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Oborová platforma Zeleného kruhu má nového zástupce  
Petra Humlíčková (Zelený kruh) se stala zástupkyní NNO v pracovní skupině pro dialog o hlubinném úložišti, která působí při 
Ústavu jaderného výzkumu Řeži. Nahradila předchozího zástupce Martina Sedláka (Hnutí DUHA), který z pracovních důvodů z 

pozice odstoupil.  
 

Nový člen na platformě 
Zelený kruh přijal nového člena do oborové platformy Zeleného kruhu. Je jím občanské sdružení Zelený dědek. Více informací o 
aktivitách tohoto občanského sdružení naleznete na webových stránkách Zeleného kruhu a webových stránkách sdružení 

www.zelenydedek.cz. 
 

Společná tisková zpráva sdružení: Arnika, Přátelé přírody, Calla a Zelený kruh: Omezení veřejné kontroly usnadní korupci 
Ekologické organizace varují před novelou, která omezuje účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona. Omezení 
veřejné kontroly u velkých projektů by usnadnilo korupci a předražování veřejných zakázek. 

TZ: Omezení veřejné kontroly usnadní korupci 
 
Společná tisková zpráva Asociace ekologických organizací Zelený kruh, sdružení Arnika, Ateliéru pro životní prostředí, 
Nezávislého sociálně-ekologického hnutí NESEHNUTÍ a Ekologického právního servisu: Vláda připravuje rozsáhlé omezení 

práv českých občanů   
Nechte si na hlavu padat popel a mlčte, zní vzkaz české vlády občanům zašifrovaný v návrhu novely stavebního zákona. Změnit se má 
devatenáct let fungující způsob zapojení veřejnosti do rozhodování o životním prostředí skrze občanská sdružení. Lidé a obce svými 
připomínkami prý pouze zdržují a komplikují podnikání. O podobě měst, vesnic a krajiny by se měli napříště domlouvat pouze úředníci 
s podnikateli a developery. Zatímco pokusy vlády o oslabení pozice zaměstnanců vůči podnikům přivádějí do ulic desítky tisíc 
naštvaných lidí, o snaze vyšachovat lidi ze správních řízení zatím téměř nikdo neví. Omezení práv by přitom postihlo všechny bez 
rozdílu 
TZ: Vláda připravuje rozsáhlé omezení práv českých občanů   
 

Divadelní představení Broučci aneb pohádka se špatným koncem, přijdte se podívat, jak je to se Šumavou doopravdy! 
Divadelní soubor Verdis Brno ve spolupráci s asociací ekologických organizací Zelený kruh uvede v obnovené světové premiéře a 
současně v třetí derniéře původní divadelní hru Broučci – pohádku se špatným koncem. Hra pohlíží na problém kůrovců na 

Šumavě z úplně jiného konce. Představení se uskuteční v 19:30 ve čtvrtek 16. června v divadelním sale Casa Gelmi (Korunní 30, Praha 
2). Po představení se uskuteční aukce, jejíž výtěžek rozdělí Nadace Veronica na projekty, jež souvisí s ochranou přírody NP Šumava. 
Více informací o představení naleznete zde. 
 

Jarní oborové sektání  
V úterý 24. května se v pražském Mánesu uskutečnilo JARNÍ OBOROVÉ SETKÁNÍ EKOLOGICKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ. 

Hlavní část programu byla věnována představení a diskuzi nad návrhy změn v pravidlech a fungování oborové platfromy. Etická komise 
předsatavila také své stanovisko ve věci návrhu na vyloučení sdružení Horní berounka z oborové platformy. O tomto návrhu se následně 
hlasovalo s výsledkem ponechání sdružení Horní Berounka na platformě. Odpolední části se též zúčastnil ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa společně se svými kolegy. Zástupci MŽP zodpověděli řadu dotazů např. otázku k připravované změně účasti veřejnosti, 
nebo účasti neziskových organizací ve skupině k novému zákonu o Národním parku Šumava. Zápis ze setkání bude uveřejněn na 
webových stránkách Zeleného kruhu a bude rozeslán pomocí emailového listu Platforma.  
 
Arnika: Odbytou a předraženou dokumentaci k jezu vrátilo ministerstvo k přepracování 
Znovu a důkladněji bude muset Ředitelství vodních cest nechat zpracovat dokumentaci, ve které se hodnotí vliv stavby Plavebního 
stupně Děčín na životní prostředí. Rozhodlo o tom ve čtvrtek Ministerstvo životního prostředí. V průběhu připomínkování bylo totiž 
dokumentaci vytknuto velké množství zásadních nedostatků, zejména v části, která hodnotí vliv stavby jezu na území chráněná 
Naturou 2000. 
TZ: Odbytou a předraženou dokumentaci k jezu vrátilo ministerstvo k přepracování 
 
Arnika: Ministerstvo dopravy chce znovu umožnit kácení stromů u silnic 
V zimě 2008 šokovaly obyvatele celé České republiky staleté zdravé stromy ležící podél silnic. Petici proti kácení pak podepsalo pak 
přes třicet tisíc lidí a parlament bezdůvodné ničení alejí zakázal. Přísnější ochraně se stromy těšily však pouze rok. Ministerstvo 
dopravy nyní chce, aby bylo možné stromy u silnic zase kácet bez povolení jako dříve.  „Záměr ministerstva je vlastně fintou, jak vrátit 
věci zpět. Česká krajina se ještě nevzpamatovala z desítek let devastace a kácení. Stromy potřebují především péči, je třeba aleje 
obnovovat a rozvíjet koncepční přístup, který se postupně daří zavádět, a ne zase startovat motorové pily,“ komentuje vládní návrh 
mluvčí sdružení Arnika Zora Kasiková.  
TZ: Ministerstvo dopravy chce znovu umožnit kácení stromů u silnic 
 
Dopravní federace: Na kamiony si stěžuje už přes 150 obcí a měst 
Na mapě vesnic a měst postižených kamionovou dopravou přibyla další padesátka praporků. Ty ukazují, kde v zemi je situace 
nejzávažnější. Dopravní federace – sdružení několika ekologických organizací – mapu aktualizovala mimo jiné také na základě 
informací, které dostávala od samotných starostů. Chce tak upozornit na přetrvávající bezmoc obyvatel a obecních úřadů, jež nemohou 
omezit průjezd nákladních automobilů. 
TZ: Na kamiony si stěžuje už přes 150 obcí a měst 

Číslo:  05 / 2011 
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Hnutí DUHA: Stráský láká kůrovce do zdravých lesů 
Ředitel národního parku na Šumavě nechal rozmístit návnady, které lákají kůrovce na živé stromy ve zdravých částech lesa. Hnutí 
DUHA podalo kvůli poškozování lesů podnět České inspekci životního prostředí. Rozmístěné sáčky s feromony lákají kůrovce na zdravé 
stromy. Brouci samozřejmě napadají i další zdravé stromy v jeho okolí. Plocha, na které budou dřevorubci kácet, se tak uměle 
rozšiřuje. 
TZ: NP Šumava: konec divoké přírody pro turisty 
TZ: Stráský láká kůrovce do zdravých lesů 
TZ: Postřiky v NP Šumava už více než dva týdny 
 
Jihočeské matky: Temelín zatajil poruchu 
Na druhém bloku jaderné elektrárny Temelín došlo během jeho současné odstávky spojené s výměnou paliva k poruše v systému 
ochranných trubek ve víku reaktoru. Tyto trubky slouží i jako ochrana tyčí, na jejichž konci jsou regulační orgány reaktoru a tvoří tedy 
důležitou součást bezpečnostních prvků provozování reaktoru. O tom, že nešlo o banální poruchu svědčí fakt, že odstávka reaktoru 
bude muset být kvůli tomuto problému prodloužena. Na dotaz rakouských médií 23. května nucené prodloužení odstávky potvrdil 
tiskový mluvčí JETE Marek Sviták. Na svých webových stránkách však ČEZ tuto informaci vůbec nezveřejnil. 
TZ: Temelín zatajil poruchu 
 
Společná tisková zpráva Greenpeace a Ekologického právního servisu: Prunéřov se stal světovým právním precedentem  
Česká elektrárna Prunéřov vchází do dějin mezinárodního práva. Odborná konference na prestižní newyorské Columbia Law School se 
dnes bude zabývat mj. precedentem, v němž hraje hlavní roli právě Prunéřov, největší český zdroj emisí oxidu uhličitého. Do procesu 
posuzování vlivu modernizace elektrárny na životní prostředí (EIA) se totiž zapojil malý ostrovní stát z druhého konce zeměkoule – 
Federativní státy Mikronésie – s požadavkem snížit emise CO2. Bylo to poprvé v historii, kdy dala malá rozvojová země ohrožená 
změnami klimatu podnět k mezinárodnímu posouzení vlivu na životní prostředí nového zdroje emisí skleníkových plynů. 
TZ: Prunéřov se stal světovým právním precedentem 
Více o Prunéřově:  
TZ: Stovky lidí žádají krajský úřad, aby nedovolil ČEZu v Prunéřově porušit zákon 
TZ: Greenpeace v Ústí protestují proti stavbě uhelných elektráren 
 
Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Calla: Zarazí Kocourkův návrh růst zelené energie?  
Ekologické organizace kritizují návrh ministra průmyslu, který mění pravidla pro podporu růstu obnovitelných zdrojů. Přijetí nového 
zákona by zcela zastavilo nové instalace solárních panelů na střechách rodinných domů nebo malých firem na příštích deset let. Novelu 
zákona projednávala ve středu 11. května vláda. 
TZ: Zarazí Kocourkův návrh růst zelené energie? 
 
NESEHNUTÍ: Vedení úřadů může zabránit nezákonné výstavbě BAUHAUSu v Ivanovicích 
Nevládní organizace NESEHNUTÍ vyzvala tajemníka brněnského magistrátu, aby neprodleně zakročil proti nezákonnému počínání své 
podřízené – tajemnice radnice Brno-Ivanovice. Ta uvedla, že nehodlá zakročit proti výstavbě BAUHAUSU v této městské části. A i 
přesto, že BAUHAUS staví již více než dva týdny bez platného povolení. Zároveň NESEHNUTÍ na postoj tajemnice upozornilo ředitelku 
krajského úřadu, ředitelku stavebního odboru na ministerstvu pro místní rozvoj a náměstka ministra Miroslava Kalouse. Nečinnost šéfů 
a šéfek úřadů by znamenala pohrdání právy občanů a občanek Ivanovic i pohrdání právním řádem ČR. 
TZ: Vedení úřadů může zabránit nezákonné výstavbě BAUHAUSu v Ivanovicích 
TZ: BAUHAUS musí stopnout výstavbu v Ivanovicích 
 

 
 
 
*ZÁKONY PROJEDNÁVANÉ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ* 
 
Z činnosti poslanecké sněmovny 
 
Od 7. června proběhne další řádná schůze poslanecké sněmovny, její program naleznete zde: 
http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=6&s=19&pozvanka=1. Zároveň probíhá i schůze Senátu, její program je k nalezení zde: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?schuze=4583 .  
 
Na schůzi poslanecké sněmovny budou projednávány následující předpisy: 
 

- Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 376/. Nevyužité poplatky za stará auta budou využity na financování 
Zelené úsporám. Navrženo na schválení v 1. čtení. 

- Vládní návrh zákona o obchodování s ohroženými druhy /sněmovní tisk 329/. Upravuje problematiku týkající se tuleňů. 
- Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství /sněmovní tisk 355/  
- Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie /sněmovní tisk 369/ . Negativní návrh, který odmítá podporovat 

OZE překračující národní plán. 
- Senátní návrh zákona o rozpočtovém určení daní (tisk 209). Návrh je nyní v 1. čtení. Určení části daní obcím, na jejichž 

území leží elektrárna. Návrh má negativní stanovisko vlády. 
- Novelizace zákona o ochraně ovzduší (tisk č. 90). Návrh obsahuje nízkoemisní zóny, stanovení emisních stropů a možnost 

jezdit po ostravské dálnici zdarma během smogových situací. Návrh schválila sněmovna, ale senát nikoliv. Návrh proto 
poputuje zpět do sněmovny, která může senát přehlasovat. 

- Novelizace atomového zákona (tisk 271). Vládní novela zavádí kompenzace obcím za geologické průzkumy pro hlubinné 
úložiště radioaktivního odpadu. Návrh byl projednán Hospodářským výborem, který ale nepřijmul usnesení, přesto bude 
projednán v 2. čtení.  

- Novelizace soudního řádu správního (tisk č. 283). Novelizace Pardubického kraje navrhuje omezit lhůtou přezkum 
opatření obecné povahy. Nově by tak mohly být soudně přezkoumávány pouze územní plány staré max. 3 roky. Stanovisko 
vlády k návrhu je negativní.   
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- Novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím (tisk č. 292). Návrh Jihomoravského kraje omezuje práva žadatelů 
o informace. Stanovisko vlády k návrhu je negativní.   

- Novelizace zákona o hospodaření energií (tisk č. 327). Upravuje ekodesign a energetické štítky, bude projednán ve 3. 
čtení. 

- Novelizace atomového zákona (tisk č. 305). Mění poplatky pro SÚJB. Návrh byl projednán v 1. čtení.  
- Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o stížnostech (tisk č. 223) Jedná se o nepříznivou novelizaci 

vyřizování stížnosti, která je známá již z minulého volebního období. 
 

Na schůzi senátu budou projednávány následující předpisy: 
 

- Novelizace zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (tisk č. 102). Použití zákona je novelizací rozšiřováno i na 
energetickou a dopravní infrastrukturu (elektrárny, jezy), mění se způsob doručování při vyvlastnění a navrhuje možnost 
sloučení územního a stavebního řízení.   

- Novelizace energetického zákona (tisk 98). Jedná se o další omezení OZE, novelizace mimo jiné vyžaduje i povinnost 
vybavit zdroje od 100 kW výše (i zpětně) automatikou pro dispečerské řízení, to lze využívat pro odpojování OZE, které ale 
bude probíhat za náhradu.   

- Novelizace zákona o ochraně ovzduší (tisk č. 100). Novelizace transponuje požadavky na udržitelnost agropaliv.  
 
*PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ* 
Meziresortní připomínkové řízení 
 
Jsou v současné době vyhlášky upravující vyhlášení nových přírodních památek a zonace CHKO Český les. Podrobnosti naleznete zde: 
http://mzp.cz/cz/pripravovana_legislativa.  

 
Probíha SEA řízení k následujícím dokumentům: 
Příslušný úřad – MŽP, tučně vyznačena ta řízení, kde nastal od minulého měsíce posun, podrobnosti viz. 
eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php).  
 

• Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje (4 - Návrh koncepce) 
• Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 – 2013 (výhled do roku 2016) a 

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 – 2013 (výhled do roku 2016) (5 – Veřejné 
projednání) 

• Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI) (7 – Ukončeno z jiných důvodů) 
• Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje – Návrh výhledové koncepce (5 - Veřejné projednání) 
• Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011 – 2021 (3 – Podléhá dalšímu posuzování) 
• Aktualizace plánu odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy (1- Oznámení) 
• Státní politika životního prostředí ČR 2011 – 2020 (3 – Podléhá dalšímu posuzování) 
• Program rozvoje Pardubického kraje (3 – Podléhá dalšímu posuzování) 
• Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji (3 – Podléhá dalšímu posuzování) 
• Uzemní plán Třebomi (1- Oznámení) 
• Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro léta 2012-2015 (3- Podléhá dalšímu posuzování) 
• Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina (3 – Podléhá dalšímu posuzování) 
• Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje (3 – Podléhá dalšímu posuzování) 

 
Během letošního roku byly zveřejněny mezinárodní návrhy koncepcí, včetně vyhodnocení vlivů těchto koncepcí na 
životní prostředí (příslušní úřad – MŽP) 

� Regionální plán pro region plánování Horní Lužice – Dolní Slezsko (1 – Posouzení) 
 

 
 
Zemědělci mají více chránit přírodní pestrost 
Evropská strategie biodiverzity 2020, kterou představila Evropská komise, požaduje více peněz na ochranu přírodních zdrojů, rostlin 
a živočichů. Ochrana přírody by podle tohoto dokumentu měla být ve větší míře financována z rozpočtu společné zemědělské 
politiky EU. Zemědělci, kteří chrání půdu, vodní zdroje a rostlinné a živočišné druhy, by podle čerstvého plánu Evropské komise 
mohli získat vyšší dotace než ti, kteří „pouze“ dodržují správné zemědělské postupy vycházející z pravidel křížové shody. Strategie 
biodiverzity, kterou exekutiva představila, počítá se zastavením úbytku biodiverzity do roku 2020. Prvním úkolem má být 
implementace existujících směrnic o ptácích a stanovištích a zajištění implementace a řádné správy chráněných oblastí zahrnutých 
do sítě Natura 2000. Exekutiva uvažuje do podmínek cross-compliance zahrnout i rámcovou směrnici o vodě a tím přispět ke 
zlepšení stavu vodních ekosystémů v zemědělských oblastech. Komise chce dále podpořit uplatňování agroenvironmentálních 
opatření a posílit tak genetickou rozmanitost zemědělských plodin. Peníze na ochranu a posilování biodiverzity by mohli získat i 
majitelé lesů. 
EurActiv.cz: Z peněz zemědělské politiky EU má jít víc na podporu biodiverzity 
 
Evropské jaderné elektrárny se podrobí zkouškám 
V reakci na havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima rozhodly členské státy EU na svém březnovém summitu o provedení 
celoevropských zátěžových testů. Elektrárny, které by jimi neprošly, by měly být vyřazeny z provozu. Evropská unie nedisponuje 
právním základem, který by umožňoval nařídit členským státům provedení testů, a vlády k nim proto přistupovat nemusí. 
Jaderné elektrárny by měly být testovány na neočekávané přírodní katastrofy podobné těm, které zasáhly v březnu Japonsko. 
Hovoří se v této souvislosti o zkouškách odolnosti proti vlnám tsunami, zemětřesením nebo povodním. Některé členské státy, 
europoslanci a zástupci ekologických organizací se ale obávají, že některé krizové scénáře kvůli tlaku jaderné lobby z testů 
vypadnou. Naznačuje to již předběžný seznam kritérií, jehož autorem je Asociace západoevropských dozorných orgánů (WENRA). 
Otevřenou otázkou zatím zůstává i způsob ověřování důvěryhodnosti testů.  
EurActiv.cz: Kritéria testů jaderných elektráren mají být hotová za týden 
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Fotovoltaika se přesunuje na východ 
Podporu fotovoltaickým elektrárnám vedle České republiky omezily nebo plánují omezit také Německo, Francie, Itálie a Španělsko. 
Zástupci fotovoltaického průmyslu proto hledají obchodní příležitosti mimo EU. 
Firma First Solar, světová jednička mezi producenty solárních technologií, uzavřela strategickou dohodu s čínskou státní solární 
společností China Power International (CPINE). Evropský trh se na celosvětové poptávce po solárních panelech ještě vloni podílel 
z 80 %, řada států nicméně přistoupila ke snížení výkupních cen elektřiny a dalším omezením. Snížení výkupních cen projednává 
Německo, Francie, Itálie a Španělsko a Velká Británie zvažuje úplné zrušení podpory pro instalace nad 50 kV. Obdobným směrem se 
vloni vydala i Česká republika, která nejprve Energetickému regulačnímu úřadu povolila výraznější zásah do výše povinné výkupní 
ceny a poté zavedla odvod z fotovoltaických elektráren ve výši 26 % a zrušila podporu pro všechny nové zdroje s výjimkou instalací 
nad 30 kV. 
Nižší tarify podle First Solar výrazně omezí poptávku a ceny, což ovlivní provozní výsledky firem, které ve fotovoltaickém průmyslu 
podnikají. Firma uvádí, že kvůli vyšším nákladům, nižším prodejním cenám a obecně z důvodu zpomalení celého evropského trhu jí 
tržby za první čtvrtletí 2011 meziročně poklesly o 33 %.  
EurActiv.cz: Podporu fotovoltaik škrtí celá Evropa. Solární byznys se ohlíží po Číně 
 
Německo chce do roku 2022 odstavit jaderné elektrárny 
Německo uzavře do roku 2022 všechny jaderné elektrárny. V reakci na havárii v japonské jaderné elektrárně Fukušima se na tom 
shodly strany vládní koalice kancléřky Angely Merkel. Všech osm nejstarších jaderných elektráren by mělo zůstat trvale odstaveno. 
Sedm jich v bezprostřední reakci na japonské události nechala vláda uzavřít v březnu 2011 a osmá je už odstavená několik let. 
Rozhodnutí kabinetu musí posvětit ještě parlament. Představitelé opozičních sociálních demokratů a zelených byli proto kvůli 
lepšímu konsensu k částem včerejšího jednání přizváni. Vláda rovněž zvažovala, že zruší daň z jaderného paliva, a tím si u čtyř 
provozovatelů jaderných elektráren zajistí podporu pro dřívější odstavení jaderných bloků. Vyhnula by se tím také žalobám kvůli 
obratu své politiky o 180 stupňů. Do doby, než vláda kanceléřky Merkel rozhodla v březnu o uzavření sedmi nejstarších jaderných 
elektráren, vyrábělo Německo z jádra 23 % elektřiny. 
EurActiv.cz: Německo bude do roku 2022 bez jádra 
 
G8: Důraz na jadernou bezpečnost by měl být větší 
Představitelé zemí G8 požadují zpřísnění mezinárodních pravidel pro jadernou bezpečnost. Na summitu G8 ve francouzském 
Deauville to uvedl francouzský prezident Nicolas Sarkozy, jehož země skupině předsedá. Podle francouzského prezidenta k jaderné 
energii neexistuje žádná alternativa. Sarkozy ovšem zdůraznil, že o výstavbě nových elektráren má rozhodovat především 
bezpečnost, cena je až na druhém místě. Sarkozy neupřesnil, jak by případné zpřísňování pravidel mělo vypadat. Další účastníci 
jednání včetně předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa se ale kloní k názoru, že by mělo dojít k úpravě Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti vydané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). 
Diplomaté z MAAE, jejíž sídlo se nachází ve Vídni, ale uvádějí, že členské státy nejsou v názoru na to, zda by bezpečnostní 
standardy měly být povinné, jednotné. Nemají jasno ani v tom, zda by MAAE měla mít právo na dodržování bezpečnostních 
standardů dohlížet. Barroso ale zdůraznil, že by si zátěžovými testy měly projít i elektrárny za hranicemi EU. „Mluvíme-li o jádru, 
mluvíme o celém světě. Chceme, aby jaderné testy proběhly i mimo Evropu,“ uvedl. Evropská komise by k provedení stress testů 
ráda přiměla i země jako je Švýcarsko, Rusko, Ukrajina nebo Arménie. 
 EurActiv.cz: Státy G8 vyzvaly ke zpřísnění mezinárodních pravidel pro jadernou bezpečnost 
 
Uhlíkový trh pro leteckou a lodní dopravu má podporu EU 
Ministři financí zemí EU navrhli vytvoření globálního uhlíkového trhu, do něhož by se zapojily lodní dopravci a letecké společnosti. Z 
výnosů tohoto trhu by se po celém světě financovala opatření související se změnami klimatu. 
 „Vytvoření ceny uhlíku ve světové letecké a námořní přepravě je potenciálním zdrojem příjmů, který může zároveň sloužit i jako 
cenový signál. Má-li dojít k účinnému snížení emisí v těchto sektorech, je takový signál nezbytný,“ dočteme se dále v závěrech z 
Rady ministrů. Cena uhlíku by se na globálním trhu určovala podobným mechanismem jako v evropském systému pro obchodování s 
emisními povolenkami. Přepravní společnosti by měly určený emisní strop, nad jehož úroveň by si na trhu musely kupovat 
dodatečné povolenky. Komisařka pro klimatické změny Connie Hedegaard 27. dubna oznámila, že Evropská unie bude usilovat o co 
nejrychlejší začlenění námořní a letecké přepravy do příští světové klimatické dohody, který má po roce 2012 nahradit stávající 
Kjótský protokol. Pohrozila jim, že čas, který mohly využít k dobrovolnému snížení emisí, se chýlí ke konci. 
Prohlášení ministrů financí vychází z pracovního dokumentu Evropské komise z 8. dubna. V něm exekutiva odhaduje, že při ceně 50 
dolarů za tunu emisí oxidu uhličitého by zahrnutí lodní a letecké dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami mohlo 
„za určitých předpokladů vygenerovat až 24 miliard dolarů“.  

EurActiv.cz: EU podpořila globální uhlíkový trh pro leteckou i lodní dopravu 
 

 
 
Veronica: Venkovní osvětlení  
Kniha, jejímž autorem je Jan Hollan, popisuje stav současného poznání v oblasti světelného znečištění. Shrnuje 
dopady přílišného nočního světla na přírodu i zdraví lidí. Doporučuje opatření, jak se světlem zacházet - jaké 
používat typy venkovního osvětlení, kam nesvítit vůbec, kde stačí množství světla řádově ubrat. Stáhněte si 
publikaci ve formátu PDF.  
 

Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně 
Příručka shrnuje otázky, které dostávájí poradci v Ekologické poradně Veronica na téma životní prostředí v Brně a dává 
stručné konkrétní odpovědi. Kapitoly: zeleň, živočichové, voda, ochrana ovzduší, nakupování, odpady, veřejný pořádek, 
územní plán Brna, seznam sběrných středisek odpadů, seznam výkupen sběrných surovin, seznam policejních stanic, 
seznamů úřadů městských částí, seznam nevládních ekologických organizací. Již šesté vydání. Stáhněte si publikaci ve 
formátu PDF, v internetové podobě zde.  

 
Tři hlasy. Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou 
Už několik desetiletí žije naše společnost pod nadvládou čísel. Ekonomové sledují procentuální růst hrubého národního produktu a 
číslovky je uvádějí do extatických stavů. Stejně magicky působí na spotřebitele cenovky a zejména výše slev. Nemálo vědců 
ztotožnilo vědecký přístup s matematikou a běda článku, který neobsahuje dostatečné množství proměnných, závorek a písmen řecké 
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abecedy. Naštěstí však dosud existují skeptičtí tazatelé (Václav Cílek), lidé vnitřní pravdy (Ivan Klíma) a proroci lepších časů (Josef 
Šmajs), kteří dokáží každým odstavcem svého textu ukázat ke světu, v němž stále nesmyslnější konzumaci planety nahrazuje kultura 
pozvolného ústupu, ke světu, ve kterém není hodnota funkcí ceny, ale výrazem cennosti, a v němž nenasloucháme řeči čísel, nýbrž 
řeči podnětných skeptiků, lidí pravdy a proroků. Více o knize zde. 
 
Marginal Oil 
Publikace Friends of the Earth a HBS zaměřená na negativní dopady těžby ropy. Více než čtyřicetistránkový  report dokládá, jaké jsou 
souvislosti podmořské těžby ropy a těžby ropných písků. Zdůrazněné jsou pak především dopady na rozvojové země, souvislosti se 
změnou klimatu a dopady na místní ekonomiku. 
Foeeurope.org: Marginal Oil 
 
Powering Investment 
Souhrnný infolist Greenpeace, který vypočítává ekonomické přínosy přistoupení na 30 % závazný cíl redukce emisí skleníkových plynů 
v Evropě pro rok 2020. Analýza uvádí nárůst domácího HDP dokonce o 620 miliard Euro, vznik 6 milionů pracovních míst a další přidané 
výhody vyplývající z růstu konkurenceschopnosti evropského průmyslu. 
Greenpeace.org: Powering Investments 
 

 
 
OZNÁMENÍ 
 
Nadace Partnerství: Žádejte o grant na cyklistické stezky Greenways 
I letos mohou občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, sdružení či spolky obcí žádat o dotaci ve výši až 80 tisíc 
korun na podporu rozvoje stezek Greenways. Nadace Partnerství spolu s Nadací České spořitelny podpoří prostřednictvím těchto grantů 
dění a vybavenost na stezkách a propagaci cyklistiky jako zdravého a šetrného způsobu dopravy. Více o aktuální výzvě. 
 
Nadace Partnerství: Město stromů 
Přihlaste se do šestého ročníku soutěže Město stromů. Uspořádejte ve svém městě celoroční kampaň inspirovanou stromy. Zapojte do akcí 
všechny věkové kategorie, od dětí až po důchodce. Učiňte své město zelenějším, zdravějším a příjemnějším pro život. 
Žádosti o grant můžete posílat až do 5. června. Více informací zde. 
 
Ekodomov: I komposty mají svou Miss, volí se již pošesté! 
Občanské sdružení Ekodomov vyhlásilo již šestý ročník úspěšné soutěže MISS KOMPOST. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo třídí a 
kompostuje bioodpad. Stačí vyfotit svůj kompost či kompostér, připojit stručný popis a vše odeslat do 30. srpna 2011 na adresu 
Ekodomova. Finálové klání o věcné ceny proběhne v rámci Biodožínek 11. září 2011 v ekocentru Country life v Nenačovicích u Berouna. 
V letošním roce si organizátoři pro soutěžící připravili i jednu novinku. „Poprvé vyhlašujeme novou kategorii MISS KOMPOST PŘED 
KAMEROU. Každý, kdo má tvořivého ducha a rád pracuje s videokamerou, může poslat do soutěže videosnímek na téma třídění 
bioodpadů a kompostování. Snímky budeme hodnotit zejména podle jejich schopnosti upoutat divákovu pozornost k tomuto tématu,“ 
informuje o soutěži Tomáš Hodek, předseda o.s. Ekodomov. 
Více o podmínkách souteže na www.kompostuj.cz. 
 
AKCE 
 
Jihočeské matky: Promítání filmu Arlit, druhá Paříž v Čajovně Hradčanská v Praze 
Promítání se uskuteční ve středu, 1. června od 18:00 hodin v Čajovně Hradčanská. Dokument byl natočen v městečku Arlit v poušti 
Nigeru, které je centrem těžby uranu. Město Arlit zažilo neuvěřitelný rozkvět v době, kdy uranové doly zaměstnávaly tisíce 
zaměstnanců. Po skončení filmu se uskuteční beseda s Ing. Jaroslavem Švehlou, CSc, který se zajímá o problém ekologických zátěží, 
které vznikly těžbou a zpracováním uranové rudy v České republice. 
 
Liga ekologických alternativ (LEA) s podporou programu Intelligent Energy Europe a Heinrich Böll Stiftung ve spolupráci se sdruženími 
Calla a Ekologický institut Veronica zvou na konferenci TOP-projekty OZE ve městech a obcích (inspirace, perspektivy, bariéry). 
Konference se koná dne 2. června 2011 v Parlamentu, v Praze 1, Sněmovní ul. 4, od 10 do 17 hodin. Konference bude též spojena s 
vyhlášením vítězů 2. ročníku Evropské ligy obnovitelné energie. Součástí akce je pro zájemce 3. června dopoledne exkurze Solární 
zajímavosti "srdce Čech". Více v pozvánce. Registrace zde. 
 
Hnutí DUHA: Velká výzva na Kampě 
Za účelem podpory iniciativy Velká výzva se v sobotu 4. června na Kampě setkají významní umělci, osobnosti a diváci. Těšit se můžete 
na zajímavý celodenní hudební program, bohaté občerstvení a na zajímavé firmy prezentující konkrétní moderní zelená řešení a 
neziskové organizace, které iniciativu Velká výzva podporují. Více informací najdete zde. 
 
Klimatické oteplování: tak tedy ano či ne? 
V pondělí 6. června pořádá Francouzský institut v Praze přednášku na téma „Klimatické oteplování: tak tedy ano či ne?“. Krok za 
krokem se za několik desetiletí, v souladu s aktuálním děním, staly z pocitů a dojmů obavy: Prší stále méně? Roste průměrná teplota? 
Tají ledovce? Zvyšuje se hladina moří? Je život rostlin a zvířat narušen? Jsou klimatické katastrofy stále častější a dramatičtější? 
Přednášet bude Jean Jouzel,světově uznávaný klimatolog a Michal Marek, profesor v oboru ekologie lesa a ředitel Centra výzkumu 
globální změny - CzechGlobe. Bližší informace zde. 
 
STUŽ: Je vzdělání pro udržitelný rozvoj v českých podmínkách udržitelné? Současné politiky EV a VUR a jejich dopad do praxe 
Diskusní seminář se uskuteční v úterý 7. června 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin na adrese Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 
319.  Přes dosud plně nevyjasněná koncepční východiska mezi environmentálním vzděláváním (EV) a vzděláváním pro udržitelný rozvoj 
(VUR) se oba typy vzdělávání těší jisté formě podpory ze strany státních vzdělávacích politik. Tato podpora však kolísá podle 
momentálních politických priorit, a tak není jasné, která z koncepcí má naději na dlouhodobé „přežití“ v podmínkách českého školství. 
Více informací o semináři naleznete zde. 
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Ekolist: Buťde více vidět! aneb Jak efektivněji informovat o práci neziskových organizací 
Seminář pro představitele NGO s novinářem Janem Rybářem se koná v úterý 14. června 2011 od 09:00 do 16:00 v Praze. Bezplatný 
seminář je otevřen všem zájemcům z neziskového sektoru. Novinář Jan Rybář v několika blocích seznámí představitele NGO s „tipy a 
triky“, jimiž je možné lépe a efektivněji prezentovat práci neziskového sektoru tak, aby byla lépe viditelná. Přihlášky zasílejte na 
email: jan.rybar@ekolist.cz. Více informací naleznete zde. 
 
Going green 2011 (Green Growth, Green Cities, Green Industry) 
Konference se uskuteční ve dnech 15 - 16. června v Praze. Oproti loňským tématickým okruhům - Green Jobs, Green Growth, Green 
Cities - došlo ke změně prvního z tématických okruhů na Green Industry, který poslední dobou nabývá na důležitosti. Konference by 
měla vytvořit platformu pro politiky, vědce i zástupce soukromého sektoru, a bude hledat cesty, jak reagovat na aktuální výzvy – 
udržitelnost průmyslu, energetiky, nový trend v rozvoji měst, dopravy, bydlení a budov, zdravotnictví a veřejných služeb. Informace o 
programu najdete zde. 
 

ZK: Ekofestival 2011 
Zelený kruh pořádá ve čtvrtek 16. června (nám. Míru v Praze) tradiční festival životního prostředí. Jak už napovídá sám název 
festivalu „Jak se z města volá, tak se z lesa ozývá“, rádi bychom prostřednictvím této akce upozornili na aktuální problémy 

nejen v ochraně lesních ekosystémů. Během konání festivalu se bude prezentovat více než 25 organizací z celé České republiky, které 
prostřednictvím zajímavých aktivit informují návštěvníky o různorodých problémech životního prostředí. V průběhu konání Ekofestivalu 
nabídneme návštěvníkům také „aktivní“ inspiraci, jak a kde se mohou zapojit do dobrovolných aktivit, které přispívají ke zlepšení 
stavu životního prostředí. V rámci programu budou připraveny také hry a zábavně vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, budou 
nabízeny ekologicky šetrné výrobky, občerstvení Fair Trade a také lokální produkty. Akci budou doprovázet i hudební vystoupení školních 
sborů ZŠ a hudebních skupin Running sushi, Marimba Mama, Mário Bihári a Bachtale Apsa a další. Akce probíhá díky finanční podpoře MČ Prahy 
2, CENIA, EŠV, webový portál Bio.cz a firmy RockPoint. Více informací najdete na stránkách Zeleného kruhu v sekci Ekofestival.  
 
Ekologický institut Veronica, Calla a Středisko Ekologické Výchovy a Etiky Rýchory SEVER v rámci projektu české Klimatické koalice 
pořádají seminář "Globální změna klimatu – fakta a fikce", který se koná v pátek 17. června 2011 od 10 do 16 hodin v zasedací 
místnosti Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu v Hradci Králové. V bohatém programu uslyšíte o příčinách a dopadech změny klimatu 
ve světě i v České republice, o dopadech na lidské zdraví, o mezinárodních dohodách, o řešením pro ČR a další informace. Stáhněte si 
pozvánku s podrobnostmi a také návratku, protože na seminář je nutné se nahlásit. 
 
Týden s Veronikou - Radíme, chráníme, inspirujeme 
V týdnu od 19. června do - 29. června proběhne série veřejných akcí u příležitosti 20 - ti let Ekologické poradny Veronica. Můžete se 
těšit na specializované poradny, přednášky, exkurze, pracovní dílny, vernisáž, koncert. Program bude průběžně doplňován.  
 

Zelený kruh: Science coffee 
Další setkání nad šálkem kávy se uskuteční v úterý 21. června v 18:00 v kavárně Řetězová (Řetězová 10, Praha 1). Tématem 

diskusního večera je „Ministerstvo zemědělství, 2008: I když je potravina bezpečná, v některých případech ještě nemusí splňovat 
podmínku zdravotní nezávadnosti.“ Jaký je rozdíl mezi bezpečnou a zdravotně nezávadnou potravinou? A jaký je rozdíl mezi 
bezpečnou a kvalitní potravinou? Anebo jinak - víme, co jíme? Jste srdečně zváni, bližší informace najdete zde. 
 
PRO-BIO: Bioakademie 2011 
Jedenáctý ročník evropské letní akademie, kterou pořádá PRO-BIO, se uskuteční od 29. června do 1. července v Lednici na jižní 
Moravě. Významné vědecké kapacity se chystají na letní konferenci, která přivítá nejen ekologické zemědělce, zpracovatele a 
prodejce biopotravin, ale také odborníky na téma klimatické změny. Vědecká část konference se zaměří na opatření ke zmírňování 
změny klimatu ve vztahu k zemědělství, což souvisí s hlavními tématy letošní Bioakademie, kterými jsou regionální biopotraviny a 
bioregiony. Více o programu konference naleznete zde. 
 
Veronica: Zelená dovolená 
Prožijte dovolenou v příjemném prostředí malé ekologické vesničky Hostětín (ZL kraj), kde se topí dřevní štěpkou, odpadní vodu čistí 
mokřad a energii dodává slunce v termínu 8. – 13. srpna. V obci, jejíž přínos pro životní prostředí a tradice ocenil při své návštěvě ČR 
i princ Charles. Bližší informace zde. 
 
 
INZERÁT: 
 
 
Greenpeace hledá kolegu pro on-line komunikaci (web, sociální sítě atd.) 
Jste ultra kreativní? Je Vám cyber prostor bližší než křeslo v obýváku? Jste častěji on-line než off-line, ale nikdy in-line? Máte rádi 
zelenou? Pak Greenpeace hledá zrovna Vás! On-line duhového bojovníka. Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte a zašlete svůj 
strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem v anglickém jazyce na adresu pavla.havelkova@greenpeace.org. Váce o 
pracovní pozici zde. 
 
 Projekt, v jehož rámci je Zpravodaj připravován, byl také finančně podpořen:  
 

 
 
 

 
 


