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Úvodní slovo
Síť ekologických poraden od svého vzniku sdružuje ekoporadny a ekoporadce, pracuje na stabilizaci a profesionalizaci tohoto oboru, zabývá se 
osvětou a vzděláváním ekoporadců, pracovníků veřejných institucí i občanů. Jsme jediná celostátní ekoporadenská síť v ČR.

Uvítáme v našich řadách nové ekoporadny, ekoporadce a ekoporadkyně.

V roce 2015 sdružovala STEP 15 organizací z celé České republiky. Členské ekoporadny zodpověděly v uplynulém roce celkem 8 729 dotazů a 
uspořádaly 520 akcí pro více než 39 000 účastníků. V dotazech převažovala témata ochrana stav znečištění ovzduší, příroda a krajina a dotazy právní.

STEP je členem české asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh.

Kontaktní údaje
STEP  (sídlo organizace)
Panská 9
602 00 Brno

Kancelář Olomouc
Renata Placková
Dolní nám. 38
772 00 Olomouc 

Email: renata.plackova@ekoporadna.cz
Tel.: 737 136 911

Webové stránky
www.ekoporadna.cz – aktuality, nabídka služeb a kurzů pro ekoporadny a ekoporadce, publikace.

www.zeleneuradovani.cz – specializovaný web zaměřený na ekologický provoz zejména veřejných institucí a organizací.

www.ekoporadna.cz/wiki – volně přístupná online databáze ekoporadenských otázek a odpovědí.

http://www.ekoporadna.cz/wiki
http://www.zeleneuradovani.cz/
http://www.ekoporadna.cz/
mailto:renata.plackova@ekoporadna.cz


Orgány STEP v roce 2015

Valná hromada: 

členské ekoporadny STEP 

Výkonný výbor: 
Mgr. Ing. Petr Ledvina (předseda a statutární zástupce od října 2015)
RNDr. Yvonna Gaillyová (předsedkyně a statutární zástupkyně do října 2015 )
Mgr. Kamila Danihelková
Marie Petrů, DiS.

Revizorka: 
Silvie Vacková, DiS. 

Zaměstnanci STEP v roce 2015
Ing. Kamila Kameníková – výkonná ředitelka (do října 2015)
Mgr. Martin Dutkiewič – projektový manažer (od října 2015)
Bc. Tereza Garbová – koordinátorka projektů a sítě
Mgr. Renata Placková – koordinátorka projektů, zelené úřadování
Radka Batelková – účetní, finanční manažerka

 



Pomáháme rozvoji ekoporadenství

STEP se během roku 2015 aktivně podílela na tvorbě nového Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního 
poradenství na léta 2016 – 2025, jehož součástí je právě ekologické poradenství.  

Spojujeme ekoporadny a vzděláváme ekoporadce

V roce 2015 bylo členy sítě 15 organizací. Pro ně a také pro další zájemce o ekoporadenství jsme uspořádali dvoudenní Metodické setkání. Na něm se 
účastníci dozvěděli o nabídce služeb STEP a zejména vyslechli přehlednou zprávu o grantových možnostech pro neziskové organizace v dalších letech.
Na setkání přijeli i zástupci Ministerstva životního prostředí a prezentovali plány na oživení podpory ekoporadenství v České republice a možnosti 
vzájemné spolupráce.

STEP uspořádala 6 jednodenních školení pro pokročilé ekoporadce, kde si rozšířili svoje znalosti. Témata jsme vybírali podle poptávky ekoporadců: 
ochrana živočichů ve městech, odpadové hospodářství v obcích, práci s médii, komunikace a asertivita, energetika a obnovitelné zdroje, ochrana 
ovzduší. Kurzů se účastnilo celkem 74 ekoporadců a ekoporadkyň.

Pro začínající ekoporadce byly určeny dva intenzivní pětidenní vzdělávací kurzy. Na nich se studenti dozvěděli o základech a metodice ekoporadenské 
práce, setkali se se zkušenými ekoporadci a vyslechli přednášky věnované vybraným tématům z ekoporadenského minima. Obě akce byly pobytové a 
účastníci se zapojili i do neformálních večerů a debat. Jarní kurz proběhl v ekocentru Vespolek u Jindřichova Hradce, podzimní v Ekocentru Hostětín 
na Slovácku.

V Ostravě proběhl také kratší třídenní kurz pro začínající ekoporadce a studenty, které toto téma zajímá. 



Naši členové

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

Arnika Praha

Dělnická 13 
Praha 7 - Holešovice

tel: 774 406 825 

arnika@arnika.org

www.arnika.org

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také 
závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

Pobočky Arniky: České Budějovice, Děčín, Havířov, Jihlava, Ostrava a Uherské Hradiště.

 

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí                                                

Fráni Šrámka 1168/35
České Budějovice

tel.: 387 310 166, 384 971 930

calla@calla.cz

poradna@calla.cz

www.calla.cz

Posláním Cally je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a 
podporovat žádoucí proměnu české energetiky na čistou, bezpečnou a obnovitelnou.

http://www.calla.cz/
http://arnika.org/arnika-uherske-hradiste
http://arnika.org/arnika-ostrava
http://arnika.org/arnika-jihlava
http://arnika.org/arnika-havirov
http://arnika.org/arnika-decin
http://arnika.org/arnika-ceske-budejovice


 Frank Bold 

Údolní 33
Brno

tel.: 515 556 130

poradna@frankbold.org

www.frankbold.org

Frank Bold je mezinárodní tým právníků. Od roku 1995 pomáhá občanům i firmám. Od Nošovic po Brusel, v Brně i v Haagu. Řeší aktuální 
společenské výzvy.

 

ZO ČSOP Vlašim

 Pláteníkova 264
Vlašim

tel.: 317 845 169  317 845 965   

vlasim@csop.cz

ekoporadna@csop.cz

www.csopvlasim.cz

Český svaz ochránců přírody Vlašim, je občanské sdružení založené v roce 1990. Posláním sdružení je ochrana přírodního a kulturního dědictví 
především na Podblanicku a péče o něj. V centru města Vlašimi zřídili Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, které je  sídlem a zároveň centrem 
aktivit.

 

mailto:ekoporadna@csop.cz
mailto:vlasim@csop.cz


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

Senovážné nám. 9
České Budějovice

tel. 778 164 661

rosa@rosacb.cz

www.rosacb.cz

Posláním organizace je šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a principu trvalé udržitelnosti a pomáhat jejich uvádění do života výchovou, osvětou 
a vlastním příkladem. S vědomím naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni.

 

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER

Horská 175
Horní Maršov

tel.: 739 203 205     

sever@ekologickavychova.cz

www.sever.ekologickavychova.cz

 

Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi 
navzájem.

Pobočky SEVERu: Horní Maršov, Hradec Králové a Litoměřice.

 

http://sever.ekologickavychova.cz/sever-litomerice/
http://sever.ekologickavychova.cz/sever-hradec-kralove/
http://sever.ekologickavychova.cz/sever-horni-marsov/
http://www.sever.ekologickavychova.cz/
mailto:sever@ekologickavychova.cz
mailto:rosa@rosacb.cz


Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Bartolomějské náměstí 47
Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545   
visbk@bilekarpaty.cz

www.bilekarpaty.cz/vis

Vzdělávací a informační středisko se věnuje zejména ekologickým výukovým programům pro žáky a studenty, vzdělávacím akcím pro dospělé a 
interpretaci přírodního dědictví Bílých Karpat.

 

ZO ČSOP Veronica

 Panská 9
Brno

tel.: 542 422 750 

veronica@veronica.cz

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací 
činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím.

Pobočka: Hostětín.

 

http://hostetin.veronica.cz/
mailto:veronica@veronica.cz


01/71 ZO ČSOP Koniklec

Chvalova 11
Praha 3

tel.: 222 948 758

poradna@ekocentrumkoniklec.cz

www.ekocentrumkoniklec.cz

Ekocentrum Koniklec, o.p.s. se zaměřuje především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů k 
prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. V současné době má organizace 13 členů.

 

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s. 

Budovatelů 2830
Most

tel.: 476 703 992

Zelený telefon: 800 195 342

ecmost@vuhu.cz

 www.ecmost.cz

Ekocentrum shromažďuje informace o životním prostředí a zprostředkovává je ve srozumitelné podobě věeřejnosti. Zabývá se osvětou a vzděláváním. 
Funguje jako komunikační prostředník meti veřejností, státní správou a průmyslovými podniky. Ekologické centrum působí při Výzkumném ústavu 
pro hnědé uhlí, a.s., Most, které zabezpečuje jeho provoz a personální obsazení. Ekocentrum založila Česká rafinérská a další průmyslové podniky 
působící v oblasti Mostecka.

Detašované pracoviště: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.

 

http://www.eckralupy.cz/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/
mailto:ecmost@vuhu.cz
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/
mailto:poradna@ekocentrumkoniklec.cz


Sdružení Krajina

Počítky 2

Žďár nad Sázavou

tel.: 775 239 691  566 521 259   

info@sdruzenikrajina.cz

www.sdruzenikrajina.cz 

Sdružení krajina je neziskovou organizací, jejímž posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České 
republice.

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska

Blahutovice 34

Nový Jičín

tel.:558 272 460

kck.blahutovice@gmail.com

www.ekocentrumrscsopnovojicinska.cz

 

Sdružení se zabývá environmentální výchovou dětí a mládeže, poskytuje služby -  poradenství a konzultace, organizuje a facilituje veřejná setkání. 
Podporuje udržitelný rozvoj a zapojování veřejnosti do těchto aktivit.

mailto:kck.blahutovice@gmail.com
http://www.sdruzenikrajina.cz/
mailto:info@sdruzenikrajina.cz


ČEKATEL
 Ekoinfocentrum ZO ČSOP 

Škrétova 5
Jihlava

tel.: 721 862 692   

ekoinfo@centrum.cz

www.ekoinfo.ecn.cz

Zabývá se vzděláváním a osvětou veřejnosti a odborné veřejnosti formou poradenství dle standardů STEP a formou osvětových akcí, přednášek, 
seminářů, besed, medializací aktuálních témat v oblasti udržitelného rozvoje, zpracováním projektů, žádostí o dotace a jejich administrací.

 



Činnost členů v roce 2015
Členské ekoporadny za rok 2015 zodpověděly 8729 dotazů a uspořádaly 516 akcí pro 39 000 účastníků.

název počet účastníků týdenní otevírací doba

Arnika 499 11 374 10 27

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 281 28 10 6

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 56 6 110 8

Ekoinfocentrum Jihlava 127 4 700 0 8

EC MOST celkem 47 2 110

35 925 1 50

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou 206 12 478 1 60

Frank Bold 1254 11 600 0 8

134 18 14 4

Sdružení Krajina 107 21 0 10

105 14 5 72

pobočka SEVER Horní Maršov 24 6 94 1 56

pobočka SEVER Hradec Králové 71 8 4 8

pobočka SEVER Litoměřice 10 0 0 0 8

171 197 3884 8 7 (zima) – 15 (sezóna)

ZO ČSOP Veronica 669 84 7000 8 32

ZO ČSOP Vlašim 382 14 1260 6 45

01/71 ZO ČSOP Koniklec 121 4 150 1 10

CELKEM 520 71

celkový počet 
dotazů 

počet 
vzdělávacích 

akcí

počet vydaných 
titulů

1 157

2 359 1 403

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří 
VÚHU a.s.

2 153

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

3 991

7 200

Středisko ekologické výchovy a etiky 
Rýchory SEVER celkem

5 250

5 156

Vzdělávací a informační středisko Bílé 
Karpaty

8 729 39 732



V dotazech převažovalo téma ochrany ovzduší následované dotazy týkající se ochrany přírody. Nezanedbatelný podíl měly také dotazy z oblasti práva 
a účasti veřejnosti ve správních řízeních.

Příroda, krajina, rostliny, živočichové 1161

Průmysl, těžba, dobrovolné nástroje 43

 Ovzduší, hluk, světelné znečištění 4572

Regionální rozvoj a rozvoj komunit 12
 Voda 157

Energie, ochrana klimatu, stavitelství 195
Zelené úřadování 22

Odpady 502

Doprava, cyklostezky, turistika 19

Domácnost, ekospotřebitel, značení 303

Zemědělství, zahrádkářství 239

Životní prostředí obecně 123

Právo, účast veřejnosti 1203

Ostatní 181

Dotazy dle témat



Pracujeme pro veřejnost 
Doplnili a rozšířili jsme databázi ekoporadenských otázek a odpovědí na www.ekoporadna.cz/wiki. Najdete tam více než 300 odpovědí na nejčastěji 
kladené otázky v ekoporadnách. Všechny otázky psali a kontrolovali zkušení ekoporadci.

Ozeleňujeme veřejné instituce a veřejné zakázky
V roce 2015 jsme se intenzivně věnovali environmentálním a sociálním aspektům ve veřejných zakázkách. Tato práce navázala na předchozí 
spolupráci s veřejnými institucemi, kterým pomáháme s ekologizací provozu a vzděláváním pracovníků. Vypracovali jsme soubor metodik, které 
usnadní promítnutí těchto požadavků do vypisovaných veřejných zakázek. Metodiky jsou určené zejména pro veřejné instituce, nicméně je pro vlastní 
nákupy a výběrová řízení mohou využít i komerční nebo neziskové subjekty. Všechny metodiky včetně návodu na správný postup podle zákona o 
veřejných zakázkách najdete na www.zeleneuradovani.cz ve složce Veřejné zakázky.

Pro Vědeckou knihovnu v Olomouci, kde jsme již dříve navrhovali opatření pro ekologizaci provozu, jsme uspořádali kurz věnovaný správné 
komunikaci a asertivnímu chování. Komunikace je totiž při prosazování ekologického provozu jedním ze základních stavebních kamenů úspěchu.

http://www.zeleneuradovani.cz/
http://www.ekoporadna.cz/wiki


Financování STEP v roce 2015
Rozvaha

Výsledovka

AKTIVA Částka PASIVA Částka

Pokladna Vlastní zdroje

Bankovní účty Fondy organizace ze zisku

Ostatní pohledávky

Oběžná aktiva celkem Vlastní zdoje celkem

Náklady příštích období Cizí zdroje celkem

Výnosy příštích období

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM

 8 802,00 Kč  107 367,58 Kč 

 509 437,67 Kč  203 996,67 Kč 

 801 903,00 Kč Hospodářský výsledek roku 
2015

-17 199,61 Kč 

 1 320 142,67 Kč  294 164,64 Kč 

 3 339,60 Kč  90 984,95 Kč 

 938 332,68 Kč 

 1 323 482,27 Kč  1 323 482,27 Kč 

NÁKLADY 2015 VÝNOSY 2015

Spotřeba materiálu Ostatní služby

Cestovné

Občerstvení Úroky                                    43,66 Kč 

Poštovné Jiné ostatní výnosy

Telefony

Ostatní služby Dary od soukromníků

Nájem

Jiné ostatní náklady

Mzdové náklady Členské příspěvky

Zákonné sociální pojištění

Osobní náklady celkem

Pojištění za zaměstnance

Náklady celkem 1293047,52 Výnosy celkem 1275847,91

Hospodářský výsledek

 18 834,00 Kč  31 496,80 Kč 

 26 497,00 Kč 

 3 439,00 Kč 

 39 404,00 Kč 

 10 467,99 Kč 

 351 782,06 Kč  124 702,78 Kč 

 38 820,00 Kč Příspěvky - Nadace Partnerství-Podpora envir.příznivých 
opatření ve veřejných institucích

 129 653,10 Kč 

 13 035,47 Kč Příspěvky NROS - Ekoporadenství – 
síťování,vzdělávání,metodika

 655 752,06 Kč 

 609 348,00 Kč  25 799,76 Kč 

 178 957,00 Kč 

 788 305,00 Kč Provozní dotace - MŽP Veřejná zakázka - nástroj k 
prosazování udržitelného rozvoje 

 308 399,75 Kč 

 2 463,00 Kč 

-17 199,61 Kč 



Poděkování dárcům

Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, kteří se v roce 2015 podíleli na aktivitách STEP. V neposlední řadě také děkujeme všem 
členům za spolupráci a podporu.

Nadace Partnerství v rámci Blokového grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce a v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace
Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
Ministerstvo životního prostředí v rámci Fondu environmentální odbornosti z Programu švýcarsko-české spolupráce


