina respondentů pak naopak tento efekt investice 

neplánuje.  

  



51 

4. Investice umožní realizovat instalaci demonstračních nízkouhlíkových nebo 

adaptačních technologií. 

 

Graf 40 – Uvažovaný dopad investic na realizaci demonstračních nízkouhlíkových nebo 

adaptačních opatření 

Dopad investice Výskytů 

ANO, je to hlavní důvod pro investici 6 

ANO, ale je to jeden z mnoha důvodů pro investici 12 

Pravděpodobně ano, ale je to vedlejší efekt 1 

Nepřispěje, není to její účel 16 

Nemáme ujasněno 1 

N=36 

Tabulka 38 – Uvažovaný dopad investic na realizaci demonstračních nízkouhlíkových nebo 

adaptačních opatření 

Polovina respondentů počítá s instalací demonstračních nízkouhlíkových nebo adaptačních 

technologií, pro šestinu je to dokonce hlavní důvod investice.  

Poměrně malý počet (méně než polovina) potenciálních žadatelů očekává, že investice 

přímo sníží náklady a emise uhlíkových plynů a umožní instalaci demonstračních mitigačních 

a adaptačních technologií, přestože zároveň naprostá většina očekává, že investice přispěje 

k rozšíření a prohloubení nabídky vzdělávání o klimatu. 
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9 Závěry – shrnutí 

- Významná část středisek podpořených z OPŽP 2007–2013 (bylo osloveno 31, 

odpovědělo 14, investici jich plánuje 13) i dalších ekocenter  plánuje investici. O 

investice mají zájem i Domy přírody, nedokáží ale ani odhadnout její výši, ani ji věcně 

specifikovat. Je to dané i jejich malým počtem a tím, že řada z nich ještě plně 

nezahájila provoz. O investice není velký zájem ani mezi ZOO a botanickými 

zahradami. Významná část středisek uvažuje o zásadnějších opravách a snížení 

energetické náročnosti (budovy nemají energetický audit nebo jsou v nejméně 

energeticky efektivní kategorii G, ale není to hlavní motivace pro investici. 

- Problém je míra spolufinancování z vlastních zdrojů – maximální akceptovatelná výše 

spolufinancování je u naprosté většiny ekocenter 20 %. 

- Většina středisek by uvítala možnost zvýhodněné půjčky na pokrytí spolufinancování, 

výše této půjčky může však být vzhledem ke schopnosti splácení u většiny žadatelů 

relativně nízká (do cca 4 mil. Kč) a výše splátek musí být v řádu nižších set tisíc 

ročně. 

- Investice do budov často doprovází i investice do vybavení a tam, kde jsou podmínky, 

i investice do exteriérových prvků. Jde v největším počtu případů o investice do 

nábytku (rozšíření, obměna), v největším objemu investic jde o výstavy, často 

exteriérové prvky. 

- Nejčastějším již existujícím opatřením je zateplení (méně než 50 % budov), relativně 

časté je ještě využívání dešťové vody. Smart prvky, fototermika, fotovoltaika, využití 

šedé vody a další jsou instalovány jen velmi omezeně, Z hlediska rozšíření 

a demonstračního využití řady technologií je tedy v budovách poskytovatelů EVVO 

velký prostor na zlepšení. Střediska zvažují opatření pro snížení energetické 

náročnosti, která mají sloužit i jako demonstrační pomůcky, ale nejčastější plánované 

opatření v rámci energetických úspor je zateplení, pak teprve následují opatření typu 

alternativních zdrojů energie. Střediska velmi často zvažují opatření na lepší 

hospodaření s vodou, která také lze využít k demonstračním účelům. 

- Podíl starých budov, resp. budov, v nichž dlouhou dobu neproběhla zásadní 

rekonstrukce, je poměrně vysoký (více než třetina přes 50 let) a u velké části budov, 

v nichž jsou zamýšleny investice, není dosud zpracovaný průkaz energetické 

náročnosti budovy. Z těchto hledisek je v budovách poskytovatelů EVVO prostor pro 

zlepšení. 

- Většina zamýšlených investic je ve stádiu úvah (ideový záměr nebo vize). Významná 

část je ve stadiu přípravy pro realizaci. Nelze tedy určit přesný časový rámec investic, 

nelze s dostatečnou přesností odhadnout celkové náklady ani rozšíření kapacit 

poskytovatelů služeb EVVO. Lze ale říci, že u respondentů, kteří plánují investici 

a poskytly údaje o kapacitě, je celkový aktuální výkon 607 tis. účastníkohodin 

ročně, což lze vzít jako spodní hranici počtu účastníkohodin, které budou 

realizovány ročně s podporou dotačního programu. 
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- Ze zdokumentované kapacity v účastníkohodinách lze kvalifikovaně odhadnout 

stávající počet obsloužených klientů (výpočet nezohledňuje opakované návštěvy 

klientů, tzn. jeden klient může využít služeb centra vícekrát): 

 

Stávající celková kapacita sítě 173,4 tis. klientů 

Stávající kapacita sítě pro téma změny 
klimatu 

25,8 tis. klientů 

Navýšení využití teoretické kapacity sítě pro 
téma změny klimatu 

15,7 tis. klientů 

Kvalifikovaně odhadnuté navýšení využití 
kapacity pro téma změny klimatu 

6,3 tis. klientů 

- K odhadu je nutné poznamenat, že reálný stav bude záviset na dalších faktorech, 

zejména na poptávce klientů. Také se domníváme, že indikátor „počet účastníků“ je 

zavádějící vzhledem k různé délce a tedy náročnosti programů. Sama střediska dávají 

přednost vykazování účastníkohodin. 

- Vzhledem k očekávané délce trvání projekčních prací a stavebního řízení lze 

očekávat schopnost středisek EVVO předložit projekt pro realizaci do 1 roku od 

vyhlášení informací o dotačním programu a výsledky stavebního řízení do 1,5 roku. 

Jedná se ale pouze o odhad na základě dřívějších zkušeností. 

- Požadavky nepokryté zůstává území Karlovarského kraje a minimálně je pokryté 

i území Ústeckého kraje, což souvisí i s malým pokrytím službami středisek EVVO 

v těchto dvou krajích. 

- Hlavním důvodem pro investici u většiny respondentů není sice snížení energetické 

náročnosti a skleníkových plynů nebo rozšíření nabídky programů v oblasti klimatu, 

ale spíše obnova budov a vybavení sloužících celkově pro EVVO, případně celkové 

rozšíření činnosti v EVVO, nicméně jsou klimatická opatření často zmiňována jako 

jeden z důvodů investice. Současně lze říci, že většina středisek již v současnosti 

vzdělávací programy zaměřené na problematiku klimatu realizuje - jde o cca 12 % 

celkové nabídky (22 % potenciálních žadatelů však takové programy zatím vůbec 

nenabízí, důvodem může být mj. to, že v předchozím programovém období nebylo 

toto podmínkou). Tato situace platí i pro centra podpořená z PO7 OPŽP v 

programovém období 2007-2013.  U programů, které jsou nabízeny, jde o programy 

zaměřené jak na adaptační, tak i na mitigační opatření, kdy u mitigačních opatření je 

významně méně častá demonstrace v rámci ekocentra, tudíž realizovaná technická 

opatření zaměřená na energetické úspory by mohla s výhodou zaplnit tuto mezeru. 

- Rozšíření činnosti středisek je také zmiňováno mezi důvody investice, ale vzhledem 

k tomu, že většina investic je ve stadiu ideového záměru nebo vize, nelze toto 

rozšíření služeb přesně vyčíslit, lze ale odhadnout navýšení služeb v oblasti 

vzdělávání zaměřeného na klima. Celková teoretická kapacita sítě v EVVO 

v oblasti změny klimatu po provedení všech investic je 109 tis. účastníkohodin, 

tedy nárůst potenciálu sítě o 31,5 tis. účastníkohodin (cca 40 %). Tento údaj je 

třeba brát jako maximální hodnotu, skutečný výkon se bude odvíjet od poptávky 

cílových skupin po tématech změny klimatu i dalších faktorů. V realistickém odhadu je 

třeba počítat se skutečně dosaženým dlouhodobým výkonem v pásmu 50–60 % 
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navýšení, tedy nárůstem výkonu o 16–19 tis. účastníkohodin. Navýšení celkové 

kapacity sítě středisek je diskutováno výše. 

- Předpokládaný objem investic bude v řádu minimálně několika set milionů Kč, dle 

současných odpovědí respondentů jde o 50 záměrů v průměrné výši 16 mil. Kč na 

jeden záměr10, celkově tedy cca 800 mil. Kč). Protože jsou ale investice většinou 

pouze ve fázi záměru, nelze objem přesněji vyčíslit. 

- Většina investic je pouze ve stadiu ideového záměru a tak významná část 

respondentů nebyla schopna jejich objem vyčíslit. 

- Z poskytnutých údajů lze odhadnout, že poptávku respondentů po investicích do 

vnitřního vybavení a pomůcek bude 66 mil. Kč (z toho 49 mil. známý objem a 17 mil. 

odhad pro identifikované, ale dosud nevyčíslené investice). 

- Objem investic do exteriérového vybavení a pomůcek odhadujeme na 52 mil. Kč 

(z toho 24 mil. Kč známý objem a 28 mil. Kč odhad pro identifikované, ale dosud 

nevyčíslené investice). 

- Celkový poptávaný objem investic do vybavení a pomůcek je možné odhadnou na 

118 mil. Kč. 

- Uvažované investice Domů přírody směrují zejména do rozšíření či dovybavení 

výstavních prostor.  

- Na budovách potenciálních žadatelů (a tedy i žadatelů podpořených v programovém 

období 2007–2013 z PO7 OPŽP) je velký prostor pro zlepšení z hlediska zlepšení 

energetické třídy, rekonstrukci a instalaci úsporných a adaptačních opatření. Potenciál 

je i ve zlepšení jejich vybavení z hlediska „chytrých“ technologií a udržitelné mobility. 

- Střediska EVVO řadí mezi hlavní rizika ohrožující jejich činnost a tedy i budoucí 

investici odchod odborného personálu, snížení zájmu o EVVO a snížení provozní 

podpory ze strany krajů, provozovatelů nebo jiné grantové podpory. Toto riziko 

vyplývá i ze zjištěného stavu, kdy velká část odborného personálu pracuje na základě 

časově omezených smluv nebo DPP. To na jednu stranu zajišťuje střediskům 

ekonomickou flexibilitu, na druhou ztěžuje dlouhodobé plánování rozvoje služeb. 

- Významná část středisek nemá ujasněno financování udržitelnosti projektu. 

Zkoumaný vzorek vykazoval vysoký počet respondentů, kteří nebyli schopni 

identifikovat žádný zdroj financování udržitelnosti, významný je rovněž počet 

respondentů, kteří předpokládají, že budou krýt náklady udržitelnosti výhradně 

prodejem vlastních služeb. Jako rizikový hodnotíme také záměr krýt náklady ze 

zvýšeného příspěvku zřizovatele, protože je závislý na aktuální politické reprezentaci. 

Pouze malé množství organizací uvažuje o multizdrojovém financování. Zjištění 

o zajištění udržitelnosti odpovídají i identifikovaná rizika, kdy je právě výpadek 

dotačního financování vyhodnoceno jako druhé nejzávažnější riziko.  

                                                
10

 Jeden záměr, tedy budovy i vybavení (interní i externí). 
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10 Doporučení 

O dotace na investice bude zájem mezi středisky poskytujícími environmentální vzdělávání, 

výchovu a osvětu (EVVO), ale pouze za předpokladu, že požadovaná míra kofinancování 

nebude vyšší než 20 %. Počet zájemců bude vyšší za předpokladu dostupnosti výhodných 

půjček na zajištění tohoto kofinancování. Jakákoli výše kofinancování vyšší než 20 % bude 

znamenat problém, který radikálně sníží počet zájemců a ohrozí realizaci zvýšením rizika 

nedokončení investice u těch, kteří dotaci i za těchto podmínek přijmou. Současně lze říci, 

že splácení půjček v řádu nižších set tisíc korun ročně je reálné, protože střediska většinou 

vykazují dobré hospodářské výsledky. U informačních center zoologických a botanických 

zahrad je zájem nižší. Zde je třeba zdůraznit, že tyto subjekty jsou převážně příspěvkovými 

organizacemi a účast v projektu je tak významně ovlivněna vůlí zřizovatele. Domy přírody 

sice deklarují úvahy o investicích, ale v dotaznících nebyly často schopny zamýšlené 

investice podrobněji popsat. To mohlo být zapříčiněno jednak tím, že většina Domů přírody 

je v provozu teprve krátkou dobu, anebo tím, že primární úlohou Domů přírody je sloužit jako 

osvětová a návštěvnická střediska chráněných krajinných oblastí.  

Doporučujeme nastavit kofinancování ve výši do 20 % a zajistit systém zvýhodněných 

půjček na toto kofinancování. 

Význam tohoto dotačního programu roste s vyšším požadavkem na kofinancování projektů. 

Jak již bylo výše uvedeno, při požadavku na kofinancování vyšším než 20 % se pro většinu 

potenciálních žadatelů (zejména z řad neziskových organizací) stává podpora nedostupnou 

a pro ostatní možné příjemce se výrazně snižuje její atraktivita.  

Doporučujeme zvážit zřízení dotačního programu národního kofinancování, který by 

doplňoval výše uvedený systém zvýhodněných půjček.  

Přesnější časový rámec realizace investic není možno v tuto chvíli určit, protože většina 

středisek má investici v rovině ideového záměru. Vzhledem k očekávané délce trvání 

projekčních prací a stavebního řízení lze očekávat schopnost středisek EVVO předložit 

projekt pro realizaci do 1 roku od vyhlášení informací o dotačním programu a výsledky 

stavebního řízení do 1,5 roku. Jedná se ale pouze o odhad na základě dřívějších zkušeností. 

Doporučujeme vyhlásit co nejdříve podmínky programu (např. avízo výzvy), výzvu 

nastavit jako průběžnou s ukončením posunutým na 1,5 roku od tohoto vyhlášení. 

To umožní rychlé zahájení těch investic, které jsou v pokročilejším stadiu přípravy, 

a poskytne dostatečný prostor pro důkladnou přípravu investic ostatních. 

Na základě studia shromážděných volných výpovědí je nutné zdůraznit, že při hodnocení 

činnosti středisek a ostatních subjektů poskytujících služby v oboru EVVO je nutné odlišit 

zařízení, která poskytují delší a propracované environmentální vzdělávací programy 

(například, byť nikoli výhradně, v rámci pobytových akcí či dlouhodobých programů), a pak 

subjekty, které se zaměřují přednostně na jednorázové akce typu jarmark, veletrh, dožínky 

atp., kde není vícehodinový intenzivní kontakt mezi lektorem a účastníky s jasným 

vzdělávacím cílem a následným ověřením kvality tohoto programu (evaluace programu). 

Praxe i teoretické práce ukazují, že právě metodicky a didakticky propracované vzdělávací 

programy mají větší dopad na cílovou skupinu jak v rámci zlepšení úrovně znalostí 
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a kompetencí, tak i postojů a chování. Tento aspekt by měl být v plánovaném programu 

zmíněn a podpora by jej měla pozitivně reflektovat. 

Střediska EVVO kromě investice do budov zvažují i návazné investice do vybavení. Zvažují 

i pořízení opatření pro snížení energetické náročnosti, která hodlají využívat pro 

demonstrační účely. Vzhledem k tomu, že většina investic je pouze ve stadiu ideového 

záměru a respondenti nebyli schopni jejich objem ani odhadnout, byly investice do vybavení 

a pomůcek vyčísleny s využitím poskytnutých dat a kvalifikovaného odhadu. 

Demonstrační pomůcky v oblasti mitigačních nebo adaptačních opatření jsou zatím relativně 

vzácné, ze sebraných volných výpovědí vyplývá, že jsou využívány pomůcky typu modelů, 

ale jsou využívána i technologická zařízení střediska (kotelna, fotovoltaické panely). Právě 

těch posledních je stále velmi málo a program by zde mohl jejich rozšíření významně 

podpořit. Vzhledem k velkému zájmu středisek o investice na lepší hospodaření s vodou 

(např. šedá voda, kořenová čistírna odpadních vod) nepůjde zdaleka pouze o energetické 

úspory a obnovitelné zdroje energie. Ve volných výpovědích se objevil i plán na pořízení 

elektromobilu, pokud je nám ale známo, program nebude umožňovat nákup automobilů. 

Z dopravních prostředků se dále objevila elektrokola a i ta mohou být využita v rámci 

vzdělávacích programů. Kromě fyzických demonstračních pomůcek byly zmíněny i SW 

demonstrační pomůcky, například simulační programy, a i na ně by měl program pamatovat. 

Dále jsou ve střediscích relativně často k dispozici laboratoře, respektive učebny 

s laboratorním vybavením. Podle volných výpovědí jsou drtivou většinou zaměřeny na 

zkoumání přírodnin, zde je také prostor pro podporu nákupu pomůcek a vybavení 

technického charakteru zkoumající například mitigační opatření a jejich efektivitu (měřicí 

zařízení pro pokusy při hodnocení efektivity obnovitelných zdrojů energie, měření spotřeby 

různých vod atp.). 

Doporučujeme v každém případě umožnit využít investiční podporu i na vybavení 

budov a úpravy a vybavení exteriérů. Doporučujeme mezi podmínky pořízení opatření 

pro snížení energetické náročnosti zařadit podmínku jejich využití pro demonstrační 

a výukové účely, bude-li to technicky možné a účelné.  

Nepokryté požadavky zůstává území Karlovarského kraje a slabě pokryté území Ústeckého 

kraje. Vzhledem k tomu, že to navazuje na dlouhodobý stav, kdy v těchto krajích nejsou silná 

střediska s dostatečnou absorpční kapacitou, tedy s dostatečnou ekonomickou silou, 

odpovídající obsahovou nabídkou a činností a tedy i předpokladem udržitelnosti, 

doporučujeme tento stav respektovat a neřešit jej tímto programem nijak speciálně 

(nedoporučujeme např. žádná zvláštní zvýhodnění v rámci výzvy pro takové kraje). 

Rozvoj kapacit pro EVVO v kraji je třeba řešit spíše podporou rozvoje 

personálních/odborných kapacit pro služby EVVO v rámci podpory „měkkých“ projektů, na 

něž může teprve navázat investiční podpora.  

Celkově doporučujeme z důvodu udržitelnosti stanovit jako podmínku pro žadatele 

předchozí „historii“ v poskytování služeb EVVO. 

Střediska neplánují nové investice primárně z důvodů snížení energetické náročnosti, 

snížení množství skleníkových plynů nebo rozšíření výuky v oblasti klimatické změny. Tyto 

důvody jsou uváděny až jako další, vedlejší nebo ostatní. Lze předpokládat, že primárním 

cílem je obnova budov a vybavení sloužících pro EVVO, případně celkové rozšíření činnosti 
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v EVVO. Mezi opatřeními dominují zateplení budov a hospodaření s vodou v budovách a na 

pozemku. Je ale potřeba zdůraznit, že některá střediska již v současnosti realizují vzdělávací 

programy zaměřené na problematiku klimatu a to jak v oblasti adaptace, tak i mitigace. 

U mitigačních programů je významně méně častá demonstrace v rámci ekocentra. 

Doporučujeme v programu zdůraznit, že jeho cílem je snížení emisí skleníkových 

plynů s důrazem na rozvoj vzdělávání, výchovy a osvěty v této oblasti. Doporučujeme 

požadovat zahrnutí tohoto aspektu do projektových záměrů středisek a jasně a od 

začátku tento fakt komunikovat. V opačném případě může dojít k nepochopení smyslu 

programu ze strany středisek a nenaplnění jeho klimatických cílů. Současně je zde 

z pohledu vzdělávání nedostatek demonstračních technologií a proto lze očekávat 

pochopení tohoto požadavku ze strany středisek. 

Novostavby i rekonstrukce musí splňovat požadavky platných norem, stavebně-

technických předpisů a legislativy týkající se energetické náročnosti budov. Toto 

kritérium musí být v případě investic do ekocenter mimořádně přísně sledováno 

a nesmí být volena kompromisní řešení. Nad rámec legislativních požadavků 

a u záměrů, které spočívají v jiných než stavebních dodávkách, by měla střediska 

zhodnotit dopad investice na emise skleníkových plynů. Toto lze provést např. 

stanovením uhlíkové stopy se zohledněním životního cyklu výrobků. Je třeba mít stále na 

paměti budoucí demonstrační a vzorový charakter těchto investic. 

Bude-li příjemce dotace zadávat veřejné zakázky na realizaci prací, měla by být kritéria 

nastavena v souladu s výše uvedeným požadavkem a s „Pravidly uplatňování 

environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy 

a samosprávy“, která schválila vláda usnesením č. 465/2010, resp. jeho novely ve znění 

usnesení vlády ČR č. 531 ze dne 24. července 2017. Podrobnější podmínky stanoví 

Metodika MŽP pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek 

a nákupech státní správy a samosprávy dostupná online na:  

https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava.  

Ačkoliv se v případě středisek nebude jednat o investiční akce veřejné správy, je vzhledem 

k původu finančních zdrojů, účelu jejich využití a celkovému kontextu investic velmi žádoucí 

dodržet tato pravidla. 

https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava
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11 Seznam zkratek 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

EC – environmental consulting 

EP -  environmentální poradenství 

ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy 

EVP – environmentální vzdělávací program 

EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

NUTS – územní statistická jednotka (region) 

OPŽP – Operační program Životní prostředí 

NP – národní park 

SEV – středisko ekologické výchovy 

ZOO – zoologická zahrada 
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