
Předání dalších známek Ekologicky šetrný výrobek

V současné době je Národní program označování ekologicky šetrných výrobků realizován již
sedmým rokem. Je zpracováno celkem 26 výrobkových kategorií, které jsou z velké části
harmonizovány s ekolabelingovým programem EU a zeměmi OECD. Ochrannou známkou
„Ekologicky šetrný výrobek” je nyní označeno přes 250 výrobků 43 firem – 27 z ČR, 16 je
zahraničních. K Národnímu programu byla vládou ČR vydána již dvě usnesení – č. 159/1993 a č.
720/2000. Zvláště významné pro výrobce je usnesení z loňského roku, neboť jejich výrobkům se
známkou EŠV zajišťuje preferenci státních zakázek. Koncem července získaly toto ocenění další
výrobky od tří firem.

Známka č. 12-01 HOBIS, kancelářský nábytek
Firma: HON – stavební a nábytkové truhlářství, Skřipov u Opavy

Firma, která navázala na rodinné tradice výroby z první republiky (původní firma byla založena v r.
1924), vybudovala po r. 1990 nové výrobní haly v obci Skřipov u Opa-vy. Jsou vybaveny nejmodernější
technologií a firma, jeden z největších výrobců kancelářského nábytku střední třídy, patří mezi progresivní
nábytkářské výrobce v ČR.

Byla také první, která úspěšně přihlásila své výrobky k hodnocení a propůjčení práva užívat známku
„Ekologicky šetrný výrobek”. Základním materiálem kancelářského nábytku HOBIS je laminovaná
dřevotřísková deska. Laminování se provádí v 11 dezénech imitace dřeva. O kvalitě nábytku svědčí rozsah
exportu.

Známka č. 04-44 BonaTech MEGA, vrchní parketový lak na vodní bázi 
Firma: BONA CR spol. s r.o., Brno

Firma BONA CR dováží na náš trh velmi kvalitní, vodou ředitelné laky k povrchové úpravě
parketových podlah. Lak BonaTechMEGA je určen především pro prostory vystavené silnému namáhání
chůzí. Vyznačuje se vysokou odolností proti otěru a stopám po podrážkách.

Lak BonaTechMEGA vyrábí švédská firma Bona Kemi AB. Zásluhou dovozce, firmy BONA CR, která
dovážené laky pravidelně a úspěšně přihlašuje k výběrovému řízení, se mohou zákazníci rozhodovat i podle
ekologického hlediska, podle informace poskytnuté známkou „Ekologicky šetrný výrobek”. Firma BONA CR
je jejím čtyřnásobným držitelem.

Známka č. 09-03 papírové ubrousky 
Známka č. 09-04 papírové kapesníčky
Firma: Jihočeské papírny, papírna Vltavský mlýn Loučovice
Papírna Vltavský mlýn Loučovice přidává do rodiny označených produktů další dva nové výrobky z

recyklovaného papíru. K již dříve označenému toaletnímu papíru v roličkách přibývají nyní kapesníčky
a ubrousky.

Papírenská výroba má v Loučovicích více než 110letou tradici. V současné době je výroba zboží
spotřebního charakteru zastoupena velkou produkcí toaletního a hygienického papíru s vysokým obsahem
recyklovaného papíru v zanášce, který splňuje všechny kvalitativní i hygienické požadavky. Známky
potvrzují, že splňují i stanovená environmentální kritéria.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Den bez aut 2001
Děti Země na pátek 21. září vyhlašují již 9. ročník celonárodní akce DEN BEZ AUT. K ní se může

přihlásit kdokoliv, komu není negativní vliv dopravy na životní prostředí a zdraví lidí lhostejný. Nejlépe tento
den, či aspoň během týdne až do neděle, je možné uspořádat nějakou veřejnou akci jako happening,
seminář, výtvarnou soutěž, jízdu na kole, výstavu, veřejnou besedu s politiky apod. Hlavními partnery
letošního roku jsou opět České dráhy a Národní síť Zdravých měst ČR a nově i MŽP. Zájem také projevilo
Odborové sdružení železničářů a nově vzniklé Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy.

Děti Země také uvítají aktivitu jednotlivých občanů, zejména osobností, kteří v pátek nechají své
automobily alespoň jeden den v roce doma a použijí veřejnou dopravu, bicykl nebo vlastní nohy. Proto opět
zveřejní výzvu „Nechte auto doma!”.

Loni se akce zúčastnilo rekordních 109 organizací ve 45 městech. V celkem devíti městech bylo jízdné
v MHD zdarma. K výzvě „Nechte auto doma!” se připojilo 171 osobností, z nichž 90 byli zastupitelé v 31
městech. Podrobné informace o průběhu loňského ročníku jsou na internetové adrese
http://www.detizeme.cz.

Dáte-li nám vědět o své plánované akci ke Dni bez aut, pošleme vám potřebné informace s návodem co
a jak dělat, včetně námětů na veřejné aktivity. K dispozici je také neomezený počet centrálních plakátů na
vylepení o velikosti formátu A3 a A4 (napište si o potřebný počet kusů). 

Adresa: Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno, e-mail: dz.brno@ecn.cz.
Miroslav Patrik,



Děti Země Brno

Ukončení Twinning projektu při ČIŽP

Hlavním cílem Twinning projektu pod hlavičkou Evropské unie s číslem CZ 98F-01,
který organizova-la ČIŽP s Německem jako hlavním aktérem a Švédskem a Dánskem jako
partnery, bylo „posílení ka-pacity výkonu státní správy, zejména České inspekce životního
prostředí (ČIŽP) v oblasti ochrany životního prostředí v České republice”. Jednalo se o první
twinning v oblasti ochrany životního prostředí v České republice – probíhal v období od 12. října
1999 do 11. července 2001, tj. celkem 21 měsíců. 

Vedoucím projektu za Německo byli pan Heise (Bavorské ministerstvo pro místní rozvoj a životní
prostředí), paní Karbowski (Spolkové ministerstvo pro životní prostředí), za Českou republiku Ing. Pastvinský
(MŽP) a Dr. Miko (ČIŽP).

Dlouhodobým poradcem a „twinnerem” byl pan Klaus Gabriel z Bavorského ministerstva pro místní
rozvoj a životní prostředí, který u nás strávil jako „předpřístupový poradce” dva roky.

Cílem projektu bylo zlepšit výkon státní správy s ohledem na budoucí požadavky Evropské unie,
zejména provádění kontrol/inspekcí a sankční praxe ČIŽP, která má přibližně 600 zaměstnanců.

Po ukončení tohoto projektu by ČIŽP měla být schopna bez problémů převzít „acquis communautaire” a
jednotliví její pracovníci by měli fungovat samostatně a efektivně. To by měly umožnit následující aktivity
v rámci projektu: 

vzdělávání zaměstnanců (např. 15 kurzů angličtiny a 6 kurzů němčiny s přibližně 135 účastníky),
vypracování programů dalšího vzdělávání, správních a prováděcích pomůcek jako jsou příručky a směrnice,
pomoc při implementaci jednotlivých směrnic Evropské unie jako je směrnice IPPC, FFH, směrnice
o informacích atd.,
uspořádání workshopů a panelů expertů (13, doposud uskutečněno 11) a asistencí/hodnocení (5), při kterých
bylo provedeno více než 40 akcí na podporu předávání vědomostí a zkušeností. Zúčastnilo se jich 25 expertů,
z toho 14 z Bavorska,
budování sítí mezi různými správami životního prostředí v jiných zemích jako je Sasko, Bavorsko, Dánsko,
Švédsko a Irsko a výměna zkušeností mezi nimi,
studijní návštěvy různých správ životního prostředí ses-távajících z 6 několikadenních a 4 jednodenních pobytů
s těžištěm v posílení lokálních vztahů mezi Bavorskem/Saskem a Českou republikou na lokální úrovni,
návrh zákona o organizaci ČIŽP.
Zvlášť důležitý cíl twinningu směřující k posílení českých úřadů pro ochranu životního prostředí je

budování a navázání střednědobých a dlouhodobých partnerských vztahů mezi jednotlivými
institucemi/úřady pro životní prostředí, zejména v Bavorsku a Sasku – např. plzeňský, liberecký, ústecký
a další inspektoráty spolupracovaly intenzivně se svými partnery na saské a bavorské straně. Vzájemné
znalosti byly obecně před začátkem twinningu velmi špatné, ale teď už je situace mnohem lepší –
v Německu např. jsou informováni o tom, jak zde které instituce fungují, co mají na starosti kraje, co centrální
orgány apod. Zlepšila se i vzájemná důvěra. Naši inspektoři zase získali přímé zkušenosti s fungováním
v rámci Evropské unie.

„Mým hlavním cílem bylo zajistit, aby peníze byly utraceny zde, aby nešly zase zpět do Bruselu”,
poznamenal na závěr své mise pan Gabriel. Nebylo to dle jeho názoru vždy jednoduché, protože EU má
složitá pravidla pro utrácení peněz a tato pravidla se navíc několikrát měnila. „Tento twinning byl první,
fungovali jsme jako takový ledoborec. Ostatní už se mohou učit z našich zkušeností”, řekl twinner Klaus
Gabriel. 

(z materiálů tiskového oddělení MŽP a Pla)

Podpis dohody o spolupráci mezi MŽP a Euro-Czech Forem

Dne 16. 7. 2001 podepsali ministr životního prostředí Miloš Kužvart a předseda správní rady
Euro-Czech Fora Ian Rowbotham dobrovolnou dohodu o spolupráci mezi MŽP a Euro-Czech
Forem (ECF).

Euro-Czech Forum je nezisková organizace ustavená z iniciativy obchodních komor a obchodních
sdružení z členských zemí Evropské unie, které podporují rozvoj obchodních styků České republiky
s členskými zeměmi. V současnosti je jeho členem celkem pět obchodních komor:
– Britská obchodní komora v ČR
– Francouzsko-česká obchodní komora
– Česko-německá obchodní a průmyslová komora
– Nizozemsko-české obchodní sdružení
– Švédská obchodní komora v České republice.



Cílem ECF je: 
– přispět k tomu, aby příprava naší společnosti na vstup do Evropské unie probíhala v co nejširší spolupráci

vlády, zákonodárců a občanů,
– podporovat a povzbuzovat rozvoj obchodních a průmyslových vztahů mezi Českou republikou a členskými státy

Evropské unie včetně podpory vzájemné spolupráce mezi podniky z České republiky a členských států EU,
– podporovat dobré podnikatelské prostředí v ČR. 

Euro-Czech Forum řídí správní rada složená ze zástupců každé členské komory. K provádění dohody
bude vytvořena společná pracovní skupina s pěti zástupci každé strany. Spolupráce MŽP s ECF bude
zaměřena především na vzájemnou výměnu informací a pořádání kulatých stolů k aktuálním tématům. ECF
se stává také připomínkovým místem MŽP v rámci přípravy právních předpisů a koncepčních dokumentů.

Ing. Martin Salvet,
odbor evropské integrace

Podpis dodatku č. 2 k Dohodě o postupném snižování
dopadu pracích prostředků na životní prostředí

ze dne 22. 3. 1995 mezi MŽP a Českým sdružením výrobců mýdla, čisticích a pracích
prostředků

Dohoda o postupném snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí byla uzavřena
mezi MŽP a Českým sdružením výrobců mýdla, čisticích a pracích prostředků (dále jen Sdružení) dne
22. března 1995. Dohoda limituje mj. obsah fosforu na max. 5,5 % hmotnosti. Sdružení se zavazuje
podporovat propagaci kompaktních pracích prostředků, tj. prostředků se sníženým obsahem plnidel, nižší
spotřebou chemikálií při praní i nižšími obalovými a přepravními náklady. Součástí dohody jsou i požadavky
na biologickou rozložitelnost povrchově aktivních látek používaných v pracích prostředcích a limity pro
některé další organické látky.

23. 6. 1998 byl podepsán dodatek č. 1 k této dohodě, obsahující závazek členů Sdružení zřeknout se
používání neiontových tenzidů na bázi aduktů alkylfenolů s ethylenoxidem v pracích prostředcích.

Postupem doby se přistoupilo k dalšímu upřesnění dohody a začalo se jednat o podpisu dodatku č. 2,
který by umožnil další zlepšení kvantitativního podchycení omezování nežádoucích vlivů používání pracích
prostředků na životní prostředí a účinnějšího zlepšení  podpory výroby a prodeje bezfosfátových pracích
prostředků. Návrh dodatku č. 2 rovněž vychází z postupů doporučovaných Evropskou unií (Sdělení EU
COM(96)561 o Dobrovolných dohodách, doporučení EU 96/733/EC). 

Po řadě jednání na odborné úrovni bylo vypracováno konečné znění, projednané poradou vedení MŽP
v květnu tohoto roku a následně schválené Valnou hromadou Sdružení.

Obsah a realizace dodatku bude přínosem pro politiku MŽP, dodatek je akceptovatelný pro ekologické
organizace a realizovatelný Sdružením. 

Hlavním přínosem pro ochranu životního prostředí a zejména pro ochranu vod je zejména skutečnost, že
od roku 2005 již Sdružení bude na český trh uvádět pouze bezfosfátové prací prostředky.

Významný je také závazek Sdružení, že bezfosfátové prací prostředky poprvé uváděné na trh po
uplynutí 6 měsíců od podpisu dodatku budou výrazným způsobem označeny na obalech. To spolu
s deklarovanou podporou dostupnosti odměrek a dalších pomůcek pro dávkování pracích prostředků při
jejich nákupu umožní snadnější orientaci spotřebitele a využívat k praní optimální množství pracích
prostředků. Zároveň se také členové Sdružení zavazují zajistit stálou přítomnost kompaktních pracích
prostředků v nabídce pro spotřebitelský trh v ČR.

Smluvní strany budou také každoročně hodnotit stav plnění jednotlivých ustanovení dohody. Dosavadní
výsledky hodnocení ukazují, že během platnosti dohody poklesla spotřeba fosfátů v pracích prostředcích na
trhu v ČR z 11 600 t v roce 1994 na 6295 t v roce 1999 (tj. o 45 %) a podíl bezfosfátových pracích
prostředků se ve stejném období zvýšil na 36 %.

Plnění podmínek dohody má význam pro ČR i v kontextu aproximace legislativy EU v oblasti životního
prostředí, která klade důraz na omezování sloučenin fosforu a dusíku ve vypouštěných komunálních
odpadních vodách. 

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Obnovení Rady Krkonošského národního parku
Dne 13. června 2001 proběhlo v sále Městského úřadu ve Vrchlabí ustavující zasedání obnovené

Rady Krkonošského národního parku.
Rada národního parku je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, důležitým

iniciativním a konzultačním orgánem, který je zřizován správou národního parku k projednání a
posouzení všech důležitých dokumentů ochrany přírody a řízení národního parku.

V Krkonošském národním parku rada národního parku ve složení předpokládaném zákonem o ochraně
přírody a krajiny (§ 20 odst. 2) již několik let nefungovala. Její úlohu fakticky suplovala vědecká rada



Krkonošského národního parku, která však vzhledem ke svému složení a odbornému zaměření nemohla
činnost rady národního parku plně nahradit, zejména pokud jde o spolupráci při řešení četných regionálních
problémů, kde je účast zástupců orgánů samosprávy (obcí) nezastupitelná.

Zasedání obnovené Rady Krkonošského národního parku se zúčastnila většina pozvaných subjektů,
takže rada mohla přijmout své základní dokumenty, tedy organizační a jednací řád rady, upravující
podrobnosti o vnitřním členění rady, o volbě jejích orgánů, o způsobu svolávání a periodicitě jednání,
o hlasování apod. Podle přijatých závěrů se Rada Krkonošského národního parku člení na sekci regionální
a sekci vědeckou. Předsedové těchto sekcí se budou po roce střídat ve funkci předsedy rady. Prvním
předsedou obnovené rady byl zvolen ing. Igor Míchal, CSc, předseda vědecké sekce rady.

Lze předpokládat, že i přesto, že se zasedání rady nezúčastnili pozvaní zástupci některých obcí, na
jejichž území leží Krkonošský národní park, bude obnovená rada národního parku dostatečně
reprezentativním orgánem i pokud jde o prezentování nebo prosazování oprávněných zájmů krkonošských
obcí. Důležité je, aby mezi obcemi a správou národního parku probíhala plynulá a nepřetržitá komunikace
o všech problémech, na jejichž řešení mají zúčastněné strany zájem. Právě v tomto ohledu je poslání rady
národního parku velmi důležité a je v zájmu správy národního parku i orgánů místních samospráv, aby bylo
co nejvíce naplňováno. 

Přejeme obnovené Radě Krkonošského národního parku v její další práci mnoho úspěchů.
JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.,

vedoucí oddělení národních parků MŽP

V areálu lesů Klokočná zahájen cyklus lesnických
seminářů MŽP

Odbor ochrany lesa ve spolupráci s Lesním závodem Konopiště Lesů České republiky s. p. a
Komisí pro mimoprodukční funkce lesa při ČAZV pořádá v letošním roce pro širokou odbornou
veřejnost cyklus informací a provozních ukázek k popularizaci ekologických způsobů
obhospodařování lesů, sestavený do třídílného semináře pod názvem „Přírodě blízký způsob
obhospodařování lesů v provozních podmínkách intenzivně využívané krajiny”. 

Jednotlivé díly semináře jsou věnovány následujícím tématům:
I. Zásady přírodě blízkého obhospodařování lesů
II. Nová metodika hospodářské úpravy pro lesy s bohatou strukturou
III.Vyjádření deklarovaných a reálných efektů funkcí lesů, jejich objektivizace a provozní uplatnění.

Do obsahu těchto tří dílů semináře byly soustředěny základní problémy obhospodařování lesů, od
jejichž účelného řešení se v současné době odvíjejí předpoklady úspěšného provozního uplatnění nových,
přírodě bližších způsobů péče a užívání lesů.

Vhodnou lokalitu a spoluorganizátory pro konání celého rozsáhlého semináře si odbor ochrany lesa MŽP
pečlivě vybíral. Spolu s výše uvedenými institucemi zvolil pro konání tohoto semináře lesnický úsek Klokočná na
polesí Říčany, kde dříve LZ Zbraslav a v současné době LZ Konopiště od roku 1990 uplatňují výběrný, přírodě
blízký způsob hospodaření. Na realizaci tohoto záměru se již třetím rokem odborně podílí i odbor ochrany lesa
našeho ministerstva.

Cílem vynakládaného snažení je dosáhnout v uvedeném lesním komplexu, v běžných provozních
podmínkách, tímto způsobem péče o lesní porosty vysoké úrovně a maximálního naplňování účelových,
zdravotně rekreačních funkcí lesa (jde o les v příměstské oblasti hl. m. Prahy zařazený do kategorie lesů
zvláštního určení) při současném plném využití jejich produkčních možností. Zároveň chceme prokázat, že
mezi výhody tohoto k přírodě šetrného způsobu péče o les patří i lepší ekonomické výsledky
hospodaření.

Způsob, jakým toho chceme dosáhnout, je nastartování a zajišťování nepřetržité obnovy, vývoje a
zrání porostů cílové dřevinné skladby na celé obhospodařované ploše. Měl by tak vzniknout les
věkově, výškově a druhově bohatý, kde na stejné ploše v jednotlivém či skupinovitém uspořádání budou
naráz probíhat všechny životní a růstové fáze s maximálním využitím přírodních procesů a minimálním
podílem lidských zásahů. Přitom umělý úmyslný zásah je uplatňován především při těžbě (sklizni) dřevní
produkce a dále jen tam, kde to je nezbytné k zajištění dosažitelného či výhledového cíle. Výběrné těžby,
opakované zpravidla v pětiletých cyklech, jsou zároveň hlavním nástrojem ovlivňování a usměrňování vývoje
těchto porostů.

Za dobu jednoho desetiletí se lesnický úsek Klokočná stal místem využívaným nejen MŽP, ale i
Lesnickou fakultou ČZU Praha k zakládání výzkumných a pozorovacích ploch, k provozním cvičením
studentů a objektem k zpracování diplomových i doktorandských prací a cílem návštěv dalších odborníků a
exkurzí. Díky relativně pokročilému stádiu pestré strukturální výstavby porostů, ke kterému v uplynulých 30 –
40ti letech přispěly i živelné zásahy přírody, se Klokočná stala i vhodným objektem Ústavu pro výzkum
lesních ekosystémů (IFER Jílové) k vývoji nové metody hospodářské úpravy pro lesy s bohatou strukturou v



rámci řešení projektu VaV, jehož odborným garantem je právě odbor ochrany lesa MŽP. Jako součást řešení
výzkumného úkolu byl pro tento lesnický úsek zpracován vyvíjenou metodou hospodářské úpravy pilotní
(ověřovací) projekt lesního hospodářského plánu. Prezentace zpracovaného LHP byla předmětem II.
dílu pořádaného semináře.

Skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí se poprvé ve své existenci podjalo realizace takto
rozsáhlého a odborně náročného lesnického projektu, potvrzuje změnu přístupu především odboru ochrany
lesa ke způsobu vymezování a uplatňování postojů resortu v záležitostech odborného, provozně reálného
působení na vývojové procesy lesních ekosystémů. Cílem těchto změn je upustit od proklamačního způsobu
prosazování požadavků a uplatňovat konstruktivní, odborně vyvážené a provozně realizovatelné ekologické
přístupy nakládání s lesy.

Dokladem toho, že široká odborná veřejnost (a nejde jen o lesníky) citlivě reaguje a velmi pozitivně akceptuje
nový přístup ministerstva k uplatňování ekologických principů v lesním hospodářství, je mimořádně veliký zájem
o celý cyklus seminářů a provozních ukázek, který tímto počinem pořadatelé vyvolali. Hned prvý díl semináře,
zaměřený na zásady přírodě blízkého způsobu obhospodařování lesů, bylo nutno pro velké množství přihlášených
zájemců opakovat třikrát po sobě (v termínech 25. 4., 22. 5. a 5. 6. 2001). Jen této části semináře se zúčastnilo
více než 300 odborníků z lesnického provozu, státní správy lesů i ochrany přírody, dále z odborných škol i
výzkumných ústavů. Poměrně velké zastoupení měli i pracovníci z Vojenských lesů s. p., správ obecních a
soukromých lesních majetků a pracovníci z oblasti hospodářské úpravy lesů.

Záštitu nad seminářem převzal náměstek ministra životního prostředí Ing. Josef Běle, CSc., který
úvodním referátem také dne 25. dubna 2001 celý jeho průběh zahájil.

Z ohlasů přítomných možno soudit, že přes nečekané množství účastníků se podařilo zvládnout k plné
spokojenosti i složité záležitosti organizačního charakteru takto rozsáhlé akce. Účastníci si z jednání prvých
dvou dílů semináře, které dosud proběhly, odnesli i pořadateli připravený bohatý odborný materiál MŽP.

Zbývající třetí část semináře, na kterou je již nyní přihlášeno dalších více než 100 zájemců, se uskuteční 6. září
2001 opět v areálu lesů Klokočná.

Ing. Vladislav Ferkl, 
odbor ochrany lesa MŽP

OPET Česká republika zahájila činnost
OPET (Organisation for the Promotion of Energy Technologies – Organizace pro propagaci

energetických technologií) je mezinárodní síť, jejímž smyslem je rozšiřování a využívání nových
energetických řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie a hospodárné využívání klasických zdrojů
energie na národní i mezinárodní úrovni. 

Síť OPET sdružuje 48 států především v Evropě, ale i v Asii (Čína, Indie, Malajsie, Thajsko, Izrael), v
Africe (Jihoafrická republika, Botswana) a v Jižní Americe (Kolumbie, Chile, Peru, Ekvádor).

Na základě smlouvy uzavřené počátkem letošního dubna se novým členem této sítě stalo také
konsorcium složené z České energetické agentury (ČEA) a Energy Centra České Budějovice (ECČB).
Tito smluvní partneři vystupují v rámci sítě OPET jako OPET Česká republika, přičemž ČEA plní roli
koordinátora a ECČB vystupuje jako hlavní smluvní partner. 

Naše účast v síti OPET by měla napomoci nejen k našemu administrativnímu začlenění do evropských
struktur, ale zejména k odstranění dosud přetrvávajících negativních jevů v oblasti energetické efektivnosti,
kde má ČR zatím obrovské rezervy.

Hlavní činností OPET ČR je propagace energeticky úsporných opatření. Činnost by se měla zaměřit
především na osvětu a vytváření vazeb a společných projektů v rámci sítě OPET. Zaměřuje se i na
aktualizaci Energetického informačního systému a možnosti jeho mezinárodního využití. Další aktuální
oblastí je energetické štítkování budov (to je běžné např. v Dánsku). Každoročně bude rovněž ve spolupráci
se slovenským OPET pořádat Středoevropskou konferenci o energetické efektivnosti a obnovitelných
zdrojích energie (v listopadu 2001 se bude konat na Slovensku, napřesrok u nás). OPET se hodlá zabývat i
propagací veřejné dopravy, novými typy vozidel s elektrickými a hybridními motory atd. 

Peněz na všechny tyto ambiciózní plány však není mnoho: na svou činnost dostal OPET ČR 180 000
EURO z EU, dalších 180 000 EURO je nutno uhradit z domácích zdrojů. 

Pla

Kalendář akcí v občanském sektoru
Na adrese http://kalendar.ecn.cz najdou uživatelé Internetu novou užitečnou službu: seznam akcí

pořádaných neziskovými organizacemi. 
Každý, kdo někdy pořádal přednášku, demonstraci či výstavu, ví, že jedním z problémů je přilákat na akci

veřejnost. Pro neziskové organizace se vhodným a cenově dostupným způsobem propagace stává Internet.
Prezentuje-li však taková organizace své akce pouze na vlastních www stránkách, uživatelé Internetu je



nemusí najít - ne každý si pravidelně prohlíží stránky dané organizace. Proto Econnect zřídil souhrnný
Kalendář akcí pořádaných v občanském sektoru. 

V Kalendáři lze najít především akce pořádané nevládními a neziskovými organizacemi (NNO) pro
veřejnost (semináře, přednášky, diskuse, shromáždění, veřejné sbírky, brigády…). Dále i nekomerční akce
pořádané jinými subjekty určené veřejnosti (např. dny otevřených dveří ve státních institucích, veřejnosti
otevřené přednášky a semináře na akademické půdě apod.). Naleznete zde i akce určené speciálně po
NNO (školení, semináře, konference NNO apod.) či důležité termíny ve státní a místní správě (např. veřejná
projednávání EIA, jednání zastupitelstev, schvalování rozpočtů apod.). Novináři zde najdou termíny
tiskových konferencí.

Kalendář umí akce vyhledávat podle typu akce, podle zaměření, podle pořadatele či podle regionu, kde
se akce koná.

Kalendář vznikl za podpory Nadace rozvoje občanské společnosti NROS na stránkách o. s. Econnect 
(http://www.ecn.cz).

(podle informací Econnectu zpracovala Pla)

Krajská pracoviště SFŽP přijímají žádosti o podporu
Kromě pražského ústředí Státního fondu životního prostředí ČR přijímají od července žádosti o

finanční podporu ze SFŽP také všechna jeho krajská pracoviště.
Krajská pracoviště SFŽP ČR vznikla k 1. 1. 2001 v sídlech nových krajů a navázala na činnost bývalých

sedmi regionálních pracovišť.

Žádosti o finanční podporu ze SFŽP na projekty a akce, které slouží k ochraně životního prostředí ve
všech jeho složkách – ochrana vod, ochrana ovzduší, nakládání s odpady, ochrana přírody a krajiny,
technologie a výroba a využívání obnovitelných zdrojů, budou nyní přijímat všechna pracoviště SFŽP podle
programů vyhlášených Ministerstvem životního prostředí ve Směrnici o poskytování finančních prostředků ze
SFŽP ČR. Tato Směrnice a její konkretizace ve formě Přílohy I. a Přílohy II. v aktuálním znění jsou k
dispozici všem žadatelům v sídle SFŽP v Praze a na všech čtrnácti krajských pracovištích. Informace o
možnostech finačních podpor ze SFŽP podají též okresní úřady.

Zájemci o finanční podporu ze SFŽP – obce, města, právnické osoby, neziskové organizace i jednotliví
občané mohou konkrétní podmínky pro poskytnutí podpory nalézt též na webové adrese htpp://www.sfzp.cz.

Adresy krajských pracovišť:
KRAJ MĚSTO ADRESA Telefon

Praha 148 00 Praha Kaplanova 1931/1 02/67 994 350
Středočeský 148 00 Praha Kaplanova 1931/1 02/67 994 420
Plzeňský 306 32 Plzeň Kopeckého sady 11 019/70 339 10
Karlovarský 360 01 Karlovy Vary Bud. "Dolní nádraží" 017/322 65 83
Ústecký 400 01 Ústí n/Labem Velká Hradební 8 047/5241 432
Liberecký 460 47 Liberec U Nisy 6a 048/510 49 24
Královehradecký 502 10 Hr. Králové Tř. ČSA 419 049/58 53 201
Pardubický 530 03 Pardubice Štrossova 44 040/68 59 156
Českobudějovický 371 03 Č.Budějovice Mánesova 33 038/635 19 95
Ostravský 702 00 Ostrava Prokešovo nám. 8 069/62 82 056
Olomoucký 779 00 Olomouc Wellnerova   5 068/54 20 767
Brněnský 602 00 Brno Koliště 17 05/421 64 586
Jihlavský 586 01 Jihlava Fritzova 4 066/730 87 23
Zlínský 762 69 Zlín Tř. Tomáše Bati 3792 067/769 04 34

V průběhu měsíce září se uskuteční na území všech krajů dotazníková akce, kterou organizují krajská
pracoviště Fondu. Kromě potřebné aktuální zpětné vazby mezi těmito krajskými pracovišti Fondu a
jednotlivými obcemi mohou tuto akci všichni oslovení starostové využít rovněž pro předání svých námětů a
připomínek k další spolupráci ve prospěch zlepšování kvality životního prostředí.

PhDr. Věra Dřevíkovská,
tisková mluvčí SFŽP


