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Proè vlastnì?
Pøed sebou máte první (a vìøíme, že nikoliv po-

slední) vydání neperiodického zpravodaje pro

pražské zájemce o informace z øad ÈSOP pøedev-

ším z oblasti životního prostøedí a ekologické vý-

chovy.

Patrnì nevíte „proè zase další informace“, jako by

už toho nebylo dost. Odpovìï je prostá: protože se

domníváme, že by nás mìlo „nìco“ spojovat a nemìla

by mezi námi být informaèní bariéra, které staví spíše

zdi nedorozumìní, nepochopení, nezájmu,... Asi se

ptáte: koho, nás? Tak tedy všechny ty, kteøí mají nìja-

ký kladný vztah k pøírodì, kteøí nejsou lhostejní k pro-

støedí kde žijí, kteøí mají chu� nezanechat po sobì ne-

poøádek,... tedy vlastnì nás.

Vydavatele si v závìru snadno dohledáte, pøispíva-

telem však mùže být každý - záleží jen na nás.

Proè to nezkusit?

Naším cílem...
...je pøinášet zajímavé a krátké informace pøevzaté

z mnoha informaèních zdrojù. Nic více, nic ménì. Asi

takové, jaké jsou zde.

Zákon o veøejnì prospìšných organizacích
Úøad ministrynì Stehlíkové pøipravuje nový právní

pøedpis týkající se definice veøejné prospìšnosti. Jedná se

o návrh, který by zásadnì upravoval stávající fungování ne-

ziskového sektoru. Pøípravou zákona byl povìøen Výbor

pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO, byla vy-

tvoøena pracovní skupina a pøipravena první verze tezí.

Zámìr se v prùbìhu pøípravy posunul od zákona o NNO

k zákonu o veøejné prospìšnosti (VPO). Bìhem listopadu

2008 byly teze pøedloženy veøejnosti k pøipomínkování,

21.11. a 1.12.2008 probìhly veøejné debaty s tvùrci. Hlav-

ním cílem nového zákona podle jeho tvùrcù má být zvýšení

transparentnosti a dùvìryhodnosti subjektù, které provádìjí

veøejnì prospìšné aktivity a služby, zvýšení záruk pøi vy-

užívání finanèních prostøedkù z veøejných rozpoètù a adres-

nìjší nastavení dotaèních systémù i daòových výhod, zlep-

šení podmínek pro rozvoj individuálního a firemního dár-

covství a upuštìní od rozlišování na hlavní a vedlejší èin-

nost veøejnì prospìšných organizací.

Zákon o VPO by mìl být speciálním zákonem, na který

se ve vìci veøejné prospìšnosti odvolává obèanský zákoník.

Na internetových stránkách Rady vlády pro NNO byl zve-

øejnìn poslední upravený návrh vìcného zámìru zákona,

který bylo možné pøipomínkovat do 18.12.2008.

Hlavní výhrady nìkterých NNO:

1. pøípravì zákona nepøedcházela dùkladná analýza sou-

èasného stavu

2. návrh pøedstavuje potenciální ohrožení pro nepohodl-

né organizace

3. zvýšení administrativní a finanèní zátìže NNO (po-

vinný audit hospodaøení, výkaznictví,...)

4. pøístup ke státním prostøedkùm nad 50.000 Kè je

podmínìn statutem VPO

5. statut VPO mùže získat jakýkoliv právní subjekt (tedy

i s.r.o., a.s., podnikatelé,...)

6. tím dochází ke zmatku v oblasti NNO

Praha = nejvìtší staveništì Evropy?
Není žádným tajemstvím, že Praha pøipravuje významné

zmìny v územním plánu (v nìkterých periodikách to novi-

náøi ostatnì již komentovali). Navrhované zmìny však ne-

smìøují ke zlepšení životního prostøedí (= více zelenì, vìtší

souvislé nezastavìné plochy, podpora zdravých forem po-

hybu, pokles aut v centru, úbytek kanceláøských ploch v hi-

storické èásti,...), ale spíše naopak. Konkrétnì se jedná o ty-

to návrhy:

A. Vznik nových èástí Prahy:

- mìstská ètvr� místo nádraží (Žižkov, Smíhov, Bubny)

- nové ètvrti (Dubeè-Mìcholupy-Štìrboholy, Zábìhlice)

- centra mìstských èástí (Modøany, Hagibor, Strašnice,

  Kbely, Roztyly, Pankrác) 

- nová obytná zástavba (Sedlec, Sobin, Kolovraty-Uhøí-

  nìves, Vokovice) 

 B. Témìø 40 „celomìstsky významných zmìn“

Napøíklad: zrušení Masarykova a Smíchovského nádraží

a nádraží Bubny (na jejich místì mají vyrùst nové mìst-

ské ètvrti), na Žižkovì se plánuje výstavba mrakodrapù,

území v Bubnech má být napojeno na severojižní ma-

gistrálu (a tak by zpùsobilo dopravní kolaps v centru

Prahy), v Modøanech má vyrùst nová ètvr� Neo Riviera

(s mrakodrapy), nejvìtší rozvojová lokalita o výmìøe

pìti hektarù má vzniknout ve Štìrboholích, další zástav-

ba se plánuje ve Vokovicích, Strašnicích, Sedlci, Sobínì

èi Kbelích,...

Magistrát nyní posoudí došlé pøipomínky a rozhodne o

dalším postupu. Nìkteré NNO (Arnika,...) vznesly zásadní

námitky s hlavním požadavkem, aby se otevøela široká dis-

kuse pražské veøejnosti. Kompletní pøipomínky Arniky jsou

volnì pøístupné.

Olympiáda v Praze?
Prozatím bez vìtšího zájmu veøejnosti se pøipravuje zá-

mìr Prahy uspoøádat letní olympijské hry. Z rozpoètu mìsta

peníze jen teèou (o.p.s. Praha olympijská), které by šlo jistì

utratit úèelnìji tak, aby se podpoøil sport všech obyvatel a

nikoliv jen nìkolika profíkù. Necháme to tak být?

Ekologická výchova...
V ÈR je tzv. „ekologická výchova“ koordinována stálou

Mezirezortní pracovní skupinou Státního programu EVVO

pøi MŽP (dále MPS) a kromì dvou zástupcù NNO se skládá

pøedevším ze zástupcù ministerstev. Tato MPS vznikla na

základì usnesení vlády v roce 2000 a pøipravuje + koordi-

nuje realizaci Státního programu EVVO, pøedevším však

jeho konkrétního Akèního plánu (oba zásadní dokumenty

http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnno/uvod.html
http://aa.ecn.cz/img_upload/d81f2b50b6ddb7f097ba52526b6694c1/CEPO_08_11_19_rozvojov__z_m_ry_FIN.pdf
http://www.prahaolympijska.cz/olymp/jnp/cz/praha_olympijska/rozpocet.html


vždy na 4leté období schvaluje vláda - viz internet). V po-

slední dobì se v rámci EVVO vyprofilovala samostatná ka-

pitola „environmentální poradenství“, která má obdobné

mechanismy jako EVVO (viz internet).

V jednotlivých krajích jsou pøijaty krajské koncepce

EVVO, které jsou s rùznou intenzitou a rozdílnou formou

realizovány (vždy záleží na podpoøe krajské politické repre-

zentace). V Praze je problematika EVVO a zejména její

podpora dost nepøehledná, protože odvislá od pøíslušných

radních. Sice byla pøijata koncepce, na Magistrátu je usta-

ven koordinátor EVVO i poradní orgán,... ale vše prakticky

závisí na podpoøe pouze Odboru ochrany prostøedí. Na roz-

díl od ministerské úrovnì èi situace v jiných krajích je spo-

lupráce OOP s Odborem školství, mládeže a tìlovýchovy

prakticky nulová (o kofinancování ani nemluvì) a tak pod-

pora EVVO v Praze silnì kulhá na jednu nohu.

Praktické dùsledky jsou prosté: ze strany Magistrátu je

menší pøehlednost ve finanèní podpoøe, nulová koordinace

aktivit, neexistence informaèního centra,... tedy živelnost,

chaos. Naštìstí je na úrovni vìtšiny MÈ situace jasnìjší

(nìkde konkrétní granty jsou, nìkde zase ne) a každá ZO si

tedy mùže vybrat. Pro pøímou práci s dìtmi v kolektivech

MOP i na akce „pro veøejnost“ je naštìstí spolupráce s Ma-

gistrátem díky Sdružení MOP velmi kladná a stabilní, v os-

tatních oblastech mají ZO též velkou šanci získat podporu

svých „eko-výchovných aktivit“.

Letáky pro obyvatele
Ústav pro Ekopolitiku vydal informaèní letáky urèené

pøedevším pro obyvatele Prahy na téma ovzduší a veøejná

prostranství a zeleò. Leták „ovzduší“ radí, co každý mùže

udìlat pro zlepšení zneèištìného ovzduší, zároveò pøináší

aktuální informace o ovzduší. V letáku „veøejná prostrans-

tví“ najdete informace o tom, jak poøádat veøejná shromáž-

dìní, co dìlat, když z okna zaslechnete zvuk motorové pily

nebo uvidíte zanedbanou zeleò.

Letáky jsou k dispozici na úøadech jednotlivých MÈ v

Praze nebo též v elektronické podobì.

Granty NROS
Nadace ROS zveøejnila 3. výzvu k pøedkládání návrhù

projektù do Blokového grantu pro NNO s názvem „Zlepše-

ní života v komunitách prostøednictvím aktivit a služeb

NNO“, èástka alokovaná pro tuto výzvu je 1,9 mil EUR.

Všechny potøebné podklady jsou k dispozici na interne-

tu, uzávìrka žádostí o grant je 9.3.2009.

Granty na výsadbu stromù
Granty na výsadbu stromù ve výši do 20.000 Kè udìluje

Nadace Partnerství dvakrát roènì: uzávìrky jsou v lednu a

srpnu, tedy v pøedstihu pøed jarním a podzimním obdobím

výsadeb. V lednovém kole mohou obèanská sdružení, obce

èi církevní právnické osoby podávat své žádosti do pátku

23.1.2009. Podpoøeny budou pøedevším výsadby stanovišt-

nì pùvodních druhù døevin. Dùraz je kladen také na zapoje-

ní místních obyvatel, škol èi spolkù do prùbìhu sázení.

Bližší informace jsou na internetu.

Fond Místního rozvoje
Nadace VIA vyhlásila dvì grantová øízení na podporu

projektù lokálního a regionálního charakteru, které se zamì-

øují na zapojování veøejnosti do rozhodovacích procesù. Žá-

dat o podporu mohou èeské NNO registrované jako obèans-

ká sdružení, nadaèní fondy, obecnì prospìšné spoleènosti

a církevní právnické osoby.

Rychlé granty jsou rychle a jednoduše dostupnou fi-

nanèní podporou umožòující lidem a organizacím pružnì a

dùraznì reagovat na aktuální veøejné dìní, vyjádøit svùj ná-

zor, upozornit na problematickou situaci. Urèeny jsou na

krátkodobé projekty. Maximální výše grantu je 30.000 Kè

a celková èástka k rozdìlení èiní 405.883 Kè. Žádosti bu-

dou pøijímány a zpracovávány prùbìžnì do vyèerpaní pro-

støedkù. 

Prostøedky z programu Veøejnì osvìtleno jsou naopak

urèeny na dlouhodobìjší lokální projekty a kampanì zamì-

øené na obranu a prosazování veøejného zájmu. Jejich cílem

je podporovat nezávislou kontrolu èinností subjektù, které

významným zpùsobem ovlivòují kvalitu veøejného života

a životního prostøedí (politikù, úøadù, firem,...). Jsou urèeny

na projekty dlouhodobìjšího, strukturovanìjšího a nároè-

nìjšího charakteru. Výše grantu se pohybuje v rozmezí od

60.000 do 120.000 Kè. Celková èástka k rozdìlení èiní

360.000 Kè. Uzávìrka pro podání žádostí je 12.1.2009. 

Podrobné informace jsou na internetu.

Podpora Ekocenter?
Státní fond životního prostøedí vyhlásil výzvu pro podá-

vání žádostí o podporu na rozvoj sítí environmentálních

center a neinvestièní projekty na aktuální témata v oblasti

životního prostøedí. 

Uzávìrka pro pøíjem žádostí je 9.1.2009 (další výzvy

budou následovat), bližší informace jsou na internetu.

Praha vypsala veøejnou zakázku
Poèátkem prosince vypsalo Hlavní mìsto Praha výzvy

k pøedkládání „veøejné zakázky malého rozsahu“ s obsahem

„Zajištìní a realizace dlouhodobého projektu èi programu

EVVO pro školy na téma...“:

1. „...historické souvislosti v krajinì“

2. „...pozorování neživé pøírody“

3. „...pozorování živé pøírody“

Vždy se jedná o období 2009 až 2010, alespoò pro 10 škol

(MŠ, ZŠ, SŠ) na území Prahy, maximální cenová nabídka

400.000 Kè. Cenové nabídky nutno pøedložit do 16.1.2009.

Text výzev zašleme na vyžádání na mailu.

Pøivítáme jakékoliv pøipomínky, námìty,...

ale i elektronické adresy pro další pøíjemce.

Pokud vás tyto informace neoslovily, moc se omlouváme

a prosíme o zprávu - z pøíjemcù vás prostì vyøadíme.

Vydává Sdružení Mladých ochráncù pøírody ÈSOP

www.smop.cz  Praha@smop.cz
redakce: M ichal Kulík 20.12.2008
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