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Nový člen na platformě 
Zelený kruh přijal nového člena do oborové platformy Zeleného kruhu. Je jím občanské sdruţení Klub přátel lokálek. 

Posláním sdruţení je zejména propagace veřejné regionální ţelezniční dopravy, podpora prosazování širší účasti 
veřejnosti v řízeních týkajících se regionálních drah a propagace a prosazování principů TUR. Více informací o aktivitách 
tohoto občanského sdruţení naleznete na webových stránkách Zeleného kruhu a webových stránkách sdruţení www.klub-
pratel-lokalek.cz. Aktuálně sdruţení zaslalo “Otevřený dopis politické reprezentaci ČR”, ve kterém otevřeně ţádá 
společně s dalšími osobami, občanskými sdruţeními a ţelezničními dopravci mimo jiné o nastavení rovných podmínek 
mezi autobusovou a ţelezniční dopravou a skutečnou liberalizaci trhu v osobní ţelezniční dopravě.  
 

V druhé výzvě projektu Green Step budou podpořeny celkem čtyři projekty 
V určeném termínu obdrţel Zelený kruhu ţádost o podporu celkem deseti projektů. Zasedání komise proběhlo v 

sídle Zeleného kruhu v pondělí 6. června. Z došlých ţádostí byly hodnotící komisí vybrány k podpoře celkem čtyři 
projekty, tři z nich byly podpořeny v plné výši, v případě čtvrtého byla podpora krácena. V rámci 2. grantového kola 
Green Step bude rozděleno celkem 115 000,- Kč. Více informací o výsledcích najdete na stránkách Zeleného kruhu. 
 

Tiskové prohlášení k vládnímu návrhu ustanovení o veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku 
Zelený kruh se na základě vyjádření svých členů připojil k Tiskovému prohlášení k vládnímu návrhu ustanovení o 

veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku. K tomuto prohlášení se k dnešnímu dni připojilo kromě Zeleného kruhu 
několik dalších významných střešních organizací, při započtení jednotlivých NNO to činí kolem 300 subjektů. Text 
tiskového prohlášení naleznete také zde. 
 

Ekofestival byl plný barev 
Ekofestival se uskutečnil ve čtvrtek 16. června za účasti desítek zelených neziskovek, pestrobarevných kapel a modré 

oblohy. Barev v něm bylo ale daleko více: byly totiţ zároveň vyhlášené výsledky výtvarné soutěţe "Les podle mých představ", 
návštěvníci si mohli zakoupit červenou španělskou polévku v bio kvalitě, pestrobarevné přírodní maňásky, prozkoumat pravou 
barvu dobrého kompostu anebo vybírat z celé palety moţností, jak se zapojit do ochrany ţivotního prostředí. Nestačí-li vám 
tento černobílý popis, podívejte se na barevné fotografie z festivalu.  
 

Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, Arnika a Zelený kruh: Ministerstvo ví o zneuţívání 
pravomocí autorizovanými inspektory 

Jak dokazují nově získané materiály, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na základě desítek stíţností občanů a 
neziskových organizací prošetřovalo autorizované inspektory a odhalilo řadu nezákonností v jejich práci. Přestoţe 
ministerstvo ví o nezákonném počínání autorizovaných inspektorů, odmítá danou situaci řešit, ačkoliv tuto povinnost mu 
ukládá stavební zákon.  
TZ: Ministerstvo ví o zneuţívání pravomocí autorizovanými inspektory 
 
Auto*mat: Kampaň Do práce na kole skončila, ceny mají majitele, na kolech se ale jezdí dál 
Příjemné překvapení čekalo všechny, kdo 9. června večer vyjeli na kolech na terasu jinak pouze automobilových garáţí 
Slovan u Státní opery. V unikátním prostoru s výhledem na střed Prahy, magistrálu i Hlavní nádraţí se odehrálo vyhlášení 
soutěţní části kampaně Do práce na kole. Informace o kampani najdete na webových stránkách Automatu. 
 
Arnika: Ministr Jankovský chce lidi zbavit práva mluvit úředníkům do rozhodování  
S vytrţeným jazykem se občan svých práv nedovolá. Takový byl námět happeningu, kterým dnes Arnika před budovou 
ministerstva pro místní rozvoj upozornila na škodlivost novely stavebního zákona a dalších předpisů, jenţ se připravuje 
za zdmi paláce, v němţ sídlí tento úřad. Podle nových pravidel by se veřejnost nesměla účastnit stavebních řízení a o 
výstavbě v Česku by tak rozhodovali jen úředníci po dohodě s průmyslníky a developer. 
TZ: Ministr Jankovský chce lidi zbavit práva mluvit úředníkům do rozhodování 
 
Arnika: Pořad Nedej se bude pokračovat  
Díky tomu, ţe mnoho lidí z řad veřejnosti projevilo svůj zájem o pokračování ekologického publicistického pořadu Nedej 
se, byla obnovena jeho výroba a od září mít nadále své místo ve vysílání České televize. Více informací o celé kauze 
naleznete na webových stránkách Arniky. 
 
Arnika: Ryby z českých řek obsahují perzistentní organické látky 
Sdruţení Arnika a vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze zveřejnili výsledky rozsáhlého ročního výzkumu 
především říčních sedimentů a ryb z území celé České republiky finančně podpořeného Státním fondem ţivotního 

Číslo:  06/2011 

 

http://www.zelenykruh.cz/cz/oborova-platforma/clenove/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/news/spolecne-prohlaseni-/
http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/%20v-druhe-vyzve-projektu-Green-Step-budou-podporeny-ctyri-projekty/
http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/tiskove-prohlaseni-k-vladnimu-navrhu/
http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/vyslekdy-souteze-les/
http://www.zelenykruh.cz/cz/fotogalerie/ekofestival-2011/
http://hyper.cz/soubory/dokumenty/mimoradne%20kontrolyAI.doc
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/ministerstvo-vi-o-zneuzivani-pravomoci-autorizovanymi-inspektory/
http://www.auto-mat.cz/2011/06/zamestnanci-objeli-cestou-do-prace-osmkrat-zemekouli-a-usetrili-35-tun-co2/
http://arnika.org/tiskove-zpravy/ministr-jankovsky-chce-lidi-zbavit-prava-mluvit-urednikum-do-rozhodovani
http://arnika.org/novinky/porad-nedej-se-bude-pokracovat
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prostředí (SFŢP). Hlavním zjištěním je, ţe bromované a fluorované látky, které dlouho přetrvávají v ţivotním prostředí a 
jeţ se běţně nemonitorují, byly přítomny ve většině analyzovaných sedimentů a ryb. 
TZ: Ryby z českých řek obsahují perzistentní organické látky 
Hnutí DUHA: Transparency potvrdila rizika lesních tendrů 
Transparency International (TIC) ve čtvrtek 23. června uveřejnila zprávu, v níţ upozorňuje na rizika tendrů na lesnické 
zakázky a prodej dřeva. Ty vypsaly Lesy ČR na pokyn ministra zemědělství Ivana Fuksy. Potvrzují se tak dřívější varování 
Hnutí DUHA před tunelováním veřejných lesů. Ekologická organizace proto vyzývá ministra Fuksu, aby podpisy smluv 
zastavil. 
TZ: Transparency potvrdila rizika lesních tendrů  
TZ: Hnutí DUHA píše Janu Stráskému k situaci na Smrčině  
TZ: Hnutí DUHA posiluje hlídky na Šumavě. Šéf parku zvaţuje ilegální kácení 
 
Hnutí DUHA: Ochrana Moravské Amazonie zatím nebude, oznámil ministr Chalupa 
Přinejmenším odklad kvalitní ochrany unikátních luţních lesů s atraktivními lokalitami či mimořádně vzácnými druhy 
fauny a flóry - tak hodnotí Hnutí DUHA schůzku ministra Chalupy s podnikateli a starosty obcí v Lednici na Moravě. Po 
kritice záměru vyhlášení chráněné krajinné oblasti na soutoku Dyje s Moravou ze strany účastníků schůzky ministr řekl, 
ţe nejde vyhlásit něco co místní samosprávy nechtějí. 
TZ: Ochrana Moravské Amazonie zatím nebude, oznámil ministr Chalupa 
 
Calla, Jihočeské matky a Občanská iniciativa pro ochranu ţivotního prostředí: Dnes výstup na Kleť, zítra výstup z 
jádra 
Veřejnost, která se v sobotu 25. června odpoledne sešla na jihočeské dominantě Kleti, se vyjádřila proti dalšímu 
vyuţívání jaderné energetiky v České republice. Česko-německo-rakouského protestního shromáţdění se zúčastnilo přes 
sto lidí ze všech tří zemí.  Účastníci poukázali na moţnosti, které i v České republice umoţní postupně uzavřít jaderné 
reaktory stejně jako v Německu. Jak spočetla studie Chytrá energie (www.chytraenergie.info), máme obrovský 
potenciál v energetické efektivitě, sníţení spotřeby a vyuţití místně dostupných obnovitelných zdrojů a existují i cesty, 
jak českou energetiku proměnit. 
TZ: Dnes výstup na Kleť, zítra výstup z jádra 
 
Společná tisková zpráva Calla a Hnutí DUHA: Kocourkův návrh zarazí růst zelené energetiky  
Ekologické organizace Hnutí DUHA a Calla kritizují vládní návrh zákona, 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. Návrh nového zákona se 15. června dostal na jednání Poslanecké 
sněmovny. Návrh připravený ministrem Kocourkem zcela ignoruje postoj veřejnosti, která si ze tří čtvrtin myslí, ţe 
nedostatečně vyuţíváme obnovitelné zdroje energie. Drtivá většina (84 procent) také nenamítá nic proti solárním 
panelům, pokud stojí na střechách.  
TZ: Kocourkův návrh zarazí růst zelené energetiky  
TZ: Zarazí Kocourkův návrh růst zelené energie? 
 
Greenpeace: Apel na ministra: Poţadujte sníţení emisí o 30 %! 
Ve středu 15. června, se Greenpeace podařilo na budově ministerstva ţivotního prostředí vyvěsit obrovský transparent s 
výzvou „POŢADUJTE 30 %“. Apelovali tak na ministra Tomáše Chalupu, aby se příští týden na zasedání ministrů ţivotního 
prostředí EU zasadil o to, ţe se Česká republika přidá k progresivním státům, které poţadují navýšení zastaralého cíle 
EU na sníţení emisí skleníkových plynů pro rok 2020 ze současných 20 na 30 % (oproti roku 1990) ještě tento rok. Více 
zde. 
A jak to dopadlo? Podívejte se na webové stránky Greenpeace. Napovíme, ţe jednání ministrů o klimatu zkrachovalo. 
 
LEA: Mistři ligy ukázali v parlamentě, kudy jde Evropa! 
Burzu zelené energie korunovalo v Praze vyhlášení vítězů 2. ročníku EU-ligy OZE. Vyhlašování mistrů 2. ročníku Evropské 
ligy obnovitelné energie, které na závěr konference uspořádala Liga ekologických alternativ (LEA), jako národní 
koordinátor soutěţe, se konalo v čase, který domácí nevládní organizace označují jako dobu temna… (rozumněj:  
útlaku, udušení nadějí…) Právě do této polohy zatlačila vloni česká vláda s velkoenergetickou lobby agresivní kampaní 
celý sektor OZE. Více o soutěţi na webových stránkách sdruţení LEA. 
 
NESEHNUTÍ: Brno oslavilo Den rovnosti ţen a muţů happeningem na Náměstí Svobody 
Brňané a Brňanky si v pátek 17. června mohli na vlastní kůţi vyzkoušet, jaké úskalí v sobě skrývá běţet ţivotem jako 
muţ nebo ţena. Na netradičním happeningu pod názvem „Máme stejné šance?“ na Náměstí Svobody čekala na 
návštěvníky a návštěvnice dráha, na které si mohli vyzkoušet úskalí rodičovství či pracovního pohovoru v roli muţe i 
ţeny. Happening se konal u příleţitosti mezinárodního Dne rovnosti ţen a muţů, který se kaţdoročně slaví 19. června. 
TZ: Brno oslavilo Den rovnosti ţen a muţů happeningem na Náměstí Svobody 
 
Oţivení: Zadavatelé veřejných zakázek potřebují tvrdší zákon, ukazuje nový výzkum 
Zadavatelé veřejných zakázek si snaţí ulehčit ţivot při jejich zadávání a manipulují s předpokládanou cenou, aby se 
vešli pod zákonné cenové limity. Zjednodušené podlimitní řízení (tzv. výzva alespoň pěti uchazečům) je sice jedním z 
nejoblíbenějších zadávacích řízení, ale není ekonomicky efektivní, neboť generuje méně nabídek neţ otevřené řízení. 
To jsou jedny z prvních výsledků dosud nejrozsáhlejšího výzkumu chování českých zadavatelů, který realizují sdruţení 

http://arnika.org/tiskove-zpravy/ryby-z-ceskych-rek-obsahuji-perzistentni-organicke-latky
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/transparency-int-potvrdila-rizika-lesnich-tendru/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=50db45063e
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/hnuti-duha-pise-janu-straskemu-k-situaci-na-smrcine/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=cba302b302
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/hnuti-duha-posiluje-hlidky-na-sumave-sef-parku-zvazuje-ilegalni-kaceni/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=c07b98b58f
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/ochrana-moravske-amazonie-zatim-nebude-oznamil-ministr-chalupa/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=905e38f12b
http://www.chytraenergie.info/
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2011&php=tz110625.php
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2011&php=tz110615.php
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/zarazi-kocourkuv-navrh-rust-zelene-energie/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=d154b745c2
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/pozadujte-30procent/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/pozadujte-30procent/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Jednani-ministru-EU-o-klimatu-zkrachovalo/
http://www.lea.ecn.cz/
http://www.nesehnuti.cz/index.php?rubrika=500&tex=&polozka=5&umisteni=1&layout=2&jazyk=1#150
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Oţivení a akademické pracoviště CERGE-EI. Chování českých zadavatelů ukazuje, ţe navrţená novela zákona o veřejných 
zakázkách je to minimum, co je potřeba učinit. 
TZ: Zadavatelé veřejných zakázek potřebují tvrdší zákon, ukazuje nový výzkum 
 
CpŢP: Česku hrozí sankce za porušování limitů, tisíce lidí umírají zbytečně 
Centrum pro ţivotní prostředí a zdraví (CpŢPZ) povaţuje rozhodnutí prezidenta Václava Klause vetovat novelu zákona o 
ovzduší jako mimořádní hloupý způsob, jak sabotovat zlepšování kvality ovzduší v České republice. Zdůvodnění Václava 
Klause je iracionální a nekompetentní. Nízkoemisní zóny i územní emisní stropy jsou naprosto standardní a ověřené 
nástroje v oblasti ochrany ovzduší, které prokázaly dobré výsledky v řadě zemí Evropy. „Podle dostupných analýz 
znečištění ovzduší v České republice zbytečně zabíjí tisíce lidí. Česko proto můţe být ohroţeno tím, ţe nečiní 
dostatečné kroky pro ochranu zdraví svých obyvatel.  
TZ: Česku hrozí sankce za porušování limitů, tisíce lidí umírají zbytečně 
 
Nadace Partnerství: Zelené stavění pro budoucnost: v Brně vzniká unikátní projekt 
Na semináři nazvaném Zelené stavění pro budoucnost představila Nadace Partnerství ve středu 22. června 2011 v 
Mramorovém sále České spořitelny v Praze praţské odborné veřejnosti svůj projekt Otevřené zahrady, kterou v Brně 
chystá pro jeho obyvatele i návštěvníky. Stavba první zelené budovy administrativního typu v České republice a hravé 
vzdělávací zahrady bude spuštěna jiţ za měsíc – ke konci července 2011. V úterý 28. června proběhne v sídle Nadace 
Partnerství slavnostní poloţení základního kamene k Otevřené zahradě. Akutální informace o tomto projektu naleznete 
na webových stránkách nadace Partnerství.  
 
Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 udělily Cenu Josefa Vavrouška 
Architekt a odborník na územní plánování Martin Říha obdrţel v pondělí 6. června prestiţní Cenu Josefa Vavrouška. Jiţ 
po patnácté tak obě nadace ocenily konkrétní činy pro zdravé ţivotní prostředí a udrţitelný rozvoj. Slavnostní vyhlášení 
se uskutečnilo u příleţitosti Světového dne ţivotního prostředí 6. června 2011 v prostorách Národního technického 
muzea v Praze.„Martin Říha nepatří k lidem, jejichž jméno je známo široké veřejnosti – respekt má patrně jen u těch, 
kteří ho znají velmi dobře, a to je spíše jen několik málo zasvěcených lidí. Tento respekt získal především trpělivým a 
nesiláckým hledáním řešení a jejich nenásilným šířením,“ uvedl během slavnostního večera Jiří Dlouhý ve svém 
laudatiuna Martina Říhu. V letošním patnáctém ročníku Ceny se sešlo více jak 42 nominací na 21 různých osobností. 
Mezi navrţenými byli například geolog, lesní inţenýr, ekonom, projektová manaţerka, důchodce nebo dětský psycholog. 
Více informací najdete na stránkách Nadace Partnerství.  
 

OTEVŘENO x ZAVŘENO 
Otevřená společnost, o.p.s. vyhlásila devátý ročník soutěţe Otevřeno x Zavřeno. Kategorii Zavřeno tvoří podkategorie 
nazvané Přístup k informacím, Svoboda projevu a Účast občanů na rozhodování. Kategorii Otevřeno tvoří podkategorie 
nazvané Transparentní veřejné zakázky, Přístup k informacím, Svoboda projevu, Účast občanů na rozhodování. 
Nominovat lze všechny úřady státní a veřejné správy v České republice. Nominace jsou přijímány prostřednictvím on-
line formuláře. Nominovaný čin musí být za období 1. září 2010 – 31. srpen 2011 a vaše nominace přijímáme do 5. září 
2011. Výsledky soutěţe budou zveřejněny u příleţitosti Mezinárodního dne informací na tiskové konference 29. září 
2010 a na webových stránkách www.otevreno-zavreno.info a www.otevrete.cz.  
Otevřená společnost, o.p.s.: Soutěţ Otevřeno x Zavřeno. Pravidla soutěţe Otevřeno x Zavřeno pro ročník 2011 naleznete 
zde. 
 

 
 
*ZÁKONY PROJEDNÁVANÉ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ* 
 
Z činnosti poslanecké sněmovny 
 
Další řádná schůze sněmovny proběhne od 19. září a měla by trvat pouze týden. Její program bude znám aţ na konci 
srpna. Senát termín další schůze zatím nezveřejnil.  
 
Na schůzi poslanecké sněmovny budou projednávány následující předpisy: 
 

- Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 376/. Nevyuţité poplatky za stará auta budou vyuţity na 
financování Zelené úsporám. Tisk prošel druhým čtením bez věcných pozměňovacích návrhů.  

- Vládní návrh zákona o obchodování s ohroţenými druhy /sněmovní tisk 329/. Upravuje problematiku týkající 
se tuleňů. Návrh prošel druhým čtením. 

- Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství /sněmovní tisk 355/. Návrh stále čeká na projednání výbory. 
- Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie /sněmovní tisk 369/ . Negativní návrh, který odmítá 

podporovat OZE překračující národní plán. Návrh čeká na projednání výbory, kterým jsou v současné době 
předkládány pozměňovací návrhy. 

- Senátní návrh zákona o rozpočtovém určení daní (tisk 209). Návrh je nyní v 1. čtení. Určení části daní obcím, 
na jejichţ území leţí elektrárna. Návrh má negativní stanovisko vlády. Poslanci tento návrh zamítli. 

http://www.bezkorupce.cz/2011/06/zadavatele-verejnych-zakazek-potrebuji-tvrdsi-zakon-ukazuje-novy-vyzkum/
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2290265
http://www.nadacepartnerstvi.cz/zahrada
http://www.nadacepartnerstvi.cz/?sub=cnews&searchId=%281166%29
http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/prijem-nominaci-2011/
http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/prijem-nominaci-2011/
http://www.otevreno-zavreno.info/
http://www.otevrete.cz/
http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/
http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/pravidla-souteze-otevreno-x-zavreno-289.html
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=376
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=329
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=355
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=369
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- Novelizace zákona o ochraně ovzduší (tisk č. 90). Návrh obsahuje nízkoemisní zóny, stanovení emisních 
stropů a moţnost jezdit po ostravské dálnici zdarma během smogových situací. Poslanci přehlasovali senátní 
veto, nyní čeká na podpis prezidenta. 

- Novelizace atomového zákona (tisk 271). Vládní novela zavádí kompenzace obcím za geologické průzkumy pro 
hlubinné úloţiště radioaktivního odpadu. Návrh byl přijat ve znění pozměňovacích návrhů hospodářského 
výboru. 

- 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.  Poslanci tento návrh zamítnuli. 

- Novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím (tisk č. 292). Návrh Jihomoravského kraje omezuje 
práva ţadatelů o informace. Stanovisko vlády k návrhu je negativní.   

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

- Novelizace atomového zákona (tisk č. 305). Mění poplatky pro SÚJB. Návrh byl přijat. 
- Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o stíţnostech (tisk č. 223) Jedná se o nepříznivou 

novelizaci vyřizování stíţnosti, která je známá jiţ z minulého volebního období. 
 

Na schůzi senátu budou projednávány následující předpisy: 
 

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

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

- Novelizace zákona o ochraně ovzduší (tisk č. 100). Novelizace transponuje poţadavky na udrţitelnost 
agropaliv. Návrh byl schválen senátem. 

 
*PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ* 
Meziresortní připomínkové řízení 
 
V současné době nejsou v připomínkovém řízení ţádné materiály. 
 
Probíha SEA řízení k následujícím dokumentům: 
Příslušný úřad – MŢP, tučně vyznačena ta řízení, kde nastal od minulého měsíce posun, podrobnosti viz. 
eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php).  
 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro léta 2012-2015 (5 - Veřejné projednání) 

 Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 – 2013 (výhled do roku 
2016) a Aktualizace plánu odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy (2 - Nepodléhá dalšímu 
posuzování) 

 Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje – Návrh výhledové koncepce (5 - Veřejné projednání) 

 Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji (4 - Návrh koncepce) 

 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje (4 - Návrh koncepce) 

 Operační program Ţivotní prostředí na období do roku 2013 - změny za období prosinec 2009 aţ prosinec 2010 
(1 – Oznámení) 

 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje (4 - Návrh koncepce) 

 Strategický plán Mikroregionu Kroměříţsko na léta 2011 – 2021 (3 – Podléhá dalšímu posuzování) 

 Státní politika ţivotního prostředí ČR 2011 – 2020 (3 – Podléhá dalšímu posuzování) 

 Program rozvoje Pardubického kraje (3 – Podléhá dalšímu posuzování) 

 Uzemní plán Třebomi (1- Oznámení) 

 Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina (3 – Podléhá dalšímu posuzování) 
 

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

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

 
 

Odklon od nukleární energie můţe přinést více emisí 
V Německu, kde vláda rozhodla o trvalém uzavření osmi jaderných elektráren a odstavení ostatních reaktorů do roku 
2022, se začíná rozbíhat debata o budoucnosti energetického sektoru. Německo podle kancléřky do roku 2020 sníţí 
svou spotřebu elektřiny o 10 % a dojde také k dalším investicím do rozvoje obnovitelných zdrojů. Polský 
premiér Donald Tusk ale v německém odklonu od jádra vidí spíš příleţitost pro polské uhelné elektrárny. „Z pohledu 
Polska je to dobrá zpráva,“ uvedl předseda polské vlády. „O elektřině z uhlí se začne znovu mluvit,“ dodal. 

../../../Users/Kruh3/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
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Obchodníci na evropském trhu s elektřinou uvedli, ţe Německo začalo výpadek svých jaderných elektráren 
nahrazovat dovozem hnědého uhlí z Polska a elektřiny vyrobené francouzskými jadernými elektrárnami. 
Cena zemního plynu na britském trhu v reakci na informace o německé jaderné zpátečce zareagovala růstem a včera 
dosáhla svého šestitýdenního maxima. Podle aktivistů z hnutí Greenpeace rozdílné postoje ještě umocňuje tlak 
energetických společností. Hnutí Greenpeace odklon od jaderné energetiky v Německu prosazovalo uţ dlouho. Země 
by podle něj mohla veškeré své jaderné elektrárny vyřadit z provozu dokonce uţ v roce 2015 a neohrozila by tím ani 
dodávky, ani by to nevedlo k vyšším emisím CO2. 

EurActiv.cz: Německá jaderná zpátečka můţe znamenat více uhlí a plynu 
 
Letos se klimatická dohoda opět nečeká 
Výkonný ředitel Programu OSN pro ţivotní prostředí Achim Steiner dal otevřeně najevo obavu, ţe jednání o klimatu, 
která se mají letos konat v jihoafrickém Durbanu, skončí v současné „velmi kritické chvíli“ neúspěchem. Podle 
posledních údajů Mezinárodní energetické agentury (IEA) vzrostly celosvětové emise skleníkových plynů v loňském 
roce na 30,6 gigatun, coţ je nejvíc v historii. K významnějšímu posunu došlo na loňské konferenci v mexickém 
Cancúnu, kde na základě Kodaňské dohody vznikl nový dokument, který vůbec poprvé oficiálně uznal cíl nedopustit 
oteplení planety o více neţ 2°C a přijal 1990 za oficiální referenční rok pro poměřování emisí. V Cancúnu vznikl také 
klimatický fond na pomoc rozvojovým zemím a technologický mechanismus, který má zajistit přenos technologií 
vyuţitelných ke sniţování emisí do méně vyspělých koutů světa. Od Durbanu se očekává především konečné uzavření 
dohody o nástupci Kjótského protokolu, jehoţ platnost vyprší v roce 2012.  

EurActiv.cz: Zástupce OSN se obává, ţe ţádná klimatická dohoda letos nebude 
 
Znečišťování se projeví ve výši mýtného 
Nákladním dopravcům se moţná v některých zemích EU brzy zvýší mýtné. Evropský parlament totiţ podpořil vznik 
směrnice, která státům umoţní započítat do mýtného některé externí náklady jako je znečišťování ţivotního 
prostředí, hluk nebo dopravní zácpy. Nová pravidla mají po celé Unii platit nejpozději do dvou let. Evropský 
parlament potvrdil kompromis, ke kterému koncem května dospěli vyjednavači Parlamentu, Komise a členských států 
EU. Návrh novely směrnice o euromýtném, o němţ se instituce handrkovaly od roku 2008, dává vládám právo 
zohlednit v mýtném některé externí náklady, jakými jsou znečištění, hluk nebo dopravní zácpy. Dosud státy do ceny 
mýtného mohly započítávat pouze náklady spojené s infrastrukturou. Nová pravidla se týkají nákladních vozidel nad 
3,5 tuny. Státy také budou moci výši poplatku měnit v průběhu dne a regulovat tím vznik dopravních zácp. V 
oblastech, které se zácpami potýkají nejvíce, bude moţné poplatek nastavit aţ na 175 % průměru. Takto zvýšená 
sazba bude platit pouze ve špičkách, po dobu pěti hodin denně. Ve zbývajícím čase budou poplatky na stejných 
úsecích niţší. Novela směrnice tak nyní členské státy pouze „vybízí“ investovat 15 % z příjmů z mýtného do rozvoje 
infrastruktury.  

EurActiv.cz: Státy EU budou moci zvýšit mýtné kvůli znečišťování ţivotního prostředí 
 
Směrnice o energetické účinnosti konkuruje ETS  
Šéf týmu evropské komisařky pro změny klimatu Connie Hedegaard Peter Vis upozornil, ţe by návrh směrnice o 
energetické účinnosti mohl ohrozit evropský trh s uhlíkem. Návrh nových pravidel energetické účinnosti, který 
exekutiva představila, řeší nejen energetickou účinnost budov a motorových vozidel, ale také energetickou náročnost 
v sektorech, které jsou v současné době zahrnuty do systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), na němţ se 
určuje cena uhlíku. Podobná duplikace podle nich můţe cenu uhlíku sníţit, neboť díky povinným úsporným opatřením 
nebudou průmyslové podniky poptávat povolenky a těch bude pak na trhu přebytek. 
Odhady dopadů návrhu vycházejí i ze dvou interních unijních studií, které v případě přijetí nové směrnice o účinnosti 
předpokládají pokles cen uhlíku z 25 na 14 eur za tunu, resp. téměř na nulu. To by způsobilo, ţe by ve třetí fázi ETS, 
která začne v roce 2013 a skončí o sedm let později, klesly v celé EU výnosy z investic do sniţování emisí. 
Některé analytiky ale neshody uvnitř Komise zaskočily. Podle šéfa IETA je velká škoda, ţe tvůrci směrnice o 
energetické účinnosti trpí vůči ETS „mimořádným nedostatkem porozumění a důvěry“. Na schůzce ministrů 
energetiky v Lucemburku 10. června odmítly členské státy EU jeden z klíčových prvků návrhu směrnice: tříprocentní 
závazek týkající se rekonstrukcí veřejných budov – například škol nebo knihoven. Podle Portugalska měla na 
odmítnutí návrhu podíl také hospodářská krize. Na jaře 2014 Evropská komise rozhodne, zda členské státy dostatečně 
pokročily při plnění 20% cíle v oblasti energetických úspor, nebo zda by tento cíl měl být závazný. 
EurActiv.cz: Vznik energetické směrnice doprovází zmatky v Komisi 
 
Italské referendum zamítlo rozšiřování domácího jaderného programu 
Více jak 90 % z účastníků červnových referend dalo najevo, ţe si nepřeje, aby Itálie v budoucnosti vyráběla energii z 
jádra. Berlusconi doufal, ţe se Italové nakonec rozhodnou zůstat doma a budou lidové hlasování ignorovat. Podle 
informací britského deníku The Guardian stála kampaň, jejímţ cílem bylo zabránit vysoké volební účasti, státní kasu 
300 milionů eur. Zatím poslední referendum, jehoţ výsledky byly kvůli dostatečné volební účasti uznány, proběhlo 
v roce 1994. Šest dalších podmínku nesplnilo. 
Výsledky referenda mimo jiné pohřbily i plány Berlusconiho vlády na obnovení výstavby jaderných elektráren v zemi, 
které byly v reakci na jadernou havárii v japonské elektrárně Fukušima pozastaveny letos v dubnu. Celkem 94,4 % 
voličů totiţ dalo najevo, ţe s tímto záměrem nesouhlasí.  

EurActiv.cz: Další políček Berlusconimu: Italové odmítli jádro 
 
 
 

http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/nemecka-jaderna-zpatecka-muze-znamenat-vice-uhli-a-plynu-008833
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/zastupce-osn-se-obava-ze-zadna-klimaticka-dohoda-letos-nebude-008844
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/staty-eu-budou-moci-zvysit-mytne-kvuli-znecistovani-zivotniho-prostredi-008855
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/smernice-o-energeticke-ucinnosti-zpusobila-v-bruselu-zmatek-008886
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/dalsi-policek-berlusconimu-italove-odmitli-jadro-008872
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Europarlament schválil zastropování zemědělských dotací 
Europoslanci na svém plenárním zasedání, které probíhá tento týden ve Štrasburku, schválili zavedení horní hranice 
přímých plateb pro zemědělce, a to v závislosti na velikosti farmy. V České republice, a stejně tak na Slovensku nebo 
třeba ve východní části Německa, najdeme kvůli historickému vývoji spíše větší farmy neţ například ve Francii, kde 
je farmaření často rodinnou záleţitostí. Od zastropování (tzv. cappingu) si Evropská komise, která návrh na jeho 
zavedení společně s dalšími opatřeními představila na podzim loňského roku, slibuje především to, ţe se jí podaří 
zabránit odčerpání dotací velkými farmami na úkor menších zemědělců.   
I přesto, ţe český pozměňovací návrh proti zastropování dotací ke zprávě o nové zemědělské politice EU po roce 2013 
europoslance Alberta Desse podpořila více jak stovka poslanců z různých členských států, parlamentem 
neprošel. Diskriminace velkých podniků můţe ohrozit stávající pracovní místa na venkově, na druhou stranu ale můţe 
relativně podpořit menší farmy a ekologický způsob hospodaření. Ministr zemědělství Fuksa, a stejně tak jeho 
náměstek Chmiel, doufají, ţe k tomu nakonec nedojde. Evropská komise zatím jen sbírá názory, které pak přetaví do 
detailněji zpracovaného návrhu. Ty musí následně schválit Rada i Evropský parlament.  

EurActiv.cz: Europarlament schválil zastropování zemědělských dotací 
 
Environmentální účty budou zpostupně zaváděny v celé EU 
Evropský parlament podpořil 7. června nové nařízení, které po členských státech poţaduje harmonizaci 
environmentálních statistik. V první fázi se harmonizace dotkne oblastí, jakými jsou znečišťování ovzduší, „zelené 
daně“ a pohyb surovin. Cílem je vybudovat evropský systém „environmentálních hospodářských účtů“. Evropskou 
komisí navrţené nařízení o evropských environmentálních ekonomických účtech z dubna 2010 přivítal parlamentní 
výbor pro ţivotní prostředí jiţ v listopadu. Plán se ale setkal s nesouhlasem Rady ministrů, kde k němu některé státy 
měly výhrady. 
Nakonec byl v březnu odsouhlasen kompromisní text, jemuţ předcházely neformální diskuze mezi Radou, 
Parlamentem a Komisí, které měly zajistit, ţe návrh bude přijat v prvním čtení. Právě tento kompromis byl přijat na 
plenárním zasedání Parlamentu v úterý 7. června. Pokud by návrh vstoupil v platnost letos, bude rok 2011 
referenčním rokem všech následujících statistik. Třemi základními okruhy statistik jsou znečištění ovzduší, 
ekologické daně a pohyb surovin na vstupu i výstupu. 
Členské státy budou mít povinnost vytvářet statistiky znečišťujících látek v ovzduší, jakými jsou oxid uhličitý, oxidy 
dusíku, metan, amoniak nebo pevné částice.  

EurActiv.cz: Země EU si povedou „zelené účty“ 
 
 

 
 
 

OZNÁMENÍ 
 
Nadace Partnerství: Ţádejte Nadaci Partnerství o grant na environmentální projekty 
Celkem 1 milion korun rozdělí Nadace Partnerství na aktivity spojené s informováním veřejnosti, ovlivňováním 
legislativy nebo zapojením veřejnosti do rozhodování o ţivotním prostředí. O příspěvek mohou ţádat občanská sdruţení, 
obecně prospěšné společnosti, nestátní neziskové organizace, nadace nebo nadační fondy. Maximální výše jednoho 
grantu je 300 tisíc korun, ţádat o něj můţete prostřednictvím on-line systému Grantys do pondělí 12. září 2011.  Více 
informací o grantové výzvě naleznou zájemci na www.nadacepartnerstvi.cz/zakladni-grantovy/nejblizsi-uzaverka. O 
podpoře projektů rozhodne správní rada Nadace Partnerství. Seznam podpořených projektů zveřejní nadace během 
listopadu 2011. 
 

PUBLIKACE 
 
Van Jones: Zelená ekonomika 
Van Jones je známým aktivistou v oblasti lidských práv a ochrany přírody. Jeho kniha Zelená ekonomika (The Green Collar 
Economy) z roku 2008 se ve Spojených státech stala bestsellerem. Jde o hlubokou kritiku současného politického, 
ekonomického i sociálního stavu a směřování americké společnosti, na niţ autor odpovídá svým sofistikovaným řešením „dvou 
největších problémů“: chudoby marginalizovaných vrstev společnosti a zhoršujícího se ţivotního prostředí. Za klíčové povaţuje 
zavedení nových metod a principů podporujících vznik zdrojů „zelené“ energie a jejich decentralizaci. 
 
Veronica: Co přinesly projekty v Hostětíně? - Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje 
Trast pro ekonomiku a společnost a ZO ČSOP Veronica vydal druhé, rozšířené vydání analýzy modelových projektů 
udrţitelného rozvoje v Hostětíně. Podrobná analýza svépomocných solárních systémů, moštárny, výtopny na biomasu, 
seminárního centra Veronica Hostětín (pasivní dům) a šetrného veřejného osvětlení z pozice ekonomických, sociálních i 
environmentálních aspektů. Nová kapitola Hany Machů o fotovoltaických elektrárnách. Stáhněte si publikaci ve formátu 
PDF 
 
Nadace Partnerství: Jak se sází strom. 
Broţura Jak se sází strom přichází na náš trh jiţ ve svém druhém vydání. Její autorka Miroslava Drobílková v ní podrobně 
popisuje, jak se strom sází a čemu je nutné při výsadbě i po ní věnovat pozornost. Zmiňuje se také, proč lidé potřebují 

http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/europarlament-schvalil-zastropovani-zemedelskych-dotaci-cesi-jsou-zdeseni-008908
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/zeme-eu-si-povedou-zelene-ucty-008870
http://www.nadacepartnerstvi.cz/zakladni-grantovy/nejblizsi-uzaverka
http://www.veronica.cz/dokumenty/co_prinesly_projekty_v_hostetine_2010.pdf
http://www.veronica.cz/dokumenty/co_prinesly_projekty_v_hostetine_2010.pdf
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stromy a co naopak potřebují stromy či kde je moţné sehnat finanční podporu na jejich výsadbu. „Jistě není třeba 
zdůrazňovat, ţe myšlenka vysadit strom je ušlechtilá a chvályhodná. 
Zájemci si ji mohou zakoupit osobně v sídle Nadace Partnerství, na vybraných akcích nadace nebo v internetovém 
obchodě na http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/ za symbolickou cenu 109 korun. Kaţdý, kdo si ji koupí, se dozví více o 
výsadbě stromu a navíc také přispěje na výsadbu a ochranu stromů v České republice. Právě na ně je totiţ výtěţek 
z prodeje broţury věnován. 
 
 
Publikace Nadace Partnerství k nahlednutí 
Od Ekvádoru přes Keňu, Francii aţ po Mongolsko - od Evropského stromu roku přes Stezku Ţelezné opony aţ po Sbírku 
pro Tatry, tam všude je přítomná Nadace Partnerství a její podpora. Přečtěte si více o těchto a dalších zajímavých 
zahraničních projektech, ve kterých Nadace Partnerství působí. Podporujeme místní obyvatele a organizace, aby měli 
moţnost postavit se na vlastní nohy a určit si cestu svého rozvoje, jak jsme měli díky zahraniční pomoci i my. 
 
Tolik odpadu!  
Kaţdý z 500 milionů lidí v EU kaţdý rok vyhodí v průměru asi půl tuny domovního odpadu. Dohromady  vyprodukuje 
Evropská unie kaţdoročně aţ 3 miliardy tun odpadu. Nedávno vydaná broţura „Jak chytře na odpad – Přístup EU k 
nakládání s odpadem“ se zabývá touto otázkou zpříma, přičemţ uvádí přehled problémů odpadu, přístup EU k řešení 
tohoto problému a tipy, jak vytvářet menší mnoţství odpadu.  
Europa.eu:  Tolik odpadu! 
 
The Truth behind the CAP: 13 reasons for green reform 
Informační publikace skupiny neziskových organizací, která upozorňuje na problematická místa zaváděné společné 
zemědělské politiky Evropské unie. 
Eeb.org: The Truth behind the CAP: 13 reasons for green reform 

 

AKCE 
 
EKODOMOV: Seminář Permakulturní zahrada - Lesní zahrada 
Seznámení s lesní zahradou, přírodní sukcese, vhodné druhy ovocných stromů a keřů, permakulturní strategie pro různá 
mikroklimata se uskutešní v sobotu 2. července v jurtě a v zahradě Ekocentra Márynka. Lektorka: Alena Suchánková. 
Více informací naleznete na webových stránkách sdruţení Ekodomov. 
 
Arnika: Big Jump neboli Evropský den koupání  
Big Jump vyhlašuje pravidelně Síť evropských řek (European Rivers Network). Akce spojené s propagací řek a jejich 
významu pro ţivot člověka se uskuteční v Děčíně, v Praze či v Jihlavě, a to v neděli 10. července. Více informací o 
myšlence Evropského dne koupání v řekách. 
 
Rezekvítek, Ekologický institut Veronica a Koalice pro řeky: Big Jump čili Mezinárodní den koupání v řekách 
Oslava Mezinárodního dne koupání v řekách se uskuteční v neděli 10. července také u a také v řece Svratce. Kdysi se 
lidé běţně koupávali v řekách a organizátoři by rádi na tento zvyk navázali. Účastníci si uţijí léto, piknik v trávě, hudbu 
i chladivou čistou vodu. Více informací zde. 
 
ZČ Baobab Hnutí Brontosaurus: Krajiny 
Pracovní, přemýšlivý a proţitkový letní kurz článku Baobab Hnutí Brontosaurus nejen o tom, co je kolo nás se uskuteční 
18. - 29. července na místě tajemném i čarokrásném (Staré sady zaniklé obce Zastávka - Stillstandt, poblíţ obce 
Uhelná v Rychlebských horách). Pro všechny mezi 16 a 23 lety, kteří chtějí objevovat krajiny i za svým horizontem. 
Poplatek pouhých 800 Kč. Kalendář všech prázdninových akcí Brontosaura naleznete zde. 
 
Hnutí DUHA: Poznávací túra napříč národními parky Šumava a Bavorský les. 
Hnutí DUHA pořádá kaţdoroční poznávací túru napříč národními parky Šumava a Bavorský les. Upozornění: Kapacita pro 
tento ročník je jiţ plně obsazena. Uţ teď se ale můţete vyplněním jednoduchého formuláře předběţně přihlásit na 
ročník 2012.  
  
Hnutí DUHA: Týdny pro les a krajinu 
Kaţdým rokem sdruţení pořádá několik týdenních pracovních pobytů v lese pro veřejnost. Lidé na nich pomáhají obnovit 
zdravé porosty – na Šumavě, v Beskydech či v Moravském krasu. Termíny a přihlášky najdete na webových stránkách 
Hnutí DUHA. 
 
Veronica: Zelená dovolená 
Proţijte 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 18. - 22. července a 8. – 13. srpna. V obci, jejíţ přínos 
pro ţivotní prostředí a tradice ocenil při své návštěvě ČR i princ Charles. Bliţší informace zde. 
 
Veronica: Letní škola ochrany krajiny 
Zajímáte se o ekologii? Obdivujete ovocné stromy? Chodíte rádi po krajině a chtěli byste se s ní více spřátelit? Pak je 
právě Vám určen Letní ŠOK, neboli škola ochrany krajiny, která je z důvodu velkého zájmu také letos věnována právě 

http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/?sub=cnews&searchId=%281122%29
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/cs_CZ/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KH3109250
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/workareas/policy/php/factsheets/CAPFactsheets.php
http://www.ekodomov.cz/ekocentrum-sarynka/akce-v-ekocentru/permakulturni-zahrada/
http://arnika.org/akce/big-jump-2011---love-labe-decin
http://arnika.org/akce/big-jump-2011-praha-branik
http://arnika.org/slavnosti-labe
http://arnika.org/slavnosti-labe
http://www.rezekvitek.cz/?idc=131&id_a=119
http://prazdniny.brontosaurus.cz/kalendar-akci
http://hnutiduha.cz/index.php?id=266
http://hnutiduha.cz/nase-akce/article/tydny-pro-les-a-krajinu/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=15&cHash=a629517517
http://hnutiduha.cz/nase-akce/article/tydny-pro-les-a-krajinu/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=15&cHash=a629517517
http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/788
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ovocným dřevinám a jeţ se koná 5. – 11. září 2011.  Komfortní ubytování a strava budou zajištěny v pasivní budově 
Centra Veronica Hostětín. Přihlášky zasílejte do 24. července 2011, raději však dříve, počet účastníků je kapacitně 
omezen! Více na webových stránkách sdruţení Veronica. 
 
INZERÁT: 
 
Organizace Central and Eastern European Bankwatch Network hledá nového kolegu/kolegyni na pozici Major Donor 
Fundraiser. Více informací o poţadavcích najdete zde. 
 
Organizace Central and Eastern European Bankwatch Network hledá nového kolegu/kolegyni na pozici finanční 
koordinátor/ - ka 
Pracovní poměr je na plný úvazek. Poţadavky na danou pozici naleznete zde. Nástup moţný od 1.8. 2011. Odměna mezi 
30 a 35 tisíci Kč hrubého. Pokud Vás tato nabídka oslovuje, zašlete svůj motivační dopis spolu se ţivotopisem v AJ na: 
stanas@bankwatch.org 
 
Ekologický právní servis hledá vedoucí kanceláří 
Hlavní náplní práce je zajišťování chodu kanceláří EPS v Brně a v Praze a zastoupení v Bruselu a v Polsku. Více o 
pracovní pozici naleznetna webových stránkách EPS. Přihlášky obsahující ţivotopis a motivační dopis posílejte Janě 
Tomáškové na e-mail: jana.tomaskova@eps.cz (předmět: Vedoucí kanceláří – konkurz) nebo na adresu: Ekologický 
právní servis, Dvořákova 13, 602 00 Brno. Tel.: 545575229  
 
EPS hledá právníka/právničku na pozici vedoucí/vedoucího projektů v sekci "Servis pro občany". 
Předpokládaná doba nástupu červenec 2011. Více o pracovní pozici naleznetna webových stránkách EPS. Přihlášky 
(ţivotopis a motivační dopis) a dotazy posílejte k rukám Jany Tomáškové na e-mail: jana.tomaskova@eps.cz (předmět: 
konkurz servis) nebo na adresu: Ekologický právní servis, Dvořákova 13, 602 00 Brno, tel.: 545 575 229. 
 
 
Projekt, v jehož rámci je Zpravodaj připravován, byl také finančně podpořen:  
 

 
 
 

 
 

http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/835
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nJ1x1--&x=2288656
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nJ1x1--&x=2288658
http://www.eps.cz/cz2285515ak/aktuality/
http://www.eps.cz/cz2286926ak/aktuality/

