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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Síť ekologických poraden (STEP) byla založena v září 1997 jako občanské sdružení subjektů zabývajících 
se ekologickým poradenstvím. Ekologické poradny v pěti místech republiky již po tři předcházející roky 
(1995-1997) spolupracovaly na společném projektu, zaměřeném na vzájemnou komunikaci a společné 
vzdělávání, a to zejména v oborech komunikativních. Společně tehdy rovněž vytvořily publikaci ”Ekologické 
poradenství”, popisující některé základní projekty ekologických poraden.  
 
Ekologické poradenství si klade za cíl zp řístup ňovat ob čanům objektivní a všestranné informace o 
životním prost ředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní 
prost ředí. Ekologické poradenství se tak podílí na vytvá ření ekologického pov ědomí obyvatelstva.    
Těžišt ě činnosti ekologických poraden je preventivní pé če o životní prost ředí a snaha o podporu 
spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve spole čnosti - samosprávou, státní správou, 
vědeckým výzkumem, ve řejností a podnikatelskou sférou.  
 
Samotné projekty jednotlivých poraden zasahují do řady oblastí péče o životní prostředí. Projekty městských 
poraden se velmi často zabývají prevencí vzniku odpadů, šetřením vody a energie, spotřebitelským 
poradenstvím, poradny ve venkovských oblastech věnují pozornost podpoře trvale udržitelného využívání 
krajiny a podpoře ekologického zemědělství.  
Síť ekologických poraden je členem Evropské asociace ekologických poradců - Eco-Counselling Europe. 
 
 
 
CÍLE A POSLÁNÍ STEP 
Pro posílení prosazování společných cílů a zvýšení efektivity své práce založily ekologické poradny 
sdružení, jehož posláním a cílem jsou: 
 
• prosazovat preventivní ochranu životního prostředí jako princip při rozhodování jednotlivých občanů, 

orgánů státní správy a samosprávy i podnikatelské sféry 
• podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a informací mezi svými členy v oblasti 

ekologického poradenství  
• napomáhat udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy STEP 
• podílet se na definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, pečovat a dbát o kvalitu 

činnosti a důvěryhodnost svých členů a pečovat o jejich odborný růst a informovanost 
• pomáhat dalším organizacím vybudovat a zdokonalit jejich zázemí a vyškolit jejich pracovníky tak, aby 

mohli kvalifikovaně poskytovat ekologické poradenství 
 
 
 
FORMY ČINNOSTÍ STEP 
STEP využívá metodu systémového poradenství, která podle intenzity kontaktu s klientem vymezuje 
jednotlivé typy poradenství: 
 
• zprostředkování (odkázání klienta na jiného odborníka z nabídky služeb) 
• poskytnutí informací (v podobě písemných podkladů, brožur, letáčků, literatury, přednášek, ...) 
• posudek (písemná analýza a zhodnocení problémů klienta většinou s doporučením ekologicky vhodného 

jednání) 
• odborné a procesní poradenství (poradna je přímým partnerem projektu: dává podněty, účastní se akcí, 

...) 
• management na dobu určitou (dočasné převzetí odpovědnosti za realizaci určitého projektu) 
 

K napl ňování svých cíl ů STEP zejména: 
• pořádá vzdělávací kurzy, semináře, exkurze, diskuse, stáže, konference a setkání pro své členy i pro 

veřejnost 
• vydává periodické i neperiodické publikace 
• zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, výměnu informací mezi členy, poskytuje 

veřejnosti informace o ekologickém poradenství a činnosti členů 
• realizuje vlastní projekty a koordinuje práci na nich 
• definuje, prosazuje a propaguje profesi ekologického poradenství, propaguje činnost a výsledky svých 

členů 
• zajišťuje metodickou pomoc nově vznikajícím ekologickým poradnám 
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• podle potřeby a dohody členů je zastupuje v mezinárodních sdruženích, při jednáních s ústředními 
orgány státní správy, se sponzory a dárci, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery včetně 
zahraničních 

• podporuje vznik a činnost pracovních skupin členů zaměřených na řešení konkrétních odborných nebo 
organizačních problémů 

 
 
 
ŘÍZENÍ ORGANIZACE 
Nejvyšším orgánem STEP je Valná hromada. V období mezi Valnými hromadami řídí STEP Výkonný výbor, 
který ze svého středu volí předsedu. Výbor se schází k přípravě společných setkání a společných projektů, k 
tvorbě vize a strategie STEP a způsobu jejich realizace. Setkání Výboru probíhají zpravidla čtyřikrát do roka. 
 
Složení výkonného výboru STEP (v roce 2006): 
Yvonna Gaillyová (předsedkyně) 
Zdeněk Jakubka 
Miroslav Janík 
Zuzana Guthová 
Julius Kunčar 
 
 
 
AKTIVITY A ČINNOSTI STEP V ROCE 2006 
Současné aktivity STEP sledují dlouhodobé cíle a poslání organizace, která má charakter profesního 
sdružení. Jako takové soustředí svou činnost na: 
• vzdělávání poradců 
• informační podporu poraden 
• realizaci společných projektů 
• prosazování poradenství na národní a evropské úrovni 
 
K hlavním oblastem aktivit Sítě ekologických poraden v roce 2006 patřily: 
• rozvoj environmentálního poradenství v rámci ČR 
• evropská spolupráce 
• udržitelná veřejná správa (SPP) 
 
 
V roce 2006  pracovala STEP na t ěchto projektech a zakázkách: 
 
Projekty: 
 
• ECO STANDS FOR  
- cíl projektu: vytváření standardů environmentálního poradenství a kurikula vzdělávacího kurzu pro 

poradce na evropské úrovni 
- aktivity projektu: v osmi různých partnerských zemích byla zpracována Analýza sítí ekoporaden, profilů 

pracovní pozice a odborného vzdělávání v Evropě. Byla vytvořena příručka standardů pro profesní 
vzdělávání poradců. Byla navržena a odzkoušena zkušební verze kurzu – e-learning a trénink 

- role STEPi v projektu: partner projektu, pracuje jako dodavatel vstupních analýz za ČR, jako garant 
modulu zaměřeného na tvorbu standardů a zodpovědný editor Příručky standardů  

- doba realizace: říjen 2004 – září 2007 
- projekt byl podpořen European Commision, Leonardo da Vinci 
 
• KOMPAS – KOMPETENTNÍ PORADENSTVÍ A UV ĚDOMĚLÍ SPOTŘEBITELÉ 
- cíl projektu: zvýšení kvality poradenských služeb a růst kvalifikace poradců tak, aby přispívali 

k naplňování práv spotřebitelů, zejména práva na odpovědnou volbu ve vztahu k životnímu prostředí, 
dále na ochranu zdraví a bezpečnost, ochranu ekonomických zájmů, informace a výchovu 

- aktivity projektu: projekt se zaměřuje na vzdělávání poradců v nově se rozvíjející oblasti udržitelné 
spotřeby veřejné správy. Dalšími aktivitami jsou propagace služeb poraden, informování spotřebitelů. 
Místo působnosti: Jihočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj s dopadem i do dalších krajů ČR 

- role STEPi v projektu: nositel projektu 
- doba realizace: červenec 2006 – červen 2007 
- rojekt byl podpořen ze zdrojů EU - programu Transition Facility 2004 (NROS) 
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• "KAPKA 21" - Královéhradecký a Pardubický kraj: Agen da 21 pro každého  (Síť informačních, 
poradenských a vzdělávacích center pro udržitelný život) 

- role STEP: partner 
- aktivity: vzdělávání k zelenému úřadování a k ekoporadenství (metodické)  
 
• Síť environmentálních informa čních a poradenských center v Karlovarském kraji 
- role STEP: partner, zahájení spolupráce 
 
 
Zakázky: 
• Smlouva o dílo č. HS 24/130/06/E k zajištění vybraných úkolů environmentálního poradenství nestátní 

neziskovou Sítí ekologických poraden v roce 2006 (MŽP) – zpracování studií a analýz týkajících se 
nekomerčního environmentálního poradenství, vzdělávání a podpora činnosti poraden (cca 40 
organizací) v rámci ČR 

 
• Zelená pro Zlínský kraj  
- role STEP: subdodavatel 
- aktivity: 2-letý cyklus vzdělávání v rámci modulu „zelené hospodaření“ 
 
• Vzdělávací cyklus pro obce Libereckého kraje , spolupráce s firmou INGENIUM 
- série 2denních seminářů Ekologizace a efektivizace provozu správního úřadu 
 
• ENVIC - Environmentální informa ční centra  
- seminář a stáže v Plzeňském kraji 
- role STEP: subdodavatel 
 
• Partnerství pro udržitelnou spot řebu a výrobu (CENIA) 
- role STEP: subdodavatel  
- texty k zelenému nakupování, lektorování dlouhodobého kursu a seminářů, metodické vedení 

případových studií na municipalitách 
 
• Ústecký kraj – kraj p řírody i člov ěka 
- seminář „Úvod do ekoporadenství“ a rukověť pro ekoporadce 
 
• Aktualizace publikace „V obcích ekologicky“ 
- aktualizováno 7 kapitol, nová korektura 
 
• Konference „15 let ekoporadenství v Evrop ě“ 
- účastnilo se 60 osob včetně hostů ze zahraničí (Belgie, Maďarsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, 

Slovensko) 
- konala se 16.-17.10.2006 v Lichtenštejnském paláci a na Toulcově dvoře v Praze 
- spolupráce na organizačním zajištění se Zeleným kruhem  
 
 
ČLENSTVÍ V PRACOVNÍCH A PORADNÍCH SKUPINÁCH: 
STEP je členem poradních orgánů na národní úrovni: Pracovní skupiny pro udržitelnou spotřebu (při Radě 
Vlády pro udržitelný rozvoj) a Spotřebního poradního výboru (při MPO). 
 
 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE: 
Spolupráce s ekoporadenskými asociacemi z dalších evropských zemí v roce 2006 pokračovala prací na 
projektu ECO STANDS FOR (viz. výše). 
Významným počinem byla organizace konference „15 let ekoporadenství v Evropě“. 
 
 
CHRONOLOGICKÝ SEZNAM AKCÍ V ROCE 2006: 

17.1.2006 Výkonný výbor STEP, Brno 

19.1.2006 13. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelnou spotřebu a výrobu 

27.-28.2.2006 Valná hromada STEP, České Budějovice 

24.3.2006 Horizontální téma udržitelný rozvoj v kanceláři a domácnosti, školení, Ostrava 



 

  6 

 
 
 
PERSONÁLNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠT ĚNÍ STEP: 
Výkonná ředitelka – Mgr. Kamila Kanichová, 0,4 úvazku + práce na projektech 
Asistentka a administrátorka projektu – Ing. Šárka Kšiňanová, 0,5 úvazku 
Projektová pracovnice – Ing. Michaela Michnová – 0,75 úvazku 
Účetní – Radka Batelková – 0,25 úvazku 
 
K projektům a zakázkám se vytvářejí speciální projektové týmy, které sestávají z kapacit členských 
organizací dle specifických požadavků a zaměření daného projektu. 
 
STEP má v pronájmu kancelář v Ostravě, která je vybavena technickým zázemím pro dva pracovníky – 
asistentku a výkonnou ředitelku (psací stoly, PC, notebook, laserová tiskárna, Internet, telefonní linka, 
technika pro zpracování dokumentů). 
Dále STEP využívá kanceláře ZO ČSOP Veronica v Brně, kde má organizace sídlo, archiv, účetní agendu a 
sídlo předsedkyně. V těchto kancelářích může využívat PC, internet, telefony, tiskárny, fax, kopírku, 
seminární místnost. 
Pro zabezpečení své činnosti příležitostně používá zázemí a vybavení kanceláří svých členských organizací. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-4.4.2006 Konference Green public procurement – Turning policy into practice!, Graz 

5.-7.4.2006 Setkání ekoporadců v rámci projektu Eco Stands For,LdV,  Brémy 

19.4.2006 Ekologicky šetrný provoz úřadu, Vsetín 

25.4.2006 21. zasedání Spotřebitelského poradního výboru 

2.5.2006 
Školení pro pracovníky environmentálních informačních a poradenských center 
ekologické výchovy „Ekoporadenství v Ústeckém kraji“  

8.- 12.5.2006 
Týdenní setkání ve Valonsku – zástupci MŽP a STEP – semináře zaměřené na 
prevenci vzniku odpadu a úspory energií 

30.5.2006 
Konference „Šetrně a úsporně ve firmách a institucích“ v rámci modulu „Zelené 
hospodaření“ realizovaného v rámci projektu „Zelená pro Zlínský kraj“ 
Místo konání:Uherský Brod 

29.5. – 2.6.2006 
Týden udržitelného rozvoje 2006 v Praze – konference, diskusní semináře a 
prezentace 

25.- 26.5.2006 
22.- 23.6.2006 

Ekologizace a efektivizace provozu správního úřadu – seminář pro úředníky státní 
správy v Liberci a České Lípě 

12.7.2006 Setkání s Ch. Schrefelem – příprava konference 15 let ekoporadenství 

2.8.2006 KOMPaS – úvodní setkání řešitelů projektu, Brno 

7.8.2006 Seminář NROS pro příjemce podpory z programu TF, Praha 

3.- 4.10.2006 
Seminář – Úvod do ekoporadenství – SEV Ametyst Plzeň – pro síť ekologických 
poraden v Plzeňském kraji 

16.–17. 10.2006 
Organizování konference „15 let ekoporadenství v Evropě“, Praha, Lichtenštejnský 
palác, mezinárodní účast (Belgie, Maďarsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, 
Slovensko) 

25.-26.10.2006 
Pracovní setkání pracovníků EVVO krajských úřadů pořádaného MŽP, Praha, 
Toulcův dvůr. Workshop – Zelené úřadování 

6.-17.11.2006 
Testovací seminář pro ekoporadce zaměřený zejména na komunikační dovednosti, 
Brno-Šlapanice, v rámci programu Eco Stands For, LdV. 

28.11.2006 
Interaktivní workshop s pracovníky ekoporaden – Zelené nakupování jako součást 
USV – SVI Kladno 

29.11., 30.11., 
6.12., 7.12., 
14.12.2006 

Seminář „Šetrně a úsporně – jak na to?“ modulu Zelené hospodaření, realizovaného 
v rámci projektu Zelená pro Zlínský kraj – env. vzdělávání jako cesta k udržitelnému 
rozvoji 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA STEP 
 
STEP sdružuje v současnosti v rámci České republiky 17 poraden, které poskytují informace rady a pomoc 
občanům, obcím i podnikatelům. Aktivity a projekty jednotlivých poraden zasahují do řady oblastí péče o 
životní prostředí. Městské poradny se velmi často zabývají prevencí vzniku odpadů, šetřením vody a 
energie, spotřebitelským poradenstvím, poradny ve venkovských oblastech věnují pozornost podpoře 
udržitelného využívání krajiny či ekologického zemědělství.  
Všechny poradny podávají základní informace týkající se jednotlivých oblastí životního prostředí. Některé se 
navíc specializují na určitá témata (viz seznam poraden níže). 
 
 
Specializace členských organizací STEP: 
 

NÁZEV ORGANIZACE SPECIALIZACE PORADNY 
 
řádní členové: 

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí  

 
energie (úspory, alternativní a obnovitelné zdroje); 
stavitelství, ekonomy; stavební a územní řízení, správní 
řízení účast veřejnosti, EIA, právo na informace; 
 

Ekologický právní servis  

 
ochrana/znečištění ovzduší, hluk, světelné znečištění; 
ochrana přírody a krajiny plošná (Natura, pozemkové 
spolky); ochrana rostlin, zeleň dřeviny v obcích; stavební a 
územní řízení, správní řízení účast veřejnosti, EIA, právo 
na informace; nerost. suroviny, těžba, rekultivace; 
legislativa v oblasti ŽP; 
 

Hnutí DUHA Olomouc 

 
energie (úspory, alternativní a obnovitelné zdroje); odpady 
(prevence, minimalizace, třídění, recyklace, 
kompostování), obaly; agroenv. programy ekologické 
zemědělství, bioprodukty, lesnictví; ochrana přírody a 
krajiny plošná (Natura, pozemkové spolky); ochrana 
rostlin, zeleň dřeviny v obcích; stavební a územní řízení, 
správní řízení účast veřejnosti, EIA, právo na informace; 
turistika, agroturistika; legislativa v oblasti ŽP; 
 

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 

 
agroenv. programy ekologické zemědělství, bioprodukty, 
lesnictví; ochrana zvířat (divokých i domácích, týrání), 
CITES; ochrana rostlin, zeleň dřeviny v obcích; stavební a 
územní řízení, správní řízení účast veřejnosti, EIA, právo 
na informace; nerost. suroviny, těžba, rekultivace; 
 

Rosa – Společnost pro ekologické informace 
a aktivity, o.p.s. 

 
odpady (prevence, minimalizace, třídění, recyklace, 
kompostování), obaly; označování výrobků/ služeb 
štítkování (Ešv, Bio,Fair-trade, FSC, en. Štítek, klamavé 
značky); MA21, komunitní procesy, UR na místní úrovni, 
udržitelný regionální rozvoj, interpretace místního dědictví; 
bydlení, domácnost, (vybavení, ovzduší, hračky, pleny); 
začlenění EV do výuky - pro pedagogy; 

Sdružení Krajina 

 
agroenv. programy ekologické zemědělství, bioprodukty, 
lesnictví; ochrana přírody a krajiny plošná (Natura, 
pozemkové spolky); MA21, komunitní procesy, UR na 
místní úrovni, udržitelný regionální rozvoj, interpretace 
místního dědictví; lesní mravenci, krajinný ráz; 
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Severomoravské regionální sdružení ČSOP 

 
ochrana zvířat (divokých i domácích, týrání), CITES; 
ochrana přírody a krajiny plošná (Natura, pozemkové 
spolky); 
 

Středisko ekologické výchovy a etiky 
Rýchory SEVER 

 
odpady (prevence, minimalizace, třídění, recyklace, 
kompostování), obaly; ochrana zvířat (divokých i 
domácích, týrání), CITES; turistika agroturistika; EVVO; 
 

 
Vita – občanské sdružení 
 

pouze všeobecné poradenství 

 
Vzdělávací a informační středisko B.Karpaty 
 

pouze všeobecné poradenství 

 
Zelený kruh 
 

pouze všeobecné poradenství 

 
ZO ČSOP Centaurea 
 

pouze všeobecné poradenství 

ZO ČSOP Kosenka 

 
ochrana přírody a krajiny plošná (Natura, pozemkové 
spolky); MA21, komunitní procesy, UR na místní úrovni, 
udržitelný regionální rozvoj, interpretace místního dědictví; 
 

ZO ČSOP Veronica 

 
energie (úspory, alternativní a obnovitelné zdroje); 
stavitelství, ekonomy; ochrana/znečištění vod, praní a 
čištění; odpady (prevence, minimalizace, třídění, 
recyklace, kompostování), obaly; označování výrobků/ 
služeb štítkování (Ešv, Bio,Fair-trade, FSC, en. štítek, 
klamavé značky); agroenv. programy ekologické 
zemědělství, bioprodukty, lesnictví; ochrana přírody a 
krajiny plošná (Natura, pozemk.spolky); ochrana rostlin, 
zeleň dřeviny v obcích; doprava, cyklostezky; udržitelná 
veřejná správa /zelené úřadování; bydlení, domácnost, 
(vybavení, ovzduší, hračky, pleny); legislativa v oblasti ŽP; 
 

 
přidružený člen: 

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 
VÚHU a.s. 

 
ochrana/znečištění ovzduší, hluk, světelné znečištění; 
označování výrobků/ služeb štítkování (Ešv, Bio,Fair-
trade, FSC, en. štítek, klamavé značky); dobrovolné 
nástroje v podnikové sféře - EMS, EMAS, CP, …; 
 

 
čekatelé: 
 
Ekocentrum Brno 
 

pouze všeobecné poradenství 

Ekoinfocentrum ZO ČSOP Jihlava 

 
odpady (prevence, minimalizace, třídění, recyklace, 
kompostování), obaly; označování výrobků/ služeb 
štítkování (Ešv, Bio,Fair-trade, FSC, en. štítek, klamavé 
značky); agroenv. programy ekologické zemědělství, 
bioprodukty,lesnictví; ochrana rostlin, zeleň dřeviny 
v obcích; zahrádkářství, tradiční odrůdy, permakultura; 
bydlení, domácnost, (vybavení, ovzduší, hračky, pleny); 
turistika, agroturistika; 
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STEP V ČÍSLECH: 
počet akcí (vzdělávacích, osvětových, výchovných) 402 
počet účastníků na akcích 8820 
počet poskytnutých poradenských konzultací 13562 
počet vydaných titulů publikací 95 
počet otvíracích hodin pro veřejnost 499 

 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH PORADEN: 
 
CALLA – SDRUŽENÍ PRO ZÁCHRANU PROST ŘEDÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Calla je ekologické občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991. Posláním sdružení Calla je nabízet 
pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, vlastními silami přispívat k zachování cenných 
ekosystémů v jižních Čechách a propagací i vlastním příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie. 
 
EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST PRO KRUŠNOHO ŘÍ VÚHU A.S., MOST A KRALUPY NAD VLTAVOU 
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) datuje svoji historii od roku 2000. Funguje jako informační 
středisko o životním prostředí pro širokou laickou i odbornou veřejnost. 
Svým charakterem (nepřetržitým provozem, bezplatnou linkou pro veřejnost, napojením na dispečinky 
průmyslových podniků v regionu, možností provádění vlastních mobilních měření čistoty ovzduší, odborným 
zázemím výzkumného ústavu) je mostecké ekocentrum jediné svého druhu v České republice. Činnost ECM 
se opírá především o aktivní informování veřejnosti, zajištění efektivní komunikace s průmyslovými podniky, 
veřejnou správou a veřejností a hledání společných řešení environmentálních problémů v regionu. 
 
EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS, BRNO A TÁBOR 
EPS vznikl v roce 1995 jako dobrovolnická organizace studentů právnické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. Poradna EPS bezplatně poskytuje základní právní pomoc jednotlivcům, jejich sdružením (nevládním 
organizacím) a obcím v případech, kdy je stávající nebo plánovanou činností (stavební, průmyslovou, 
zemědělskou apod.) dotčeno či ohroženo životní prostředí, zdraví či příznivé životní prostředí konkrétních 
lidí, případně celých lokálních komunit. 
 
HNUTÍ DUHA OLOMOUC, OLOMOUC 
Hnutí DUHA Olomouc je jednou z deseti poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Základním 
posláním organizace je zlepšování stavu životního prostředí a informovanosti občanů o ekologických 
tématech na Olomoucku. Ve svých prostorách provozuje ekoporadnu, která jako jediná z Olomouckého kraje 
je členem celorepublikové Sítě ekologických poraden (STEP). Poskytuje bezplatné poradenství občanům v 
oblasti spotřebitelské - např. v tom, jak hospodařit v domácnosti takovým způsobem, aby minimalizovány 
negativní dopady na životní prostředí nebo jak šetrně nakupovat a v oblasti eko-právní – např. jak se bránit 
proti kácení stromů nebo novým nežádoucím stavbám ve svém okolí. Také se zapojuje do správních řízení o 
vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu, o povolení ke kácení dřevin nebo nejrůznějších územních 
a stavebních řízení. 
 
ROSA – SPOLEČNOST PRO EKOLOGICKÉ INFORMACE A AKTIVITY, O.P.S., ČESKÉ BUDĚJOVICE 
ROSA byla založena v roce 1991 organizacemi ČSOP, aby informovala o problematice ochrany přírody a 
životního prostředí. Původně byla založena jako nadace, posléze se transformovala na obecně prospěšnou 
společnost. Těžiště činnosti je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a 
komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, 
veřejností a podnikatelskou sférou. Chce občanům zpřístupnit objektivní a všestranné informace o životním 
prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních. Chce přispívat k vytváření ekologického povědomí 
obyvatelstva a budování občanských struktur, které působí jako protiváha jednostranným politickým či 
ekonomickým rozhodnutím.  
 
SDRUŽENÍ KRAJINA,  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Sdružení Krajina je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu 
přírody, krajiny a životního prostředí v České republice. Sdružení Krajina působí jako pozemkový spolek, 
zabývá se ochranou vzácných a ohrožených druhů, zpracovává hodnocení dopadů na krajinný ráz, 
poskytuje konzultace k právní i praktické problematice ochrany přírody (například ÚSES, zvláště chráněná 
území, ochrana dřevin atd.), pořádá exkurze a ekovýchovné programy pro školy i veřejnost a snaží se 
přispět k rozvoji venkova. 
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SEVEROMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ČSOP, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
SmRS je nevládní nezisková organizace, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.  
V jejich řadách jsou profesionální odborníci, zkušení dobrovolníci i ti, kdo prostě jen mají rádi přírodu.  
Při ochraně spolupracuje se státními institucemi, které upozorňuje na případné porušování zákonů a činnosti 
škodící životnímu prostředí. Snaží se také působit na občany, aby si uvědomili svou spoluodpovědnost za 
přírodu a životní prostředí a vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému a aby uznávali 
rovné právo mezi člověkem a přírodou. 
 
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY SEVER, BR ONTOSAURUS KRKONOŠE, 
HORNÍ MARŠOV, HRADEC KRÁLOVÉ, LITOMĚŘICE 
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory "SEVER" je nevládní nezisková organizace pro rozvoj 
ekologické výchovy v České republice se sídlem v Horním Maršově ve východních Krkonoších a 
odloučenými pracovišti v Litoměřicích a v Hradci Králové. Celoročně zajišťuje výchovné a školící akce přímo 
ve vlastním objektu i na dalších místech ČR, konzultace, prodej a půjčování literatury, videopořadů a dalších 
materiálů, zpracování odborných studií o ekologické výchově, ekologické poradenství a další služby. 
V činnosti střediska se snaží přispět k řešení místních i globálních problémů u jejich nejhlubšího zdroje - tj. v 
oblasti postojů, chování a jednání člověka jako jednotlivce i lidské komunity. Prostředkem k tomu je 
ekologická výchova, kterou chápe především jako výchovu k odpovědnému jednání vůči přírodě i 
společnosti. Proto se zaměřuje na šíření takových způsobů ekologické výchovy a komunikace, které jsou 
efektivní z hlediska obsahu, metod i cílových skupin. 
 
VITA – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, OSTRAVA 
Vita se zabývá environmentální osvětou, výchovou a vzděláváním, realizací komunitních a partnerských 
projektů se státní správou, samosprávou i podnikatelskými subjekty. 
Ekologická poradna Vita poskytuje občanům rady a realizuje projekty především v oblastech úspor energie, 
odpadů, vnášení zeleně do měst. Vita funguje jako informační centrum pro veřejnost s knihovou a 
videotékou, pořádá besedy, výstavy. 
 

VZDĚLÁVACÍ A INFORMA ČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY, O.P.S ., VESELÍ NAD MORAVOU 
Organizace se zabývá především osvětou a výchovou obyvatel jihovýchodní Moravy, zejména CHKO Bílé 
Karpaty. Provádí výukové programy, terénní exkurze, průvodcovskou službu do chráněných území. Činnost 
se zaměřuje také na vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky, přednášky pro veřejnost, ekologické 
a turistické poradenství. VIS Bílé Karpaty rovněž vydává regionální časopis Bílé-Biele Karpaty a vytváří řadu 
propagačních materiálů z oblasti ochrany přírody a životního prostředí. 
 
ZELENÝ KRUH, PRAHA 
Občanské sdružení Zelený kruh je jednou z nejstarších českých asociací nevládních organizací – vznikl 
v roce 1989. Posláním Zeleného kruhu je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, 
udržitelného rozvoje, zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí a zvyšování 
veřejného povědomí o činnosti environmentálních organizací a aktuálních problémech ochrany životního 
prostředí . 
 
ZO ČSOP CENTAUREA, UHERSKÝ BROD 
Poradna je pro veřejnost otevřena dva dny týdně v rámci konzultačních hodin, jinak kdykoli dle předchozí 
domluvy. Zabývá se poradenstvím v mnoha oblastech, od zdraví a zdravého životního stylu přes 
zemědělství, ochranu přírody a životního prostředí až po MA 21. Dále také projektovou činností, EVVO, 
realizací jednodenních i vícedenních akcí. Veřejnosti je k dispozici knihovna, videotéka a CD. 
 
ZO ČSOP KOSENKA,  VALAŠSKÉ KLOBOUKY 
Hlavní činnosti poradny: 
- denní služby ekologické poradny a v síti ekologických poraden STEP 
- ochrana přírody a krajiny 
- poradenství pro rozvoj mikroregionu 
- hodnocení místních trhů jako nástroj poradenské činnosti 
- ekovýchovné poradenství pro studenty SŠ VŠ a ekopedagogy 
 
ZO ČSOP VERONICA, BRNO 
Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody 
a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Po roce 1990 se činnost osobností kolem časopisu rozrostla 
a vydavatelská práce se postupem času stala doplňkem širokému spektru ekologických programů.Tyto 
programy zastřešuje ZO ČSOP Veronica, která je registrovaná od roku 1991.  
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Ekologická poradna je základní informační servis pro občany města Brna, brněnského regionu, ale i celé 
České republiky. Osobně, písemně, telefonicky i emailem poskytuje informace, rady a návody týkající se 
široké oblasti šetrnějšího chování vůči přírodě. Jedná se zejména o informace o úsporách energie a vody, 
nakládání s odpady a obaly, používání čistících a pracích prostředků, ekologickém značení výrobků, 
ochraně městské zeleně, péči o raněná a handicapovaná zvířata, informace o biopotravinách, ekologickém 
zemědělství apod. Poradenská služba je doplněna knihovnou se studovnou a videotékou s množstvím 
odborné literatury. K dispozici je zdarma k půjčení přes 2500 titulů knih a přes 300 videokazet a nosičů DVD. 
 
ZO ČSOP VLAŠIM, VLAŠIM 
Český svaz ochránců přírody Vlašim, byl založen v roce 1990. Jeho posláním je ochrana přírody a krajiny a 
ekologická výchova na Podblanicku. V centru města Vlašimi je zřízeno Podblanické ekocentrum ČSOP 
Vlašim, které je jeho sídlem a zároveň centrem všech aktivit. 
Ekologická poradna poskytuje zájemcům bezplatnou radu a pomoc v otázkách týkajících se životního 
prostředí. Poradna se specializuje především na otázky péče o dřeviny a zeleň, druhovou ochranu rostlin a 
živočichů, domácnosti a ekospotřebitelství, ekologického zemědělství a biopotravin, přírodní zahrady. 
Poradenská služba je doplněna videotékou a knihovnou se studovnou s množstvím odborné literatury. 
 
EKOCENTRUM BRNO , BRNO 
Občanské sdružení EkoCentrum Brno realizuje především dlouhodobé projekty zaměřené na poskytování 
informací občanům, ekologickou výchovu a informační podporu zejména malých a nově vznikajících 
neziskových organizací.  
Stěžejním projektem je informační centrum s rozsáhlou knihovnou, otevřené každý všední den pro všechny 
Brňany i mimobrněnské návštěvníky. Pod názvem EKOTÉKA je zde knihovna s čítárnou, která nabízí přes 3 
000 titulů se zaměřením na přírodu, ekologii, zdravý životní styl a neziskový sektor. Pro uživatele knihovny je 
k dispozici kopírka, počítače s připojením na internet a profesionálním knihovnickým programem, který 
umožňuje rychlé vyhledávání titulů podle různých kritérií a eviduje čtenáře i výpůjčky s využitím čárových 
kódů 
 
EKOINFOCENTRUM, JIHLAVA 
Základním pilířem Ekoinfocentra (EIC) je poradenství v oblasti životního prostředí formou osobní, po 
telefonu, písemně i mailem. Dále pořádání seminářů, přednášek, kulatých stolů a besed pro širokou 
veřejnost, odbornou veřejnost, státní i veřejnou správu, zaměřených na trvale udržitelný rozvoj. Tématicky je 
zaměřeno hlavně na propagaci biozemědělců v kraji Vysočina, propagaci a vzdělávání k mimoprodukčnímu 
využití půdy navazující na OZE, vzdělávání v oblasti výstavby nízkoenergetických domů, propagace EŠV, 
podpora třídění odpadů a osvěta veřejnosti v oblasti látek poškozujících zdraví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  12 

FINANČNÍ ZPRÁVA STEP 
 
PŘEHLED O MAJETKU A 
ZÁVAZCÍCH  
Survey of Assets and Obligations  

 k 31. prosinci 2006 
 to 31st December 2006  

 

     
     

AKTIVA 
Assets 

Částka 
Amount  

 PASIVA 
Liabilities 

Částka  
Amount  

Oběžná aktiva 
Current assets 

 
 Vlastní zdroje  

Inside sources 
107.368,--Kč 

Pokladna 
Cash flow 

45.546,--Kč 

 Fondy organizace - 
pokračování projektů z roku 
2006 
Organizational funds – 
continuation of projects from 
2006 

1.044.891,--Kč 

Bankovní účty 
Bank accounts 

777.421,--Kč 
 

Fondy organizace – ze zisku 
218.589,--Kč 

 

Poskytnuté provozní zálohy 
Operation advances provided  

 Hospodářský výsledek roku 
2006  
Economic result in 2006 

25.472,--Kč 

Ostatní pohledávky 
Other claims 

714.437,--Kč 
 

HV ve schvalovacím řízení 86.696,--Kč 

Oběžná aktiva celkem 
Total current assets 

1.537.404,--Kč 
 Vlastní zdroje celkem  

Total inside sources 
1.483.016,--Kč 

  
 Cizí zdroje  

Outside sources 
54.388,--Kč 

     

  
 Cizí zdroje celkem  

Total outside sources 
54.388--Kč 

     
AKTIVA CELKEM 
Total Assets 1.537.404,--Kč  PASIVA CELKEM  

Total Liabilities 1.537.404,--Kč 

     
     
VÝSLEDOVKA 
Incomes and Expenses Statement   

 
  

NÁKLADY 
Expense 

Částka  
Amount  

 VÝNOSY 
Incomes 

Částka  
Amount  

Materiálové náklady 
Material costs 

113.450,--Kč 

 Nadační příspěvky, dary od právnických a 
fyzických osob 
Contributions from foundations, donations 
fromlegal entities and individuals  

   NROS 1.002.481,--Kč 

Služby  
Services 

 

 Převod nevyčerpaných darů 
z roku 2005na projekty 
Transfer of unspent donations 
from 2005onto projects 

731.614,--Kč 

Poštovné 
Postage 

14.861,--Kč 
 

  

Fotopráce, kopírování, telefony 
Photography, copying, telephone 12.116,--Kč 

 Příspěvky celkem 
Total amount contributed 1.734.095,--Kč 

Ostatní služby ( grafické služby, 
organizační poradenství a koordinace,  
) 
Other services ( typographical design, 
organizational consultancy and 
coordination, …) 

1.125.880,--Kč 
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Cestovné 
Travelling costs 

17.358,--Kč 
 Členské příspěvky 

Membership fees 
26.000,--Kč 

Náklady na reprezentaci, občerstvení 
na akcích 
Representation costs  

5.169,--Kč 

  
Tržby za služby ostatní 
Sales of services 
 
Služby pro MŽP 1.596.570,--Kč  
 

 
 
 
 

100.907,--Kč 
 

Služby celkem 
Services total 

1.175.384,--Kč 
 Výnosy z finančního majetku – 

úroky 
Bank interest 

4.611,--Kč 

Osobní náklady celkem 
Salaries 308.127,--Kč 

 
  

Bankovní poplatky 
Bank Fees  

5.000,--Kč 
 

  

Převod nevyčerpaných darů na 
projekty do fondu organizace  
Transfer of unspent donations to 
projects in the organizational fund 

 
1.044.891,--Kč 

 
 
 

 

  

Kurzové ztráty 
Exchange rate´s losses 
 
Ostatní náklady 
 
Poskytnuté příspěvky 

 
 

12.412,--Kč 
 
 

500,--Kč 
 

776.947,--Kč 
 
 

 

  

NÁKLADY CELKEM 
Total Expenses 3.436.711,--Kč  VÝNOSY CELKEM 

Total Incomes  3.462.183,--Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – Zisk 
Economic result  25.472,--Kč    

OBRAT / Turnover 3.462.183,--Kč  OBRAT/ Turnover 3.462.183,--Kč 
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KONTAKTY - ČLENOVÉ: 
 
 

 

 
Calla - Sdružení pro záchranu prost ředí 
Fráni Šrámka 35, P.O. BOX 223, 370 04 České Budějovice 
tel.: 387 310 166; calla@calla.cz; www.calla.cz 
 

 

 
Ekologické centrum Most pro Krušnoho ří 
VÚHU a.s. 
Budovatelů 2830, 434 37  Most 
tel.: 476 703 992; Zelený telefon: 800 195 342 
ecmost@vuhu.cz; www.ecmost.cz 
Detašováné pracoviště: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou 
OD Máj, Palackého nám. 1091, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
tel.: 315 720 287; Zelený telefon: 800 100 584 
ekoporadna@eckralupy.cz; www.eckralupy.cz 
 

 

 
Ekologický právní servis  
Dvořákova 13, 602 00 Brno 
tel.: 545 575 229; brno@eps.cz; www.eps.cz 
 

 

 
Hnutí DUHA Olomouc  
Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc 
tel.: 585 228 584; olomouc@hnutiduha.cz; www.hnutiduha.cz/olomouc 
 

 
 

 
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim  
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 
tel.: 317 845 169; vlasim@csop.cz; www.csopvlasim.cz 
 

 

 
Sdružení Krajina  
Počítky 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 775 239 691; info@sdruzenikrajina.cz; www.sdruzenikrajina.cz 
 

 

 
Rosa - Spole čnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.  
Senovážné nám.9, 370 01 České Budějovice 
tel.: 387 432 030; rosa@ecn.cz; www.rosa.ecn.cz 
 

 

 
SmRS ČSOP 
U Rajky 15, PS 49, 757 01 Valašské Meziříčí 
tel.: 571 621 602; csopvm@quick.cz; www.ochranci.cz 
 

 

 
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER 
Horní Maršov 127, Horní Maršov 542 26  
tel.:499 874 326;sever@ekologickavychova.cz, www.ekologickavycova.cz 
- pobo čka SEVER Horní Maršov www.sever.ecn.cz,  
542 26 Horní Maršov 87, tel.: 499874280, sever-hm@ekologickavychova.cz 
- pobo čka SEVER Hradec Králové 
Kavčí plácek 121, 50003 Hradec Králové, tel.: 495580319, sever-hk@ekologickavychova.cz 
- pobo čka SEVER Litom ěřice 
1.ZŠ, Na valech 53, 41201 Litoměřice, tel.: 416734838, sever-ltm@ekologickavychova.cz 
 

 

 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty 
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou 
tel.: 518 322 545; visbk@bilekarpaty.cz; www.bilekarpaty.cz/vis 
 

 

 
Vita – ob čanské sdružení  
Gen. Janouška 4, 702 00 Ostrava 
tel.a fax: 596 616 397; ekoporadna@vitaova.cz; www.vitaova.cz 
 

 

 
Zelený kruh  
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 
tel.: 222 517 143; zk@ecn.cz; www.zelenykruh.cz, www.hraozemi.cz 
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ZO ČSOP 63/01 Centaurea  
Náměstí 1. máje 2056, 688 01 Uherský Brod 
tel.: 572 638 041; 775 156 610, 775 156 613 
eko@ekoporadnaub.info; www.ekoporadnaub.info 
 

  
ZO ČSOP Kosenka  
Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky 
tel.: 577 320 145; kosenka@mail.walachia.cz; www.kosenka.cz 
 

 

 
ZO ČSOP Veronica  
Panská 9, 602 00 Brno 
tel.: 542 422 750; veronica@veronica.cz; www.veronica.cz 
Centrum Veronica Hostětín, 
Hostětín 4, 687 71 Bojkovice,  
tel.: 572 641 855; hostetin@veronica.cz; www.veronica.cz/hostetin 
 

 

Čekatelé:  
 

 

 
Ekoinfocentrum ZO ČSOP  
Věžní 1, 586 01 Jihlava 
tel.: 567 302 779;721 862 692 ekoinfo@centrum.cz ; www.ekoinfo.ecn.cz 
 

  
EkoCentrum Brno  
Ponávka 2, 602 00 Brno 
tel: 545 246 403; ecb@ecb.cz; www.ecb.cz 
 

 
 
 

KONTAKTY – KANCELÁ ŘE STEP: 
 
 
SÍŤ EKOLOGICKÝCH PORADEN 
Panská 9, 602 00  Brno 
Tel.: 542 422 758 
 
Pobočka Ostrava: 
Na Hradbách 3, 702 00  Ostrava 
Tel.: 596 111 281 
E-mail: step@ecn.cz 

ostrava.step@ecn.cz 
 
www.ekoporadna.cz  
www.zeleneuradovani.cz  
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