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Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. je nestátní nezisková organizace prosazující již od roku 1992
do praxe v ČR i v zahraničí principy udržitelného rozvoje a efektivní politiku životního
prostředí.
Hlavními programovými oblastmi ÚEP jsou udržitelný rozvoj na místní, regionální, celostátní
i mezinárodní úrovni, územní rozvoj, zapojování veřejnosti do rozhodování, příroda a krajina, udržitelná doprava, udržitelný cestovní ruch a právo životního prostředí.
ÚEP je registrovaný jako obecně prospěšná společnost. Je členem European Environmental
Bureau (EEB) a ANPED – The Northern Alliance for Sustainability.
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Slovo ředitele
V roce 2009 pokračoval Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. (ÚEP) v úspěšném řešení víceletých výzkumných projektů zaměřených na rekultivace a management nepřírodních biotopů, na benchmarking
venkova a management mikroregionů a na územní plánování jako nástroj k odstraňování disparit
v území. Přitom dále rozvíjel spolupráci s partnery z českých vysokých, středních i základních škol,
odborných institucí i nestátních neziskových organizací.
Roli odborné nestátní neziskové organizace typu „think-tank“ naplňoval aktivitami v oblasti propojování územního a dopravního plánování s efektivní ochranou životního prostředí, v oblasti
ochrany součástí světového kulturního a přírodního dědictví, aj.
Hlavním posláním ÚEP i nadále zůstává prosazování principů udržitelného rozvoje v praxi na úrovni státu, krajů i obcí a měst, environmentální právo Evropských společenství, včetně jeho transpozice do právní úpravy České republiky, strategické plánování za přímé účasti veřejnosti, udržitelné
využívání území a krajiny (revitalizace, rekultivace, management) a environmentálně šetrné formy
turismu.
V důležité oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byly významnými aktivitami ÚEP
přednášky pro studenty středních a vysokých škol i pro zástupce samospráv, odborných institucí
a nestátních neziskových organizací. V dalších základních a středních školách se žáci a studenti
mohli seznámit s putovní výstavou o ekologické stopě i s možnostmi praktického využívání tohoto
agregovaného indikátoru udržitelného rozvoje.
Také v příštích letech se Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. hodlá zabývat aplikovaným výzkumem v oblasti životního prostředí a jeho ochrany, včetně popularizace jeho výsledků. Rovněž bude i nadále
spolupracovat s orgány státní správy i s kraji, městy a obcemi při hledání cest k udržitelnému rozvoji, podporovat rozvoj občanské společnosti vytvářením podmínek pro přímou účast veřejnosti
v rozhodovacích procesech a zvyšovat informovanost občanů o problematice ochrany životního
prostředí a udržitelnosti prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Tomáš Gremlica
ředitel Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s.
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Projekty ÚEP v roce 2009
momo car-sharing
Evropský projekt zkoumá možnosti vytvoření takové kultury mobility, která místo využívání osobního automobilu dává přednost energeticky efektivnějším a šetrnějším formám dopravy. Prosazuje
zejména sdílení vozidel – tzv. car-sharing, který vychází z tržních pravidel, neomezuje individuální
mobilitu a je zároveň udržitelnou alternativou k vlastnictví aut.
Cílem je vzbudit zájem a rozšířit vědomosti o car-sharingu v celé Evropě a také získat 20 tisíc
nových zákazníků služby, což by se mělo významně projevit v modelech dopravního chování,
na spotřebě energie, emisích CO2 i v novém využití veřejných prostor měst. Vzhledem k situaci
car-sharingu v ČR a nízkému povědomí se ÚEP zaměřuje zejména na popularizaci tohoto tématu.
V projektu je přímo zastoupeno třináct partnerů z osmi evropských zemí. Konsorcium se skládá
z představitelů správy měst, provozovatelů car-sharingu, výzkumných organizací, energetických
agentur a mezinárodní organizace veřejné dopravy UITP.
Více informací na www.momo-cs.eu.
Realizace v ČR

Michaela Valentová (ÚEP)

Trvání

2008 – 2011

Financování

Intelligent Energy Europe, European Commission

Car-sharing: Sdílení vozidel může Praze pomoci
Projekt je zaměřen na propagaci car-sharingu v Praze. Jeho cílem je zprostředkovat potřebné informace a kontakty formou semináře a pracovního setkání. Pro představitele veřejné správy a vážné zájemce o provozování car-sharingu bude uspořádána exkurze za příklady dobré praxe sdílení
vozidel do několika německých měst.
Záměrem je přispět i k podpoře dalších udržitelných druhů dopravy jako jsou chůze, cyklistika
a veřejná doprava, které dohromady umožňují efektivnější a energeticky úspornější organizaci
dopravy.
Realizace v ČR

Michaela Valentová (ÚEP)

Trvání

2009 – 2010

Financování

Hlavní město Praha
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Karpatská úmluva a zapojování veřejnosti do ochrany přírodního
a kulturního dědictví
ÚEP v roce 2009 v ČR i na mezinárodní úrovni dále podporoval naplňování Úmluvy o ochraně
a udržitelném rozvoji Karpat (tzv. Karpatské úmluvy). Činnosti směřoval do oblastí ochrany přírodní a kulturního dědictví a přímého zapojování klíčových stakeholderů.
Jedním z výstupů práce je tištěná Mapa příkladů Karpatského dědictví v Moravskoslezském kraji.
Ta shromažďuje příklady péče o přírodní a kulturní dědictví v daném území a jejím širším záměrem
je přispět k vytvoření mezinárodního Portálu Karpatského dědictví, který by měl být základem pro
efektivní management a ochranu dědictví.
ÚEP také rozšířil sérii nazvanou Lidé a příběhy Karpat o čtyři reportáže, popisující významné osobnosti, které svou činností přispívají k ochraně kulturního a přírodního dědictví v Karpatech v ČR.
Dále pokračoval v zajišťování logistiky výstavy Tajemné Karpaty, propagující Karpatskou úmluvu.
V listopadu 2009 proběhlo v režii ÚEP a za přispění mnoha dalších organizací a jednotlivců dvoudenní Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy ve Štramberku.
Realizace v ČR

Mgr. Barbora Šafářová (ÚEP)

Partneři projektu

Mgr. Vladimír Šácha (Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty,
o.p.s.), Mgr. Roman Barták (ZO ČSOP Salamandr), Dalibor Kvita (o.s.
Hájenka), ANPED, Ministerstvo životního prostředí ČR

Trvání

2005 – 2009

Financování

Ministerstvo životního prostředí ČR

Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi
Projekt, který začal na konci roku 2009, se zaměřuje na ochranu karpatského dědictví v mikroregionu Jablunkovsko a na podporu místních organizací a jednotlivců v ochraně a udržitelném rozvoji tohoto unikátního území západní části Karpat. Přispívá k praktickému naplňování Karpatské
úmluvy.
Projekt předpokládá vytvoření naučné stezky nazvané „Karpatské dědictví Jablunkovska“, s plánovanými 50 zastaveními zajímavými z pohledu místních lidí a odborníků. V  návaznosti na ni
vznikne i webový portál s obdobným zaměřením, který poskytne nejen informace o „atraktivitách“ regionu, ale bude se zabývat především tím, jak region a jeho hodnoty šetrně rozvíjet. Pro
žáky a studenty základních a středních škol bude vytvořen vzdělávací program věnovaný Karpatům, pro veřejnost bude připravena putovní výstava a ankety, které zjistí podmínky pro rozvoj
šetrného cestovního ruchu na Jablunkovsku.
Realizace

Mgr. Barbora Šafářová (ÚEP), ZO ČSOP Onyx, VIS Bílé Karpaty, o.p.s.,
Sdružení obcí Jablunkovska

Trvání

2009 – 2011

Financování

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí
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Klimatické změny - účast veřejnosti a osvěta
(Participation and Education on Climate Change)
Projekt pod vedením německé nevládní organizace UfU zapojuje několik zahraničních partnerů
z Evropy, USA a Číny. Jednou z aktivit, na kterých se ÚEP podílel, bylo uspořádání pracovních
seminářů – tzv. letních a zimních škol, s cílem zjistit možnosti účasti veřejnosti při řešení problémů klimatických změn. V říjnu 2009 proběhla letní škola v městečku Erkner u Berlína, kde ÚEP
prezentoval situaci České republiky v oblasti osvěty a další aktivity nevládních organizací a veřejné
správy ke klimatickým změnám.
Realizace

Unabhängigen Institut für Umweltfragen – UfU (Berlín), Michaela
Valentová (za ÚEP), Mgr. Alena Dodoková (za ÚEP)

Trvání

2008 – 2010

Financování

Německé Ministerstvo pro vzdělávání a vědu

Revitalizace vodních toků – pohled k sousedům
ÚEP připravil díky daru státního podniku Lesy ČR velkou část programu odborné exkurze a semináře, zaměřeného na zpřístupnění informací o revitalizovaných říčních tocích v Bavorsku. Na lokalitách podél řek Altmühl, Wertach a Isara provázeli účastníky odborníci z vodohospodářských
úřadů, se kterými měl ÚEP možnost spolupracovat již na předchozím česko-bavorském projektu
Technologie Transfer Wasser. Kvůli snížení nákladů ÚEP spojil síly s podobně zaměřeným projektem Arniky a Grüne Liga. Semináři „Revitalizace v Bavorsku – příklad dobré praxe vodního hospodářství“ poskytl záštitu radní hlavního města Prahy Mgr. Petr Štěpánek a účastnilo se jej více než
120 osob.
Realizace

Michaela Valentová (ÚEP), Arnika, GRÜNE LIGA, odborná podpora
Technologie Transfer Wasser

Trvání

2009

Financování

Dar od s.p. Lesy ČR
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Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého
Prostřednictvím projektu, který si klade za cíl zmírňovat nerovnosti mezi ženami a muži při zapojování na trhu práce, ÚEP integruje do své činnosti sociální složku udržitelného rozvoje.
ÚEP zřídil v Domažlicích Komunitní centrum FAZOLE. To pomáhá při znovuzískání zaměstnání, zahájení vlastní živnosti a celkově při slaďování pracovního a rodinného života zejména ženám s malými dětmi nebo pečujícími o závislé členy rodiny, samoživitelkám, dlouhodobě nezaměstnaným,
osobám se základní kvalifikací nebo ženám jinak znevýhodněným na trhu práce. Centrum tak činí
prostřednictvím vzdělávacích aktivit, konzultací s odborníky a poskytováním dalších doplňkových
služeb jako je hlídání dětí v době kurzů a individuálních. Podporuje také dialog se zaměstnavateli
a rozvoj místních partnerství. Snahou mimo jiné je, aby klientky získaly postoje, které jsou v souladu s udržitelným rozvojem regionu.
FAZOLE funguje od listopadu 2009, kdy začal první běh pro 11 klientek. V rámci 75 hodinového
kurzu se seznámily se základy práce s počítačem, zpracovaly si profesní životopis a prakticky nacvičily přijímací pohovor do zaměstnání, naučily se základům asertivního chování, zpracovaly si
svůj individuální plán návratu do práce/začátku podnikání. Velký ohlas zaznamenaly výukové dny
zaměřené na šetrné chování k životnímu prostředí a věnované tématu „Jak dobře vypadat, oblékání a styl“. Účastnice si odnesly nový pohled na svou současnou situaci a většina z nich i přesnější
představu o tom, jak mohou naložit se svou budoucností.
Více informací na www.centrumfazole.cz.
Realizace

Mgr. Martina Přibylová (ÚEP), Marie Koutná (ÚEP)

Partneři projektu

Město Bělá nad Radbuzou, o. s. Nové obzory, Město Domažlice,
Úřad práce v Domažlicích

Trvání

2009 - 2011

Financování

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Udržitelná spotřeba - moderní životní styl založený na aktivním přístupu a informovanosti
Projekt se zkráceným názvem „Baví mě být IN“ byl zaměřen na propagaci udržitelné spotřeby jako
moderního životního stylu. Cílem projektu, zaměřeného na běžné spotřebitele, bylo představit
vybrané dobrovolné nástroje udržitelné spotřeby inovativní a přitažlivou formou.
Hlavním výstupem projektu byla sada 4 letáků zaměřených na biopotraviny, ekologicky šetrné výrobky, úspory energií a minimalizaci odpadů. Každý z nich obsahoval základní informace o dané
problematice, originální kreslený vtip, zajímavosti a odkazy na webové stránky, které se daným
tématům věnují podrobně. Letáky byly distribuovány v nákladu 44 000 kusů v téměř 300 prodejnách sítě Albert.
Součástí projektu byla i fotosoutěž „Mýty o biopotravinách“ a výstava, která proběhla v prosinci
2009 v Komunitním centru Fazole v Domažlicích.
Realizace

PhDr. Leona Kupčíková (ÚEP), AHOLD Czech Republic, a. s., Crea s.r.o.

Trvání

2009 až prosinec 2009

Financování

Ministerstvo životního prostředí ČR
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Krásná Lípa - náš bezpečný domov
Projekt se sociální tematikou je zaměřený na prevenci a snižování kriminality v Krásné Lípě za přímé účasti obyvatel města. V roce 2009 pracoval tzv. Místní akční tým (MAT) složený ze zástupců
veřejné správy, nevládních organizací a podnikatelů na zpracování SWOT analýzy prevence kriminality. Občané se do tohoto úkolu zapojili hned několika způsoby.
V dubnu 2009 proběhly dva výzkumy veřejného mínění, do kterých se zapojilo téměř 8% obyvatel,
a které zjišťovaly spokojenost obyvatel s místním společenstvím a nebezpečné lokality ve městě.
Na dotazníková šetření navázalo plánovací odpoledne, kterého se zúčastnilo 25 zástupců města,
školy, místních neziskových organizací, několik podnikatelů a občanů.
Výstupy z těchto aktivit se staly významnými podklady pro SWOT analýzu i pro návrhy a následnou
realizaci některých konkrétních opatření - např. zavedení kamerového systému, který připravuje
město v součinnosti s místním oddělením Policie ČR, nebo přípravy dalšího projektu ke snížení
kriminality a vandalismu mládeže, zaštítěného místními nevládními organizacemi.
Realizace

PhDr. Leona Kupčíková (ÚEP), Šárka Pešková (místní koordinátor
MAT), město Krásná Lípa, KC Kostka, ZO ČSOP Tilia

Trvání

2008 - 2009

Financování

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí

Okolí školy jako místo učení - vnímání a pozorování přírodních
prostředí – projekt Comenius
V roce 2008 byl zahájen projekt spolupráce německé, polské, rumunské, grónské a české školy a jejich přidružených partnerů. Jeho náplní je zejména poznávání životního prostředí bližšího
i vzdálenějšího okolí škol a spolupráce s žáky z jiných zemí. To vše vede k rozšíření pohledu a lepšímu vnímání vlastního města. ÚEP je v projektu přidruženým partnerem Základní a mateřské školy
Angel z Prahy 12.
Jednotlivé školy pracují na domluvených aktivitách mapování okolí školy podle navržených pracovních listů a výsledky pozorování publikují na společných webových stránkách projektu. V roce
2009 ÚEP s žáky zapojenými do projektu navštívil partnerskou školu Grundschule Lehnitz v Oranienburgu.
Více informací na www.5ekopartner.eu.
Realizace za ČR

Michaela Valentová (ÚEP), PhDr. Milena Pouchová, ZŠ a MŠ Angel
v Praze 12

Trvání

2008 – 2010

Financování

Projekt partnerství Comenius v rámci programu celoživotního učení
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Televizní pořad Ekoauto
Pořad Ekoauto je zaměřen na popularizaci a osvětu čisté dopravy, využití alternativních paliv
a elektromobilů. ÚEP se snaží tímto projektem podpořit rozvoj enviromentálně šetrné dopravy.
Pořad tvoří zejména reportáže, rozhovory a črty lidí, kteří se věnují využití elektromobilů a čistých
dopravních prostředků v praxi. Konkrétní zkušenosti přinášejí testy vozidel na biopaliva, zemní
plyn, LPG, vodík a testy elektromobilů. Pořad seznamuje i s novými projekty šetrné dopravy státních orgánů, měst a podnikatelské sféry a zprostředkovává zkušenosti dopravců a dalších uživatelů vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi.
Do podzimu 2009 pořad vysílala televize Public TV, následně jej do programu zařadila celostátní
digitální televize Noe. Vysílá se v premiéře v posledním týdnu každého měsíce a následně je reprízován.
Realizace

PhDr. Vít Smrčka (ÚEP)

Trvání

2009 – 2010

Financování

Státní fond životního prostředí ČR

Podpořeno

RWE Transgas, a. s.

Monitoring rekreačního využití příměstských lesů v Praze a analýza
jeho negativních dopadů na životní prostředí
Cílem několikaletého projektu je zjistit turistické zatížení vybraných pražských lesů a navrhnout
opatření k zajištění integrované ochrany životního prostředí na jejich území. V roce 2009 byly sledovány: Divoká Šárka, Chuchelský háj, Obora Hvězda, Prokopské údolí a Xaverovský háj.
Projekt přináší užitečné informace týkající se celkové turistické zátěže lesů, struktury návštěvníků,
jejich názorů a chování a sleduje možné negativní dopady ovlivňující přírodní prostředí. Zároveň
přispívá ke zvýšení environmentálního uvědomění a osvěty návštěvníků.
Na vybraných sčítacích místech v jednotlivých lesích probíhal jedenkrát za měsíc monitoring turistické zátěže. Ke sledování byly vybrány dny se srovnatelnými klimatickými podmínkami. Kromě
toho se uskutečnila i nárazová sledování návštěvnosti, při kterých byly zjišťovány počty osob vstupujících a vystupujících na různých místech a proběhla dotazníková šetření.
Realizace

Mgr. Josef Novák (ÚEP), Mgr. Lubomír Bartoš (ÚEP)

Partneři projektu

RNDr. Martin Čihař, CSc. (ÚŽP PřF UK Praha)

Trvání

2009 - 2010

Financování

Magistrát hlavního města Prahy
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Putovní výstava o ekologické stopě
Netradičním výtvarným způsobem zpracovanou výstavou přibližuje ÚEP v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žákům II. stupně základních škol a studentům středních škol
využití agregovaného indikátoru udržitelnosti, kterým je ekologická stopa. Ta je vyjadřována jako
plocha tzv. ekologicky produktivní země (zahrnuje pevninu i vodní plochu), kterou člověk (resp.
město, stát, lidstvo) ročně potřebují k zajištění zdrojů pro všechny své aktivity a k odstranění všech
vyprodukovaných odpadních látek. V roce 2009 byla výstava s velmi kladnými ohlasy postupně
instalována v několika pražských školách.

Realizace

Mgr. Josef Novák (ÚEP)

Partneři projektu

TIMUR

Trvání

2007 - 2010

Financování

Magistrát hlavního města Prahy
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Výzkum a vývoj ÚEP v roce 2009
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
- SP/2d1/141/07
Výzkumný projekt se zabývá tzv. nepřírodními biotopy, tj. územím významně narušeným lidskou
činností, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním vedlejších produktů energetického průmyslu, atd. Hlavním výstupem projektu – „Metodikou s návrhy nových
ekologicky i ekonomicky efektivních a environmentálně šetrných postupů a způsobů rekultivací
a managementu nepřírodních biotopů v České republice“ projekt přispěje k zachování a účinné ochraně cenných stanovišť mimo zvláště chráněná území a tím také k zastavení poklesu
biodiverzity.
Uplatňování navržené metodiky, které předpokládá realizaci environmentálně šetrných způsobů
rekultivací nepřírodních biotopů a vhodný management těchto lokalit, umožní postupné zvyšování ekologické stability kulturní krajiny a přispěje k udržitelnému využívání krajiny a ekosystémů
poskytujících mimo jiné nenahraditelný ekologický servis.
Členové řešitelského týmu projektu v průběhu roku 2009 prováděli biologické, ekologické, geologické a krajinářské výzkumy na 25 vybraných nepřírodních biotopech v Jihočeském, Karlovarském
a Plzeňském kraji. Zkoumané lokality zahrnovaly kamenolomy, pískovny, těžebny kaolinu a cihlářských hlín, haldy po těžbě rud, odvaly po těžbě černého uhlí, rašeliniště a odkaliště s deponiemi
vedlejších produktů energetického průmyslu.
Realizace

Mgr. Tomáš Gremlica (ÚEP - odpovědný řešitel), RNDr. Václav Cílek, CSc. (spoluřešitel), Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D. (spoluřešitel),
Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Ing. Josef
Godány, RNDr. Anna Lepšová, CSc., RNDr. Ivo Přikryl, RNDr. Petr Rambousek, RNDr. Jiří Sádlo, CSc., RNDr. Jakub Straka, RNDr. Josef Starý,
CSc., Mgr. Ondřej Volf, MUDr. Vít Zavadil

Trvání

2007 - 2011

Partneři projektu

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Česká zemědělská univerzita v Praze

Financování

MŽP ČR
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Benchmarking venkova – Zkvalitňování managementu mikroregionů
jako nástroje pro řešení regionálních disparit
Mikroregiony a místní akční skupiny (MAS) jsou dobrovolné, převážně venkovské svazky, které
usilují o udržitelný rozvoj sdíleného území nebo podporu některých prioritních oblastí rozvoje.
Výzkumný projekt se zaměřuje na zkvalitňování a profesionalizaci vybraných typů managementu
mikroregionů a MAS v ČR.
V  roce 2009 pokračovala spolupráce s 18 vybranými mikroregiony a MAS ve třech regionech
NUTS II v ČR. Byla dotvořena základní indikátorová sada, zahrnující indikátory popisné, managementové a tzv. indikátory dopadu. Byl také oficiálně zprovozněn a spuštěn softwarový nástroj
pro hodnocení kvality managementu a rozvoje těchto celků. Elektronická aplikace je dostupná
na adrese www.e-homer.cz a v roce 2009 byla ve spolupráci s představiteli mikroregionů a MAS
postupně naplněna daty za dva předchozí roky.
Proběhl dvoudenní workshop, jehož cílem bylo zástupce vybraných mikroregionů seznámit s elektronickou aplikací e-homer.cz, se způsobem práce s ní i s možnostmi jejího využití v praxi. V říjnu
2009 realizátoři uspořádali konferenci „Monitoring - evaluace - zefektivňování managementu
rozvoje venkova“, se záměrem prezentovat odborné veřejnosti průběžné výsledky projektu a zároveň poskytnout aktérům rozvoje venkova inspiraci a prostor pro výměnu zkušeností. Na ní navazovala studijní cesta po vybraných mikroregionech a místních akčních skupinách Olomouckého
a Zlínského kraje
Na podzim 2009 byl projekt z rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR projekt rozšířen a konec jeho realizace posunut do roku 2011. Cílem dalšího pokračování je především identifikace
nových metod a aplikace konkrétních nástrojů zaměřených na snížení dopadů ekonomické krize
na mikroregionální úrovni.

Realizace

Mgr. Ivo Škrabal (CPKP střední Morava – příjemce dotace), Mgr. Barbora Šafářová (ÚEP), Mgr. Josef Novák (TIMUR), Mgr. Ondřej Marek
(CPKP střední Čechy), Ing. Michal Reiner (CPKP střední Morava)

Role ÚEP

spolupříjemce dotace

Trvání

2006 – 2011

Financování

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, program WD Výzkum pro řešení
regionálních disparit
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Koncepce územního plánování a disparity v územním rozvoji
(WD-07-07-04)
Záměrem projektu je navrhnout nástroje, které umožní posuzovat územní plány z hlediska jejich
trvalosti a vlivů na krajinu. Projekt navazuje na výsledky předešlého výzkumu (Aplikace principů
udržitelného rozvoje v územním plánování), ale je složen ze širšího týmu odborníků a jeho výstupy
by měly být přímo uplatnitelné v praxi.
V roce 2009 byly dosavadní výsledky podrobeny oponentuře od zástupců akademického prostředí
i přímo z krajských a obecních úřadů, týkající se zejména navržené indikátorové sady z pohledu její
možné budoucí plošné využitelnosti.
Tým pracoval paralelně na dvou úkolech - nástroji pro vyhodnocení transakčních nákladů změny
koncepce územního plánu a expertním systému pro podporu rozhodování o udržitelnosti koncepce územního plánu. Předmětem výzkumu byly další faktory, jež koncepci územního plánu významně ovlivňují, např. širší vztahy dané obce v území, proporcionalita rozvoje ploch a infrastruktury,
míra expanze a recyklace území, překročení prahů rozvoje a narušení hodnot v území. Také byl
proveden rozbor udržitelného rozvoje území v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou
působností, z něhož čerpá metodická pomůcka, jejíž zveřejnění připravuje časopis Urbanismus
a územní rozvoj.

Realizace

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (odpovědný řešitel; ČVUT v Praze,
Fakulta architektury), Mgr. Alena Dodoková (spoluřešitel; ÚEP)

Trvání

2006 - 2011

Financování

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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Studie, právní a jiné analýzy a zakázky ÚEP
v roce 2009
V roce 2009 ÚEP nadále působil jako člen konsorcia evropských odborných organizací, které se
účastní projektů na bázi rámcové smlouvy s Evropskou Komisí, GŘ Životní prostředí. Konsorcium
vede Ústav pro environmentální studie (Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit, Amsterdam) a zprávy, které zpracovává, posuzují environmentální politiky zejména z ekonomického
hlediska.

Zelenější maloobchod (Towards a greener retailer sector)
Při zpracovávání této studie byly vytipovány evropské maloobchodní řetězce, které se prezentují
jako „zelené“. Následně byly zmapovány a popsány všechny jejich zelené iniciativy. Zástupci řetězců vyplnili strukturovaný dotazník a jimi uvedené informace byly doplněny osobní návštěvou
v jedné z provozoven. V ČR vybraná firma Ahold, provozující prodejny Albert a Hypernova, dotazník nevyplnila, a proto nebyla ani její praxe v celkové studii hodnocena.
Koordinátor

BIO Intelligence Service S.A.S. (Francie)

Zpracovatelé za ÚEP

PhDr. Leona Kupčíková, Mgr. Alena Dodoková

Trvání

2008 – 2009

Financování

Komise EU, GŘ životní prostředí

Sběr informací o nových environmentálních politikách a iniciativách
k ozeleňování ekonomiky (Gathering information on new environment policies and green economy initiatives)
Evropská Komise každoročně vydává přehled o environmentálních politikách členských států - tzv.
Environmental Policy Review (EPR). Tento projekt slouží ke sběru podkladů a přípravě podrobných
zpráv za jednotlivé země EU. ÚEP se na EPR podílí pravidelně každý rok. V roce 2009 zpracoval
kromě studie za ČR i zprávu o Slovensku.
Aktuální i starší zprávy všech členských států jsou dostupné na
http://ec.europa.eu/environment/policyreview.htm.
Koordinátor

BIO Intelligence Service S.A.S. (Francie)

Zpracovatelé za ÚEP

Mgr. Alena Dodoková

Trvání

červenec 2009 – leden 2010

Financování

Komise EU, GŘ životní prostředí
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Významné aktivity, které ÚEP realizuje
nad rámec projektů
Pěší doprava v Praze
ÚEP za svůj úspěch považuje, že na výboru dopravy Zastupitelstva hl. m. Prahy podnítil zpracování
Zásad pěší dopravy, doplnění infrastruktury pro pěší dopravu do podkladů pro územní plán a zároveň pomohl ke vzniku magistrátní Pracovní skupiny pro pěší dopravu.
Tyto činnosti by nebyly možné bez spolupráce s odborem dopravní infrastruktury Útvaru rozvoje
města, odborem dopravy MHMP, pracovníky Technické správy komunikací a občanských sdružení
Oživení, Pražské matky a Auto*mat. Velkou podporu znamenala vstřícnost zástupců Útvaru rozvoje města Plzně, kteří byli ochotni podělit se o zkušenosti se zpracováním Zásad pěší dopravy,
Generelu pěší dopravy a s výsledky projektu Plzeň bezbariérová.
V roce 2009 pokračovala činnost pracovní skupiny pro pěší dopravu. Připravené Zásady pěší dopravy jsou připravené ke schválení Radou hl. m. Prahy. Útvar rozvoje města oslovil městské části
s žádostí o definování hlavních bariér pro pěší dopravu a doplnění potřebné infrastruktury pro
chodce (např. lávky, doplnění chybějících chodníků apod.). V roce 2010 naváže na tuto činnost
grant Schůdné město.
Bližší informace o práci skupiny pro pěší dopravu
http://www.urm.cz/sfSimpleCMS/show/slug/generel_pesi_dopravy
Koordinátor

Michaela Valentová

Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku
Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, s Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty Stavební ČVUT a s CzWA (Asociace pro vodu ČR) vydal ÚEP v roce 2009 další publikaci z oblasti udržitelného hospodaření se srážkovou vodou – překlad německého praktického rádce pro obnovu
propustnosti povrchů a zasakování srážkových vod. Brožura Jak hospodařit s dešťovou vodou
na soukromém pozemku obsahuje návody, jak a kde může majitel pozemku nahradit nepropustné plochy a využít způsoby zpevňování povrchů, které umožňují zasakování vody na vlastním
pozemku.

Koordinátor

Michaela Valentová

15

Výroční zpráva Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. 2009
www.ekopolitika.cz

PŘÍJMY Z FUNDRAISINGU V ROCE 2009
Poznámka: Přehled obsahuje prostředky vyčerpané v rámci projektů ÚEP v roce 2009 a získané
v rámci fundraisingových aktivit. Přehled neobsahuje příjmy z vlastní činnosti.

Zdroj

Vyčerpaná
částka v Kč

Evropská unie
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Evropská komise: Competitiveness and Innovation Programme
- část Inteligent Energy Europe (IEE)
Stát, kraje, samosprávy
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí - dotace na vědu a výzkum
Státní fond životního prostředí ČR
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace na vědu a výzkum
MŽP - dotace NNO
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí - Revolvingový fond MŽP
Moravskoslezský kraj
Ostatní zdroje a dary jednotlivců
Program Nadační služby Lesů ČR, s. p.
Dary jednotlivců- Hana Franková
Celkem příjmy z fundraisingu

1 078 079
900 650
177 429
4 175 413
1 819 800
1 221 222
590 000
255 000
239 391
50 000
246 000
200 000
46 000
5 499 492

Podíl na celkových
příjmech z fundraisingu
ÚEP
19,60%
16,38%
3,22%
75,93%
33,09%
22,21%
10,73%
4,64%
4,35%
0,91%
4,47%
3,64%
0,83%
100,00%

Všem, kteří nás podpořili děkujeme!
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LIDÉ V ÚEP
Pracovníci
Mgr. Tomáš Gremlica - ředitel
Mgr. Lubomír Bartoš
Mgr. Alena Dodoková
Marie Koutná
PhDr. Leona Kupčíková
Mgr. Josef Novák
Mgr. Martina Přibylová
PhDr. Vít Smrčka
Mgr. Barbora Šafářová
Michaela Valentová
Renáta Štípková

Správní rada ÚEP
Ing. Michael Barchánek - předseda
Ing. Bohuslav Brix
Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.

Dozorčí rada ÚEP
Ing. Josef Zbořil – předseda
Ing. Vladislav Bízek, CSc.
Ing. Petr Fric, LL.M.
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Název účetní jednotky
Ústav pro ekopolitiku
obecně prospěšná společnost
Kateřinská 26
120 00 Praha 2

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2009
(v tisících Kč)
IČO
25690183

A K T I VA

B.

II.
II.
Pohledávky

a
Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84
Poskytnuté zálohy na zásoby
Součet ř. 42 až 50
Odběratelé
Součet ř. 52 až 69 minus 70
Pokladna
Bankovní účty
Peníze na cestě
Součet ř. 72 až 79
ÚHRN AKTIV ř. 1+41
Kontrolní číslo ř. 1 až 85

( 314)
(311)
(211)
(221)
(+/-261)

PA S I V A
c
Vlastní zdroje č. 88 + 92
Vlastní jmění
Součet ř. 85 až 87
Účet výsledku hospodáření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
2.
Výsledek
Součet ř. 89 až 91
hospodaření
Cizí zdroje ř. 94 + 102 + 126 + 130
Dodavatelé
B.
Zaměstnanci
3.
Závazky ze sociálního zabezpečení
Krátkodobé a zdr. pojištění
závazky
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Součet ř. 103 až 125
Výnosy příštích období
Součet ř. 127 až 129
ÚHRN PASIV ř. 84 + 93
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)
A.
1.
Jmění

(901)
(+/-963)
(+/-931)
(+/-932)

(321)
(331)
(336)
(342)
(343)
(384)

Číslo
řádku
b
41
50
51
52
71
72
74
79
80
85
997

Stav k prvnímu dni
účetního období
1
1 762
14
14
290
290
17
1 421
20
1 458
1 762
7 048

Stav k poslednímu dni
účetního období
2
5 750
0
0
2 128
2 283
28
3 418
21
3 467
5 750
23 000

Číslo
řádku
d
84
85
88
89
90
91
92
93
103
107
109

Stav k prvnímu dni
účetního období
3
1 339
20
20
X
0
1 319
1 319
423
35
117
47

Stav k poslednímu dni
účetního období
4
1 829
20
20
490
X
1 319
1 809
3 921
797
278
120

111
112
126
128
130
131
998

18
2
219
204
204
1 762
7 048

58
-84
1 169
2 752
2 752
5 750
23 000
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Název účetní jednotky
Ústav pro ekopolitiku
obecně prospěšná společnost
Kateřinská 26
120 00 Praha 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2009
(v tisících Kč)
IČO
25690183

Číslo účtu

Název ukazatele

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem
501
Spotřeba materiálu
502
Spotřeba energie
II. Služby celkem
511
Opravy a udržování
512
Cestovné
513
Náklady na reprezentaci
518
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
521
Mzdové náklady
524
Zákonné sociální pojištění
525
Ostatní sociální pojištění
V. Ostatní náklady celkem
543
Odpis nedobytné pohledávky
545
Kursové ztráty
549
Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Účtová třída 5 celkem

B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
601
Tržby za vlastní výrobky
602
Tržby z prodeje služeb
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Změna stavu zásob nedokončené výroby
611
Aktivace materiálu a zboží
612
624
Úroky
IV. Ostatní výnosy celkem
Kursové zisky
642
Jiné ostatní výnosy
VI. Přijaté příspěvky celkem
681
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami
682
Přijaté příspěvky (dary)
VII. Provozní dotace celkem
691
Provozní dotace
Účtová třída 6 celkem
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Číslo řádku

1
2
5
6
7
8
9
10
11
19
21
24

1
2
4
8
15
16
18
26
27
29

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

celkem
8

393
372
21
2 802
13
258
4
2 526
3 658
2 943
512
203
85
54
20
11
0
6 938

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

393
372
21
2 802
13
258
4
2 526
3 658
2 943
512
203
85
54
20
11
0
6 938

1 492
6
1 486
0

0
0
0
0

1 492
6
1 486
0

0
18
16
1

0
0
0
0

0
18
16
1

1
46
0

0
0
0

1
46
0

46
5 872
5 872
7 428
490
490

0
0
0
0
0
0

46
5 872
5 872
7 428
490
490
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Zpráva nezávislého auditora
o auditu roční účetní závěrky k 31.12.2009
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Kontakt
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Kateřinská 26, 120 00 Praha 2
Česká republika
http://ekopolitika.cz
Email: iep@ekopolitika.cz
Tel/Fax: (+420) 224 826 593
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