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1. Úvodní slovo 

Tato studie vznikla na objednávku Ministerstva životního prostředí. Jejím cílem je popis stavu 

zajištění environmentálního poradenství v České republice a potřeb jeho rozvoje s důrazem na 

budování infrastruktury z prostředků Operačního programu Životní prostředí. 

Environmentální poradenství je kvalifikovaná odborná služba veřejnosti. Jejím primárním 

smyslem je zajistit jednání občanů v souladu se zájmy ochrany životního prostředí a udržitelného 

rozvoje. Současně je cílem poradenství pomoci občanům řešit jejich naléhavé problémy související 

s ochranou životního prostředí. Poskytování této cílené služby ve veřejném zájmu a na 

odpovídající odborné a technické úrovni je mimořádně účinným prostředkem jak dosáhnout 

změny chování a jednání jednotlivců. Tato účinnost je ovšem vykoupena významnými nároky na 

lidské a finanční zdroje. V současné době, v plánovacím období 2008 - 2013, kdy je možné získat 

významné finanční prostředky z evropských fondů na podporu rozvoje environmentálního 

poradenství, je na místě zjistit aktuální stav využívání a potřeb environmentálního poradenství 

s ohledem na možnost využití potenciální finanční podpory, což je předmětem této práce. 

Pokud jde o definici environmentálního poradenství (EPo), vycházeli jsme v této studii 

z Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice pro období 2008 – 

2013 (dále Rozvojový program).  

Vzhledem k zadání jsme se zaměřili na prvním místě na hlavní poskytovatele EPo, kteří jsou 

oprávněnými příjemci financování z Operačního programu Životní prostředí, a to na nestátní 

neziskové organizace. Pokusili jsme se identifikovat několik desítek organizací, ať již byly 

v minulosti příjemci podpory z evropských strukturálních fondů, či nikoliv, které poskytují 

environmentální poradenství široké veřejnosti ve smyslu hlavních principů uvedených 

v Rozvojovém programu. Tyto organizace jsme navštívili, hovořili jsme s poradci, získali jsme řadu 

informací od nich i z veřejných zdrojů. Ve studii jsme pak popsali, na jaké úrovni v současné době 

poradny pracují, jak jsou využívány, co ovlivňuje jejich využívání a jaká je jejich kapacita – finanční, 

personální i technická. Dále jsme podrobně zkoumali, jak se organizace navenek prezentují. 

Kromě výzkumu poraden jsme provedli celopopulační výzkum na reprezentativním vzorku 

obyvatel ČR, abychom zjistili, jaká je znalost a poptávka veřejnosti po poradnách a co od nich 

veřejnost očekává. Následně v dalším výzkumu mezi klienty poraden, na kterém s námi 

spolupracovaly samy poradenské organizace, jsme zjišťovali kdo, s jakými potřebami a v jaké míře 

poradny využívá.  

V dalších výzkumech jsme se samostatně zaměřili na segment největších obcí (měst) a jejich 

potenciál a také na komerční poskytovatele poradenství. 
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Jedním z hlavních cílů práce bylo ukázat na „bílá místa“ v pokrytí poradenskými službami. Za tímto 

účelem jsme vytvořili vlastní projekt pro geografický informační systém (GIS) a jeho výstupy využili 

ve studii.  

Rádi bychom ještě podotkli, že studie obsahuje značné množství tabulek a případně grafů. Obecně 

jsme se snažili grafy neplýtvat, protože většina dat je dostatečně přehledná a vypovídající 

v podobě tabelární kvantifikace. Tabulky jsou pak doplněny slovními komentáři. Barevnost 

tabulek a typy grafů se zcela záměrně v jednotlivých kapitolách liší. Pomáhají od sebe snadno 

rozeznat jednotlivé části studie, ze kterých pocházejí. 

Za zmínku ještě stojí použitá terminologie. Ve studii používáme termíny environmentální i 

ekologické poradenství v identickém významu. Termín „ekologické“ se vyskytuje převážně v těch 

částech studie, které se týkaly průzkumů poraden, klientů a veřejnosti. Je tomu tak kvůli 

srozumitelnosti pro respondenty. 

Pro ty, kteří nemají zájem nebo čas studovat podrobně celý obsah, jsme připravili hned 

v následující úvodní kapitole stručné shrnutí zjištěných skutečností. 

Společně věříme, že výsledky naší práce budou pro zadavatele přínosné. 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem spolupracovníkům, konzultantům, oponentům, tazatelům. 

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali samotným poradnám. Snad některé závěry naší práce 

vyzní poněkud kriticky. Poradny, které se poctivě snaží v podmínkách z mnoha důvodů 

komplikovaných o seriózní přístup k věci, si určitě ale veliké poděkování zaslouží. 

Za kolektiv zpracovatelů, 

Mirek Lupač, Agentura Koniklec  

a  

Pavel Činčera, BEZK 

 

 

 

 

 

 

„Jednou sám vidět, lepší než stokrát slyšet“ 

Japonské přísloví 
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2. Stručné shrnutí 

Tato studie popisuje 57 ekologických poraden, které v současné době v ČR pracují a splňují 

definici environmentálního poradenství z  Rozvojového programu environmentálního poradenství 

v České republice pro období 2008 – 2013. Tyto poradny se zaměřují na základní a všestranné 

poradenství a jsou schopny nabídnout rady v širokém spektru témat (průměr 8,6 tématu na 

poradnu). Většina veřejnosti (42 %) o jejich službách neví vůbec a ani si nedovede dobře 

představit, v čem by jim mohly být užitečné. Jen zlomek veřejnosti (8 %) zná konkrétní 

ekologickou poradnu.  

Osobní návštěvnost poraden je poměrně nízká, medián asi 10 osob měsíčně. Nízká návštěvnost a 

malá informovanost je podmíněna zcela jistě nedostatečnou propagací. Některé poradny jsou 

navíc špatně dostupné a přístup k nim není nijak označen. 

Ti, co služeb poraden již využívají, jsou s nimi v drtivé většině spokojeni a často se do nich vrací. 

Klienti poraden se dají rozdělit do dvou skupin: malé „tvrdé jádro“ pro něž je využívání poradny 

součástí životního stylu a skupina, která řeší v poradně nějaký svůj naléhavý problém. V převážné 

většině využívají klienti poradny pro své soukromé účely a nikoliv pro účely pracovní. Klienti dávají 

přednost osobním konzultacím, dále následuje email a telefon.  

Hlavním zdrojem informací o poradně je osobní doporučení známých, dále pak internet. Jen jako 

zcela marginální zdroj informací jsou zmiňována klasická media. Zde je ale na místě uvést, že to 

spíše vypovídá o faktu, že ekologické poradenství není v mediích častým tématem.  

Činnost ekologických poraden se dost často prolíná s další činností jejich zřizovatelů, což jsou 

v drtivé většině občanská sdružení zabývající se ochranou životního prostředí. Tyto organizace se 

dále většinou zabývají ekologickou výchovou a osvětou, případně praktickou ochranou přírody. Je 

velmi obtížné vést dělicí čáru mezi jednotlivými činnostmi a velmi často to nedokáží ani samy tyto 

organizace. 

Silné a významné organizace berou podporu environmentálního poradenství jako dobrou 

příležitost pro rozšíření služeb či zintenzivnění činnosti. Po skončení podpory aktivity opět 

případně utlumí. Organizace, které v minulých letech čerpaly významnou podporu z ESF, neměly 

silné zázemí, zkušenosti a portfolio obdobných činností, často bojují o existenci 

Samotné poradny jsou většinou slušně vybaveny a působí přívětivým a profesionálním dojmem. 

Jak vyplývá ze zájmu klientů i pozorování poradců, klienti jednoznačně upřednostňují nejdražší, tj. 

osobní způsob vyřízení jejich dotazu. Z toho vyplývají i požadavky na personální posílení poraden, 

které je poradnami pociťováno jako nedostatečné. Na druhou stranu poradny nepociťují 
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významnou potřebu rozšíření, kromě těch co působí v nejmenších prostorách a ani nepociťují 

mimořádnou potřebu doplnění vybavení. 

Finanční „zdraví“ a kapacita zřizovatelů (tam, kde jsme měli možnost posoudit) je uspokojivá  (je 

ale třeba podotknout, že byly zkoumány roky 2005 až 2007, kdy byly dostupné velké státní a 

evropské granty na ekoporadenství) a významná část zřizovatelů má dostatečnou kapacitu na 

realizaci investičního projektu podpořeného z OP ŽP. 

Jako velmi nadějná se jeví spolupráce poraden s obcemi, která může vést k jejich dlouhodobé 

udržitelnosti. 

Dále byly zkoumány záměry obcí nad 5000 obyvatel požádat OP ŽP o podporu svých projektů, 

příp. přímo o podporu při zřízení ekologické poradny (prioritní osa 7). Z průzkumu vyplynulo, že 

prakticky všechny obce jsou o programu informovány a významná část plánuje požádat OP ŽP o 

podporu svých projektů. Jen malá část (20 obcí), se ale připravuje žádat o podporu při zřízení 

ekologické poradny. Tento počet by mohl být rozšířen pomocí při zpracování projektu, řada obcí 

totiž uvádí, že nemá na jeho zpracování kapacitu. 

Zajímavou skupinou zařazenou do průzkumu jsou soukromí konzultanti v oblasti ochrany 

životního prostředí, z nichž pro naše účely jsou nejzajímavější jednotlivci – podnikající fyzické 

osoby (free lancers). Jde o skupinu poradců, kteří se specializují na úzký okruh témat (jedno 

nejvýše dvě témata na poradce) a jsou obvykle schopni podat základní obecnou konzultaci 

zdarma. Jejich potenciál jako specialistů je pro všestranné poradenství využíván zřejmě jen 

omezeně. 



 

- 7 - 

3. Kolektiv zpracovatelů 

Agentura Koniklec: 

Aleš Horáček, publicita, www 

Kryštof Koucký, pořizování dat, rešerše, zpracování dat 

David Kunssberger, zpracování a analýza dat, finalizace studie 

Miroslav Lupač, koordinační práce, zpracování dat, finalizace studie 

Mgr. Michael Pondělíček, zajištění průzkumů v poradnách, odborný konzultant 

 

BEZK: 

Ing. Richard Bejlek, konzultace ekonomické analýzy 

PhDr Jan Činčera, Ph. D., odborný konzultant 

Mgr. Pavel Činčera, koordinační práce, odborné vedení, finalizace studie 

Mgr. Karel Dolejší, sociolog, odborný konzultant 

Klára Lonská, zajištění průzkumů, evidence, koordinace 

Bc. Martin Mach, zajištění průzkumů, odborné konzultace 

 

Zpracovatel výstupů geografického informačního systému: 

Jan Boček 



 

- 8 - 

4. Zvolený postup a popis metodik 

Pro získání komplexního pohledu na současný stav využívání, potřebnosti a také kapacity 

environmentálních poraden a poradců (EPo) bylo zapotřebí shromáždit jednak velké množství dat 

z veřejných zdrojů a jednak provést řadu průzkumů, resp. sociologických výzkumů. Celkově se 

práce na studii skládala ze 3 etap: 

I. Příprava metodik, postupů, dotazníků a výběr subjektů pro průzkum 

probíhala v období září – říjen 2008 

II. Sběr dat a provádění průzkumů 

probíhala v období listopad 2008 – leden 2009 

III. Zpracování analýzy a studie 

probíhala v období únor – březen 2009 

Všechny práce proběhly v souladu s naplánovaným harmonogramem. 

Pro zpracování analýz byly provedeny následující průzkumy a rešerše: 

A. Zjišťování detailních údajů o environmentálních poradnách zaměřených na generalizované 

poradenství provozovaných nestátními neziskovými organizacemi formou „profilového 

dotazníku“. Tato skupina byla dále pracovně nazvána skupina „A“ 

B. Rešerše základních údajů o ostatních neziskových organizacích s environmentálním 

zaměřením, které např. realizovaly poradenský projekt, ale systematicky tato činnost 

netvoří hlavní náplň jejich práce. Tato skupina byla dále pracovně nazvána skupina „B“. 

C. Zjišťování zájmu obcí o velikosti 5tisíc a více obyvatel o EPo a Operační program životní 

prostředí (OP ŽP) 

D. Rešerše komerčních konzultačních společností a soukromých akreditovaných (způsobilých, 

oprávněných) osob  geografického rozložení a zaměření 

E. Výzkum v poradnách formou osobní návštěvy a strukturovaného rozhovoru 

F. Výzkum mezi klienty poraden prováděný přímo jejich pracovníky 

G. Výzkum provádění na reprezentativním vzorku obyvatel ČR 
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Schéma č. 1, postup prací při sběru dat 
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4.1. Výběr environmentálních poraden pro provedení průzkumu 

Prvním krokem byl výběr subjektů pro provedení analýzy, a to sice zejména vlastních 

environmentálních poraden. Jedná se o hlavní cílové skupiny průzkumu – Skupina „A“ jsou 

systematicky fungující EPo, kde poradenství představuje klíčovou součást jejich činnosti, skupina 

„B“ jsou převážně informační centra, případně střediska zabývající se spíše výchovou či osvětou, 

kde poradenství tvoří určitou menší část činnosti, nebo je prakticky jen deklarováno. Na úvod byl 

sestaven seznam subjektů, u kterých se očekávalo, že jejich činnost z kvalitativního  

i kvantitativního hlediska může naplňovat definici EPo založenou na definici vyplývající 

z Rozvojového programu environmentálního poradenství schváleného Usnesením vlády ČR č. 

408/2008. Ve schématu č. 1 je tato skupina označena jako „Základní skupina organizací“ 

(předvýběr). 

Byly využity následující zdroje: 

1. Subjekty podpořené Ministerstvem životního prostředí (MŽP) v rámci Operačního 

programu RLZ v minulém plánovacím období v rámci priority 4.2. 

2. Databáze výběrového řízení MŽP na podporu projektů předložených NNO v letech 

odpovídajících minulému plánovacímu období (2004 – 2007). 

3. Stránky www.ekoporadny.cz: Subjekty prezentované na konci roku 2008 jako „Síť 

environmentálních poraden a center v České republice.“ 

4. Výsledky projektů podpořených z programu Transition Facility EU 

5. Databáze sítě Asociace občanských poraden 

6. Další vlastní databáze zhotovitele 

Tímto prvotním výběrem jsme získali po vyloučení duplicit celkem 160 subjektů. Subjekty „A + B“ 

vybrané výše uvedeným způsobem bylo potřeba kvalifikovaně a citlivě rozdělit na EPo a na 

subjekty poskytující jen informační služby, případně se poradenství nevěnují systematicky a ve 

smyslu definice. Vzhledem k tomu, že cílem studie je mimo jiné zjistit kapacitu pro využití podpory 

EP z OP ŽP, byla jedním z prvních pomocných kritérií ekonomická klasifikace. Dále užší tým složený 

z pracovníků obou zhotovitelských organizací, kteří mají dlouhodobější zkušenost s prací EPo a 

obecně center provozovaných NNO, klasifikoval formou známkování jednotlivými členy míru 

příslušnosti každého navrhovaného subjektu ke skupině „A“. Organizace, které splnily u pěti 

subjektivních hodnocení daná kritéria byla zařazena do skupiny „A“, ostatní zůstaly ve skupině 

„B“. Zhruba ve stejné době byly publikovány internetové stránky „ekoporadny.cz“ jako součást 

http://www.ekoporadny.cz/
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kampaně financované MŽP. Abychom se nedopustili diskvalifikace subjektů, které se na těchto 

stránkách prezentují jako poradenské, ale podle našich poznatků se nejedná o poradenství ve 

smyslu definice, provedli jsme opět rešerši činnosti všech subjektů prezentovaných na těchto 

stránkách a konfrontovali výsledky s naším předchozím hodnocením.  

Všechny subjekty ve skupině B byly osloveny kontrolním dotazem, zda souhlasí s kvalifikovaným 

výběrem a zařazením do této kategorie, či se domnívá, že splňuje kritéria výběru pro skupinu „A“. 

Pouze jedna organizace se na základě tohoto dotazu přesunula do prioritní kategorie.  

Výsledkem tohoto procesu byla cílová databáze 58 subjektů typu „A“ a 88 subjektů typu „B“. 

Z výběru 63 dále vypadla jedna organizace, která zanikla a výsledný počet zkoumaných poraden 

tak byl 62. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi určité senzitivity tohoto bodu postupu, uvádíme 

v kapitole 7 studie tabulku, ze které vyplývají důvody pro nezařazení subjektů typu „B“ do prioritní 

skupiny. 

4.2 Výběr ostatních subjektů pro provedení průzkumů 

Pro analýzu potřeb větších obcí a měst jsme vycházeli z databáze Českého statistického úřadu  

a vlastní udržované databáze obcí ČR. Do výběru byly zařazeno všech 335 obcí ve velikostní 

kategorii pět tisíc a více obyvatel. Chybně jsme do databáze zařadili i městské části Prahy a Brna, 

které, jak se ukázalo, nejsou oprávněnými žadateli OP ŽP. 

V případě komerčních poradenských subjektů – fyzických i právnických osob u nichž se 

předpokládá potenciál pro případné částečné zajištění EP ve veřejném zájmu jsme se zaměřili na 

firmy veřejně propagující své služby. Z hlediska metodiky výběru subjektů pro tuto skupinu jsme 

zvolili pravidlo, že subjekt musí deklarovat či vykazovat služby environmentálního poradenství, 

které však nejsou striktně vázany například na výrobky nebo technologie, které nabízí. Jako zdroj 

pro výběr jsme použili internet, přičemž jsme vycházeli z předpokladu, že subjekt, který nemá ani 

vlastní e-mailovou adresu, resp. internetové stránky, nemůže mít kapacitu pro poskytnutí výše 

uvedené služby. 

Pro výběr subjektů skupiny „D“ byly zejména využity následující zdroje: 

EnviWeb (EnviMarket) – specializovaný oborový portál služeb pro životní prostředí 

Firmy registrované v kategorii „ekologické poradenství“ na virtuálním tržišti 

Firmy registrované v kategorii „ekologické poradenství“ na portálu Centrum.cz 

Firmy registrované v kategorii „ekologické poradenství“ na portálu Seznam.cz 

Firmy registrované v kategorii „ekologické poradenství“ na portálu Firmy.cz 

Centrální registr produktů a firem spravovaný Hospodářskou komorou ČR  
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Seznam držitelů autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a držitelů autorizace dle § 45i zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny1 (CENIA) 

Výsledkem výběru bylo 493 fyzických a právnických osob nabízejících služby ekologického 

poradenství, a 373 autorizovaných osob.  

4.3 Přehledná tabulka počtu subjektů 

Environmentální poradny  62 

Ostatní environmentální NNO 93 

Obce a města 335 

Právnické a fyzické osoby nabízející „ekologické poradenství“ 463 

Autorizované osoby podle zákona 100/2001 Sb. a 114/1996 Sb. 373 

Výsledné počty subjektů se mírně změnily, resp. zpřesnily po provedení průzkumů. Tabulka počtu 

subjektů, které byly ve výsledku analyzovány, je uvedena v kapitole 4.20. 

4.4 Metodika získávání profilových dat o environmentálních poradnách 

Cílem bylo získat prostřednictvím elektronického dotazníku všechny potřebné informace 

institucionální, ekonomické a procesní údaje od poraden, které by bylo zdlouhavé a složité 

získávat během osobního rozhovoru. Poradny byly osloveny elektronickou poštou, případně 

telefonicky a byl jim zaslán tzv. „profil“ poradny k vyplnění. Součástí zprávy byl referenční dopis 

od zadavatele. Profil poradny obsahuje celkem 40 položek základních a institucionálních údajů  

o poradně, 28 základních a institucionálních údajů o provozovateli, 36 ekonomických ukazatelů 

poradny a provozovatele a 52 procesních ukazatelů. Rozeslání profilů předcházela rešerše 

veřejných zdrojů, tj. zejména internetových stránek, výročních zpráv a veřejných registrů (CEDR, 

ARES). Řada údajů v profilech tak byla předem vyplněna.  

Profily byly také ke stažení v elektronické podobě na internetových stránkách průzkumu 

http://ep2008.koniklec.cz. Případné nejasnosti byly průběžně konzultovány elektronickou poštou 

nebo telefonicky. Vyplněné profily byly zpětně zasílány na sběrnou e-mailovou adresu ke kontrole 

a dalšímu zpracování. 

                                                        

1 Jedná se o autorizované osoby s autorizací platnou k 31.3.2009 
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4.5 Hypotézy sociologických výzkumů 

H1  Respondent disponuje informací o existenci ekologických poraden. 

Poznámka: U výzkumu mezi klienty poraden prováděného pracovníky poraden (bod 4.8) byla tato 

hypotéza modifikována takto: „Respondent získal informaci o existenci ekologické poradny 

převážně z médií, spíše než z osobního kontaktu“ 

H2  Respondent získal informaci převážně z médií, spíše než z osobního kontaktu. 

H3     Zájem respondenta o služby ekologické poradny je spíše příležitostný a vztahuje se 

především k jeho aktuální životní situaci (úkolům v domácnosti nebo podnikání). 

H4 Respondent dává přednost personalizované službě před standardizovanou a 

předpřipravenou (Respondent spíše volí telefonát nebo osobní návštěvu („horké“ médium 

nebo kontakt tváří v tvář) než email, email zase upřednostňuje před klasickou poštou, 

nejméně jich vyhledává informace samostatně). 

H5 Respondent deklaruje, že služby mají vliv na jeho činnost. 

H6 Ta část respondentů, která využila služeb poraden, hodnotí formu nabízení služeb kladně. 

H7 Služby ekologických poraden jsou obecně atraktivní především pro respondenty v mladším  

a středním věku (20–49), ženy, obyvatele větších sídel. 

4.6. Třídící kategorie sociologických výzkumů 

 1. Sociodemografické 

  a) Pohlaví 

b) Rodinný stav  

c) Věk  

d) Vzdělání  

e) Ekonomická aktivita  

f) Typ bydlení (byt/rodinný domek) 

g) Velikost sídla  

 2. Zájem o konkrétní problematiku 

  a) ochrana přírody 

b) zvířata 

c) energie, úspory, vytápění 

d) zeleň, rostliny 
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e) doprava 

f) ovzduší 

g) voda, odpadní voda, praní, čištění 

h) odpady, recyklace 

i) zdraví, hluk, záření, vibrace 

j) stavby a bydlení 

k) ekologické zemědělství, biopotraviny 

l) účast veřejnosti, právo na informace 

m) ekologicky šetrné výrobky, značení 

4.7 Metodika výzkumu formou strukturovaného rozhovoru v poradnách 

Cílem tohoto výzkumu bylo získat údaje o využívání poraden a jejich klientele přímo od jejich 

pracovníků. Osobní návštěva tazatele dále umožňovala získat podrobnou představu o charakteru 

prostor a dalších okolnostech, které nelze zjistit distančním výzkumem. Výzkum byl prováděn 

metodou strukturovaného rozhovoru. Tento výzkum byl pracovně označován jako „velký“ a takto 

je nazýván i ve všech pracovních materiálech a průběžných zprávách již odevzdaných zadavateli. 

Jako podklad pro provedení rozhovoru sloužil dotazník.  

4.8 Metodika výzkumu mezi klienty environmentálních poraden 

Všechny analyzované poradny, které byly zahrnuty do průzkumu, byly požádány o spolupráci při 

realizaci průzkumu mezi klienty poraden. Výzkum byl realizovaný metodou rozhovoru pracovníka 

poradny s klientem. Tento výzkum byl pracovně označován jako „malý“ a takto je nazýván i ve 

všech pracovních materiálech a průběžných zprávách již odevzdaných zadavateli. 

Jako podklad pro provedení rozhovoru sloužil dotazník.  

4.9 Metodika získávání údajů o ostatních environmentálních NNO 

Údaje o ostatních organizacích, pracovně nazývaných jako skupina „B“, tj. subjektech, které se 

soustředí spíše na jiný typ činnosti (osvěta, výchova), poradenství poskytují okrajově, nebo jen na 

základní úrovni, případně poradenský projekt realizovaný v minulosti již ukončily, jsme získávali 

výhradně rešerší z veřejných zdrojů a veřejných ekonomických registrů. Obdobně jako v případě 

poraden byly zjišťovány srovnatelné kontaktní údaje, údaje o provozovateli, ekonomické údaje  

a geografická lokalizace.  Na rozdíl od poraden nebyly zjišťovány procesní ukazatele. 
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4.10 Metodika průzkumu obcí a měst 

Dotazníkové šetření probíhalo ve skupině obcí (měst) s počtem obyvatel (dle údajů ČSÚ) 

rovnajícím se a vyšším než 5000. Tyto municipality byly osloveny ve spolupráci s MŽP, rozesílka 

dotazníku proběhla prostřednictvím podatelny MŽP s doporučujícím dopisem. Osloveni byli 

vedoucí odborů životního prostředí. Pro maximální komfort dotazovaných byla hned na první 

straně dotazníku adresa dokumentu ke stažení z projektových stránek.  

Dotazníky obsahovaly kromě kontaktní části 7 otázek. Zjišťovali jsme údaje o informovanosti obcí 

o OP ŽP a zdroji informací a o záměrech obcí v současném plánovacím období. Dále jsme se 

dotazovali na případné investiční záměry související s poradenstvím, důvody, proč obce neplánují 

takové aktivity a nakonec i zda obce spolupracují s některou ze stávajících poraden. 

4.11 Metodika průzkumu komerčních subjektů 

Z veřejných zdrojů uvedených v kapitole 4.2. jsme u každého subjektu zjišťovali kontaktní údaje, 

geografickou lokalizaci a tématické zaměření. Charakteristiky činnosti byly zaznamenány 

v původní podobě dle prezentace firmy a současně v podobě klíčované dle číselníků (agregovaná 

témata – oblasti, ve kterých jsou poskytovány služby). Přitom bylo použito dvojí klíčování. Jedny 

číselníky  jsou přizpůsobeny číselníkům používaným v profilu environmentálních poraden a druhé 

reflektují vlastní nabídku komerčních poradců.  

V průběhu zpracování byl subjekt zařazen do jedné z institucionálních kategorií:  fyzická osoba – 

„freelancer“, malý a středně velký tým, velká konzultační společnost. 

4.12 Metodika výzkumu na reprezentativním vzorku obyvatel ČR 

Kvantitativní sociologický výzkum provedený na reprezentativním vzorku obyvatelstva ČR 15+ 

oslovoval respondenty ve skupinách stanovených dle principů kvótního výběru v jednotlivých 

krajích ČR v počtu odpovídající počtu jejich obyvatel. Jeho cílem bylo ověřit hypotézy uvedené  

v podkapitole 4.5 na vzorku veřejnosti, zejména zjistit, jaká je míra informovanosti a využívání EPo 

a jaké služby veřejnost od EPo očekává. Pro proškolené tazatele byl připraven dotazník. 

Respondenti byli oslovováni tazateli podle kvótního výběru. Získávání údajů od respondentů 

probíhalo zaznamenáváním odpovědí tazatelem do dotazníku. 
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4.13 Sběr profilových dat o environmentálních poradnách  

Profilová data byla shromažďována dle metodiky elektronicky. V některých případech konzultovali 

některé položky profilového dotazníku tazatelé v rámci průzkumu v poradnách a teprve po jejich 

návštěvě poradny profily zaslaly elektronickou poštou. Většina poraden zaslal profil buď sama 

případně po první urgenci. S rostoucí vzdáleností sídla poradny od Prahy, mírně klesala 

„disciplína“ respondentů. Část profilů je vyplněna velice svědomitě a je patrné, že odpovědný 

pracovník přemýšlel o obsahu dotazů, bohužel u části profilů je znát spíše laxní přístup a neochota 

se zamyslet nad předmětem dotazu. Některé odpovědi a údaje jsou zmatené, resp. zmatečné.  

I přes snahu precizně formulovat jednotlivé otázky, docházelo k určitým dezinterpretacím  

u ekonomických údajů. Proto byly dále ekonomické údaje konfrontovány s údaji z výročních zpráv 

viz kapitolu 6. Od části organizací se nepodařilo profily získat – buď je odmítly vyplnit, případně 

nekomunikovaly. V některých případech se bohužel jedná o regionálně významné subjekty. 

Výsledky z profilových dotazníků byly zpracovány do podoby komentovaných grafů, které jsou 

dále součástí této studie. Základní profil každé poradny, která jej vyplnila, v elektronické podobě 

je součástí elektronické přílohy této studie. 

4.14 Provedení výzkumu v environmentálních poradnách formou rozhovoru 

Výzkumu zaměřeného na zástupce samotných ekoporaden se účastnilo celkem 54 ekoporaden. 

Z názorů tazatelů, kteří výzkum prováděli, vyplývá, že většinu poraden lze zařadit do jedné ze 

dvou základních skupin.  

První z nich jsou organizace, které poradenství provozují dlouhodobě a víceméně ve všech 

případech jako součást širší činnosti. Kromě poradenství se organizace v této skupině věnují 

téměř bez výjimky environmentální výchově a osvětě a konkrétním projektům zaměřeným na 

ochranu přírody, úspory energie či různé kampaně.  

Do druhé skupiny potom patří organizace, které zahájily poradenskou činnost na základě nabídky 

podpory EP z ESF v uplynulých letech. Tuto skupinu charakterizuje existence několika „centrál“, 

které zprostředkovávaly podporu a administrativu projektů a dále poboček. 

Pro provedení průzkumu byly subjekty typu „A“ rozděleny do 3 skupin. Jednu část zajišťovala 

Agentura Koniklec jedním kmenovým pracovníkem a 4 externisty, druhou BEZK ve spolupráci s 3 

externistkami a 1 kmenového zaměstnance a třetí část zajišťovalo formou subdodávky Centrum 

pro komunitní práci Střední Morava. Všichni tazatelé byli zaškoleni BEZKem. Logistiku a podporu 

dále zajišťovali 2 kmenovní pracovníci AK a 3 pracovníci BEZK. Součinnost poraden byla až na 
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výjimky vesměs velmi dobrá stejně jako vlastní průběh rozhovorů. Ukázalo se, že část poraden je 

reprezentována jediným člověkem, kterého bylo občas obtížné zastihnout.   

Vlastní postup zahrnoval předběžnou komunikaci a domluvu tazatele s odpovědným 

pracovníkem, osobní návštěvu poradny, během které se uskutečnil strukturovaný rozhovor nad 

dotazníkem a dále tazatel případně pomohl s doplněním údajů do profilového dotazníku. Poté 

tazatel pořídil fotodokumentaci objektu, pokud to umožňovaly podmínky, tak exteriéru i interiéru. 

Na závěr zpracoval tazatel formou volné výpovědi stručný komentář vlastních dojmů z návštěvy 

poradny.  

Poradny spolupracovaly při tomto druhu průzkumu velmi dobře, až na občasné problémy s úvodní 

komunikací a domluvou. Ukazuje se, že zvolenou metodu lze pro případné další zkoumání 

doporučit.  

Dotazníky byly všechny zpracovány pomocí komplexního statistického softwarového řešení SPSS. 

4.15 Provedení sociologického výzkumu mezi klienty poraden 

Výzkumu mezi klienty poraden se celkem účastnilo celkem 256 respondentů z celkem 13 

poraden. Mezi klienty poraden najdeme mírně častěji muže (55 procent) než ženy (45 procent). 

Lidé, kteří tuto služby vyhledávají jsou také vzdělanější než zbytek populace, celkem 37 procent 

z nich uvedlo, že mají vysokoškolské vzdělání či absolvovali vyšší odbornou školu. Návštěvníků se 

základním vzděláním či výučním listem je jen minimum. Co se týče věku, ekologické poradny 

přitahují zejména mladší lidi. Čtvrtina klientů uvedla věk v rozmezí 20 až 29 lety, s postupujícím 

věkem podíl klientů ekologických poraden klesá.  

Ochota spolupracovat  byla citelně menší než u výzkumu poraden. Poradny se obávaly obtěžování 

klientů. Dále argumentovaly tím, že je obtížné dotazníky vyplňovat v případě telefonních 

konzultací a nemožné v případě emailových konzultací. Nakonec část odpovědí v tomto průzkumu 

pochází z telefonických rozhovorů mezi poradcem a klientem. Organizaci průzkumu zajišťovala 1 

kmenová pracovnice BEZK. Samotný přepis dotazníků do digitální podoby pro další zpracování 

zajišťovaly externí spolupracovnice. 

V rámci malého průzkumu jsme řádově přecenili počet klientů, který navštěvuje ekologické 

poradny osobně, navíc míra spolupráce poraden na tomto výzkumu nebyla ideální (přesto si 

myslíme, že nedošlo k řádovému zkreslení údajů). Celkově jsme rozdali na základě požadavků a 

odhadu poraden jen zhruba 1000 dotazníků pro klienty. Množství vyžádaných dotazníků a tím 
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spíše objem respondence sám o sobě vypovídá o míře osobní návštěvnosti. Tato informace byla 

nadále konfrontována s údaji zjištěnými z dalších průzkumů a využita v interpretaci závěrů. 

4.16 Provedení rešerše o ostatních environmentálních NNO 

Všech 98 organizací bylo obesláno elektronicky s výzvou, aby samy posoudily, zda poskytování EP 

patří mezi natolik významnou součást jejich činnost, že by měly být do průzkumu zařazeny jako 

prioritní. Na základě této výzvy se do prioritní skupiny přesunula jedna organizace. Do určité míry 

to svědčí o tom, že prvotní výběr byl proveden dostatečně kvalifikovaně a komplexně. O všech 

subjektech typu „B“ byly shromážděny veškeré dostupné údaje z veřejných zdrojů. Struktura 

získávaných údajů je kompatibilní s profily ve skupině „A“. Současně máme u všech subjektů 

skupiny B k dispozici údaje o důvodu zařazení do této kategorie. 

4.17 Provedení průzkumu obcí a měst 

Pravděpodobně i díky tomu, že jsme dotazník rozesílali ve spolupráci s MŽP, byla respondence 

průzkumu nad očekávání vysoká. Obdrželi jsme celkem 155 vyplněných dotazníků. To představuje 

neočekávanou 47% návratnost. Pokud jde o osoby, které dotazníky vyplňovaly, jednalo se 

zejména o vedoucí odborů ŽP (kterým byl dotazník primárně adresován), dále v některých 

případech zpracovali dotazník starostové, často některý z pracovníků OŽP a také často se 

vyskytovaly dotazníky zpracované projektovými manažery úřadu (tato samostatná funkce, je, zdá 

se, dnes vzhledem k možnostem financování obecních projektů z fondů EU, již celkem 

frekventovaná). Ze získaných údajů byla pořízena databáze a jejich interpretace je uvedena dále. 

Samozřejmostí byla geografická lokalizace všech obcí, které se do průzkumu zapojily. 

4.18 Rešerše o komerčních subjektech 

Byly shromážděny údaje o 493 komerčních subjektech, převážně menších společnostech nebo 

podnikajících fyzických osobách. Ve všech případech se jedná o společnosti a osoby, které své 

služby aktivně nabízejí prostřednictvím internetu. Databáze byla rozšířena o další výběrové 

atributy. Činnost firem bude možné srovnávat tématicky s činností poraden (aplikován stejný 

číselník) a současně podle vlastního klíče, který přesněji odpovídá charakteristikám, které samy 

firmy o sobě zveřejňují. Tento nově doplněný číselník má 18 tématických oblastí a vznikl analýzou 

činnosti firem. Zde je na místě opakovaně uvést, že v souladu se zadáním do analýzy záměrně 

nezahrnujeme konzultační firmy zemědělské a energetické. Dále vznikla samostatná databáze 332 

autorizovaných osob podle § 19 zákona 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí a 41 

držitele autorizace dle § 45i zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny. Tyto databáze byly 
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vytvořeny z veřejně přístupných registrů CENIA. U všech subjektů byla doplněna geografická 

lokalizace. 

4.19 Provedení sociologického výzkumu na reprezentativním vzorku obyvatel ČR 

Krajský průzkum byl realizován z části najatými externisty, většinou tazateli se zkušenostmi 

z obdobných průzkumů, z části za pomoci pracovníků občanských poraden v krajích. Metodické 

vedení měl kmenový zaměstnanec BEZKu, druhý kmenový zaměstnanec měl na starosti 

komunikaci s tazateli a organizační podporu, další dohled a řešení složitějších problémů 

v komunikaci s tazateli. Krajský průzkum byl organizačně náročnou záležitostí a v některých 

regionech jej bylo nutné opakovat (systematické kontroly prokázaly v několika případech 

nedodržení metodiky). Spolupráce respondentů byla na úrovni obvyklé pro tento druh průzkumů. 

Díky pravidelným kontrolám a včasné nápravě jsme si ale dostatečně jisti, že shromážděná data 

jsou kvalitním podkladem pro další práci. Samotný přepis dotazníků do digitální podoby pro další 

zpracování zajistila externí spolupracovnice. 

Reprezentativního šetření se účastnilo celkem 997 respondentů. Výběr byl reprezentativní k celku 

České republiky z hlediska pohlaví, věku a vzdělání.  

Rozdělení respondentů podle krajů ukazuje následující tabulka, ze které vyplývá, že výběr 

respondentů byl reprezentativní i z hlediska krajského rozdělení:  

 Počet respondentů Podíl z respondentů Podíl z obyvatelů ČR 

Jihočeský kraj 73 7,3 6% 

Jihomoravský kraj 112 11,2 11% 

Karlovarský kraj 30 3,0 3% 

Královéhradecký kraj 55 5,5 5% 

Liberecký kraj 43 4,3 4% 

Moravskoslezský kraj 112 11,2 12% 

Olomoucký kraj 64 6,4 6% 

Pardubický kraj 51 5,1 5% 

Plzeňský kraj 57 5,7 5% 

Praha 100 10,0 12% 

Středočeský kraj 106 10,6 12% 

Ústecký kraj 82 8,2 8% 
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Vysočina 52 5,2 5% 

Zlínský kraj 60 7,3 6% 

Celkem 52,3 procenta souboru tvořily ženy, 47,7 procenta muži.  

Pouze základního vzdělání dosáhlo celkem 22,2 respondentů, 33,8 procenta se vyučilo či 

absolvovalo střední školu bez maturity, 27,9 procenta ukončilo své středoškolské vzdělání 

maturitou a 16,1 procenta vychodilo vysokou či vyšší odbornou školu.  Skutečnému podílu 

odpovídá procento osob se základním vzděláním a střední školou s maturitou. Lehce 

podreprezentován je podíl respondentů se středoškolským vzděláním, naopak mírně více než ve 

skutečnosti jsou zastoupeni lidé s vysokoškolským vzděláním či vyšší odbornou školou.  

Co se týče rozdělení podle velikostí obcí jsou ve výběru mírně nadreprezentováni obyvatelé 

středně velkých měst mezi 20.000 až 100.000 obyvateli, naopak vzhledem k podílu z celkového 

počtu obyvatel České republiky jsou méně zastoupení obyvatelé měst s více než 100.000 

obyvateli. Zastoupení respondentů z menších obcí pod 5000 obyvatel a menších měst od 5000 do 

19.999 odpovídá podílu v celé populaci.  

Mírné odchylky od skutečné struktury české populace co se týče vzdělání a rozmístění 

obyvatelstva podle velikosti obce pobytu však vzhledem k tématu výzkumu a způsobu analýzy 

nejsou zásadní. Výzkum i přesto může být relevantním zdrojem poznání o znalostech, názorech  

a postojích veřejnosti k tématu ekologických poraden.  

4.20 Přehledná tabulka výsledného počtu zkoumaných/dotazovaných subjektů 

Environmentální poradny – výzkum2 57 

z toho Environmentální poradny - profil
3
 46 

Ostatní environmentální NNO 97 

Obce a města 155 

Právnické a fyzické osoby nabízející „ekologické poradenství“ 463 

Autorizované osoby podle zákona 100/2001 Sb. a 114/1996 Sb. 299 

Klienti poraden 256 

Vzorek obyvatel  997 

                                                        

2 Prioritní subjekty, kde proběhl strukturovaný rozhovor 

3
 Prioritní subjekty, kde proběhl strukturovaný rozhovor a provozovatelé současně odevzdali vyplněný profil 
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5. Popis environmentálních poraden a výsledky výzkumu jejich  

   využívání z pohledu poraden, klientů a veřejnosti 

Toto je jedna ze stěžejních kapitol studie. Popisuje provozní a procesní ukazatele jednotlivých 

poraden, které vyplnily profil a poskytuje tak vyčerpávající informace o současném stavu i 

potřebách mimo finanční oblast, které je věnována samostatná kapitola 6. Dále kapitola obsahuje 

klíčové pasáže věnované výsledkům tří sociologických výzkumů, které hodnotí využívání poraden 

z hlediska veřejnosti, pracovníků poraden a klientů poraden. 

5.1. Popisné informace o ekologických poradnách  

tab. 5.1.1 Geografický dosah poraden 

Geografický dosah Počet poraden (N=43) 

Celorepublikový 8 

Krajský 16 

ORP/"okresy" 24 

Geograficky (např. Šumava, CHKO Bílé Karpaty) 8 

Žádná odpověď 6 

8

16

24

8

6 Celorepublikový

Krajský

ORP/"okresy"

Geograficky (např.
Šumava, CHKO)
Žádná odpověď

  

V souladu s předpoklady i dalšími zjištěními působí významná část poraden především na území 

spádově postihujícím zhruba území správního obvodu obce s rozšířenou působností, nebo 

bývalého okresu. Tento fakt reflektuje i mapa pokrytí území poradnami v mapové části. Druhým 

často uváděným dosahem působnosti je krajský dosah. Pro ekologické poradenství je 

charakteristická regionalita – vazba na přirozeně vymezené území, nebo chráněnou část krajiny, 

což se odráží v 8 odpovědích. Celorepublikový dosah je z určitého úhlu pohledu sporadický. 

Ekologická poradna jej může docílit pouze distančním poradenstvím (e-mail, internet), nebo do 

své činnosti zahrnuje celostátní projekty, které ovšem nejsou samy o sobě poradenstvím.
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tab. 5.1.2a Otevírací doba poraden pro veřejnost 

Hodin týdně Počet poraden (N=27) 

0 3 

1-5 2 

6-10 3 

11-15 4 

16-25 3 

26-35 3 

>35 4 

Bez odpovědi 5 

 

tab. 5.1.2b Otevírací doba poraden pro veřejnost 

Dnů týdně Počet poraden (N=43) 

0 3 

1 5 

2 5 

3 6 

4 3 

5 16 

Bez odpovědi 5 

 

Část poraden je klientům k dispozici celý týden, není to ovšem zdaleka pravidlem. Pokud jde  

o celkový úhrn otevírací doby za týden, jsou v jednotlivých kategoriích poradny rozloženy 

rovnoměrně. Extrémem jsou tři poradny, které uvádí, že nemají vůbec otevřeno pro veřejnost. 

V jednom případě jde o zanikající poradnu, v dalším případě bylo uvedeno 0 hodin bez komentáře 

a v posledním případě bylo uvedeno, že otevírací doba pro veřejnost není. Mezi poradny bez 

otevíracích hodin patří případy subjektů, které ukončují poradenskou činnost, i když, podle zjištění 

tazatelů i na dále poskytují ad hoc informace a případně rady po telefonu. 

Z hlediska otevíracích hodin, naprostá většina poraden otevírá ráno, a to většinou mezi 9. a 10. 

hodinou. Jen výjimečně se vyskytne poradna, která by zavírala po 17.00 Tři poradny otevírají jen 

dopoledne a tři odpoledne. Z hlediska dostupnosti pro širokou veřejnost by bylo ideální zajistit 

otevírací dobu alespoň tři dny v týdnu celodenně. Přestože na otázku na počet hodin odpověděla 

jen část poraden, lze se domnívat, že nyní tuto podmínku splňuje sotva třetina poraden 
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tab. 5.1.3a Počty pracovníků v poradnách 

Pracovníků Počet poraden (N=43) 

0 6 

1 16 

2 9 

3 7 

5 5 

6

16

9

7

5

0

1

2

3

5

 

Jak vyplývá z těchto údajů, šest poraden nezaměstnává žádného pracovníka. Jde o případy, kdy 

provoz zajišťuje pouze dobrovolník, a to zejména tam, kde po skončení projektu nebyly další 

prostředky na mzdy. Typicky poradna zaměstnává 1-2 pracovníky, větší organizace až 5 

pracovníků. Z dalších poznatků lze však vyvozovat, že v těchto „větších“ týmech se vlastní 

poradenské činnosti nevěnují všichni jeho členové. 

tab. 5.1.3b Počty externistů v poradnách 

Externistů Počet poraden (N=33) 

0 15 

1-5 14 

6-10 3 

>10 1 

 

Čtvrtina poraden vůbec nespolupracuje s externisty a pravděpodobně to této skupiny patří i další 

poradny, které na tuto otázku neodpověděly. To je podle našeho názoru určitá rezerva zejména 

ve smyslu možného využití specialistů. Další čtvrtina uvedla, že spolupracuje s několika málo 

externisty, což je asi vzhledem k náplni a stylu práce nejlogičtější stav. 
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tab. 5.1.3c Počty dobrovolníků v poradnách 

Dobrovolníků Počet poraden (N=43) 

0 11 

1-5 17 

6-10 2 

>10 3 

Bez odpovědi 10 

 

Významná skupina poraden pracuje s jedním či několika málo dobrovolníky. Sem patří i případy, 

kdy je poradenská činnost sama o sobě vykonávána na dobrovolnickém základě. Významná část 

poraden dobrovolníky nevyužívá – má zaměstnance, kterými svojí činnost pokrývá. Využívání 

dobrovolníků ve větší míře spíš ukazuje na organizace, které kromě poradenství vykonávají další 

činnosti, pro které je využívání dobrovolníků typické. Za zmínku stojí fakt, že z volných výpovědí 

tazatelů vyplývá výskyt případů, kdy osoba zodpovědná za poradnu označuje jako „dobrovolníky“ 

i pracovníky ve vedlejším pracovním poměru. 
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tab. 5.1.4a Charakteristika prostor – výměra 

Plocha prostor v m
2
 Počet (N=43) 

do 20 9 

21-30 6 

31-45 5 

46-55 2 

56-70 3 

71-90 3 

>90 10 

Bez odpovědi 5 

 

Prakticky polovina z poraden působí v prostorách do 55 m2. Významná část z nich pak pracuje 

v jedné místnosti, která je součástí objektu plnícího jiné další funkce – jak vyplývá z osobních 

návštěv. Skupina poraden, které působí na ploše větší než 90 m2 jsou převážně ekologická centra, 

kde poradenství je součástí činnosti, případně organizace vlastnící objekt s pozemkem. 

tab. 5.1.4b Charakteristika prostor – přístupnost z ulice 

Poradna přístupná z ulice Počet (N=43) 

NE 18 

ANO 22 

Bez odpovědi 3 

 

Výhodnější varianta, kdy se do poradny vchází přímo z ulice se vztahuje na polovinu subjektů. Jak 

vyplývá i z hodnocení tazatelů a dokumentace, některé prostory jsou součástí větších objektů či 

komplexů a v kombinaci se špatným označením je vytvářena poměrně značná bariéra pro 

náhodné návštěvníky a nakonec i pro ty, kteří poradnu vyhledali cíleně. 
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tab. 5.1.4a Charakteristika prostor – vztah k objektu 

Vztah k objektu Počet (N=43) 

Nájemné na dobu neurčitou 28 

Nájemné na dobu určitou před r. 2013 6 

Nájemné určitou po r. 2013 2 

Vlastní objekt 6 

Bez odpovědi 1 

 

 

Významná část, téměř dvě třetiny poraden sídlí v prostorách pronajatých na dobu neurčitou. To je 

z hlediska udržitelnosti dlouhodobých projektů nevýhodný stav, pokud současně nemají smluvně 

stanovenu dlouhou výpovědní lhůtu. Šesti poradnám skončí smluvní vztah do roku 2013 a jen dvě 

poradny mají smluvní dobu nájmu stanovenu do termínu po r. 2013. Pouze 6 organizací disponuje 

vlastním objektem. Zajisté záleží na majiteli objektu (soukromá osoba, město) a kvalitě smluvních 

vztahů, nicméně je jasné, že pro udržitelnost dlouhodobých projektů by bylo vhodné zajistit 

pevné dlouhodobé smluvní vztahy, případně získat vlastní objekt. 
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tab. 5.1.5a Potřeba rozšíření poradny 

Uváděna potřeba rozšíření Počet (N=43) 

ANO 12 

NE 27 

Bez odpovědi 4 

 

Pouze 12 poraden odpovědělo, že pociťuje potřebu rozšíření prostor. Vezmeme-li v úvahu, že ty, 

které na tuto otázku neodpověděly, pravděpodobně patří do kategorie, která nepociťuje potřebu 

rozšíření, je překvapivé, že je to vcelku málo. V souvislosti s dalšími poznatky z průzkumu je to 

však lépe pochopitelné. Provozovatelé poraden mají spíše zájem o posilování kapacity lidských 

zdrojů, zajištění finanční stability a udržitelnosti a například rozšíření otevírací doby pro veřejnost.  

tab. 5.1.5b Rozsah potřebného rozšíření poradny (N=12) 

Původní plocha v m2 Potřeba rozšíření v m2 % Ideální plocha v m2 

158 20 13% 178 

100 50 50% 150 

77 15 19% 92 

71 40 56% 111 

43 20 47% 63 

27 16 59% 43 

20 10 50% 30 

20 40 200% 60 

20 45 225% 65 

15 60 400% 75 

12 20 167% 32 

10 30 300% 40 

 

Zde vidíme, že se ve většině případů jedná o poradny sídlící v nejmenších prostorech, které by 

uvítaly rozšíření alespoň na plochu odpovídající potřebám ekologické poradny plnící důstojně 

všechny požadované funkce, tj. průměrně okolo 50 m2 . Tato plocha odpovídá zhruba dvěma 

místnostem a nutnému zázemí a příslušenství. Žádné „vzdušné zámky“ si poradny nestaví. 

Poradny, které uvažují o rozšíření lze rozdělit do dvou skupin: Velké dlouhodobě zavedené 

organizace a menší velmi aktivní subjekty, které ale působí v malém prostoru. 
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tab. 5.1.6a Základní vybavení poraden 

Vybavení % poraden, které má k dispozici 

Automobil 7% 

Osobní počítač 100% 

Digitální fotoaparát 34% 

Projektor 73% 

Kopírka  76% 

Tiskárna nebo multifunkční zařízení 100% 

7%

100%

34%

73%

76%

100%

Automobil

Osobní počítač

Digitální fotoaparát

Projektor

Kopírka 

Tiskárna nebo multifunkční zařízení

 

Z těchto údajů vyplývá, že všechny poradny jsou vybaveny osobním počítačem a tiskárnou  

a většina disponuje kopírkou a projektorem. To znamená, že základní technické vybavení 

v současné době nutné pro zajištění provozu organizace (administrativa projektů) i vlastní činnosti 

je dostupné prakticky všem poradnám. Podle dostupných dat můžeme charakterizovat typickou 

organizaci vybavenou dvěma počítači a jedním notebookem, jedním projektorem, jednou 

kopírkou a dvěma tiskárnami.  

graf 5.1.6b Speciální vybavení poraden 

69,77%

11,63%

11,63%

9,30%

9,30%

6,98%

Knihovna

Videotéka

Archiv, demo

SW ASPI

SW ostatní

SW GIS

 

Velká většina poraden disponuje knihovnou, podle dojmů tazatelů obvykle dobře vybavenou, dále 

v menší míře vlastní poradny videotéku, archiv případových studií, demonstrační zařízení  

a specializovaný software. 
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tab 5.1.7 Potřeba rozšíření 

Co výskyt (N=33) 

PC 14 

Kamera / digitální fotoaparát 10 

Projektor 6 

Nábytek 5 

Speciální přístroje 4 

Kopírka 4 

Telefon 3 

Tiskárna 2 

Knihovna /SW 2 

Osobní automobil 2 

Žádné  11 

 

Z 33 poraden odpověděla třetina, že nepotřebuje žádné další vybavení a lze předpokládat, že 

dalších 10 poraden, které na tuto otázku neodpověděly, také pravděpodobně necítí významnou 

potřebu dovybavení. Vždy v několika případech se vyskytovaly různé součásti kancelářského 

vybavení. Překvapením je ve třech případech poptávka po telefonu. Několik poraden uvádělo 

potřebu vybavení kvalitnějším nábytkem. To potvrzuje i volná výpověď tazatelů, kdy konstatovali, 

že řada poraden je vybavena dostatečně funkčním, ale zjevně starším nábytkem. Některé poradny 

i vyčíslily tuto poptávku na řádově desítky tisíc korun. Významný počet organizací by si rád pořídil 

digitální kameru, nebo fotoaparát a osobní počítač. Předpokládáme, vzhledem k údajům  

o základním vybavení, že v případě počítačů by se jednalo o náhradu za starší přístroje. 

V poptávce se objevuje i osobní automobil. Dle údajů v tab. 5.1.6a již některé organizace 

automobil vlastní. Je otázkou do jaké míry je osobní automobil využitelný pro poskytování 

poradenství, resp. do jaké míry jde spíš o jeho využití pro další činnosti organizace. 

Kvalifikovaným odhadem lze stanovit i přibližný objem finančních prostředků, který by byl 

zapotřebí na doplnění vybavení poraden. Tento objem jsme kvalifikovaným odhadem stanovili na 

1,5 – 2 miliony Kč. Je však třeba mít na paměti, že by se jednalo částečně o neinvestiční  

a  částečně investiční prostředky. 



 

- 30 - 

Procesní ukazatele 

tab 5.1.8 Členství poraden v sítích 

Síť Počet 

STEP 16 

EP/EVVO Jihomoravského kraje 9 

Pavučina 8 

ENVIC 7 

Český svaz ochránců přírody 6 

Zelený kruh 4 

OP RLZ 2 

Asociace občanských poraden 2 

Krasec 2 

Síť záchranných stanic 2 

Kapka21 2 

Jiná 5 

Bez odpovědi 4 

  

Odpovědělo celkem 39 poraden, 4 profily byly bez odpovědi. Přední místo jednoznačně zaujímá 

celostátní Síť  ekologických poraden STEP. Standardizace a metodické vedení zajišťují určitou 

patrnou úroveň ekologického poradenství pro veřejnost, což potvrzují i osobní rozhovory. Druhou 

nejvíce zastoupenou sítí je síť ekologických poraden a center EVVO Jihomoravského kraje, 

sdružení ENVIC pokrývající hlavně západní Čechy a Český svaz ochránců přírody. Celkově je patrná 

snaha poraden zapojovat se do sítí, respektive i vytvářet sítě nové. Vysoký počet poraden 

zapojených do sítě Pavučina svědčí o vícekrát zmiňovaném faktu, že ekologické poradenství  

a ekologická výchova jsou v řadě případů provozovány „pod jednou střechou“. Dvě poradny 

uvedly „OP RLZ“, čímž měly na mysli účast v programu podpory EP v minulém plánovacím období. 
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tab 5.1.9a Vlastní metodická činnost poraden 

Vyvíjíte vlastní metodickou činnost Poraden (N=43) 

NE 20 

ANO 7 

metodická činnost nesouvisející  s EP nebo nepochopení dotazu 5 

Bez odpovědi 11 

 

Většina poraden nevyvíjí vlastní metodickou činnost, případně neodpověděla, což lze v tomto 

případě považovat spíše za odpověď „NE“. Mezi sedmi poradnami, které uvedly, že vyvíjí 

metodickou činnost lze podrobnějším rozborem odpovědi identifikovat pouze 4, jejichž činnost se 

skutečně týká přímé metodické pomoci v ekologickém poradenství. Jedná se o přímé vytváření 

standardů a postupů, případně o vytváření podkladů a návodů pro poradce. 

 

tab 5.1.9b Vlastní školící činnost poraden 

Provádíte vlastní školící činnost Poraden (N=43) 

ANO 12 

NE 10 

Ne pro EP 2 

Bez odpovědi 19 

 

Asi čtvrtina poraden provádí školící činnost. Podrobnějším rozborem odpovědí jsme dospěli 

k závěru, že 7 převážně v minulosti vykonávalo školící činnost pro jiné poradny a poradce, a to 

formou seminářů, nebo stáží. Školeny byly zejména organizace, které se nově zapojovaly do 

projektu podpory EP z OP RLZ, případně do dalších již existujících sítí. Dalších pět organizací uvádí, 

že prováděly např. školení úředníků, nebo tématické semináře pro NNO. 
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tab 5.1.9b Metodická centra využívaná poradnami 

Metodické centrum Poraden (N=43) 

STEP 13 

Veronica 9 

ROSA 3 

ENVIC 2 

Ministerstvo životního prostředí 2 

SEVER 2 

Paleta 2 

Ústřední výkonná rada ČSOP 2 

AOPK 2 

KRASEC 1 

BEZK 1 

Asociace občanských poraden 1 

Rezekvítek 1 

CENIA 1 

Pavučina 1 

Národní síť záchranných stanic 1 

Národní síť zdravých měst 1 

Daphne 1 

Správa CHKO Labské pískovce 1 

Irelevantní odpovědi 2 

Bez odpovědi 11 

 

Je patrné, že některé ze jmenovaných organizací nejsou metodickými centry, spíše zdroji 

informací. Přehled potvrzuje dominantní postavení nejstarší poradenské sítě STEP a také její 

zakládající organizace Veronica Brno. Výskyt dalších poradenských center potvrzuje, že skutečně 

vykonávají metodickou činnost, jak uvádějí. Jak je vidět zdrojem metodické pomoci neziskových 

ekologických poraden jsou převážně jejich sítě, nebo jiné neziskové organizace. Nevyskytl se 

žádný zahraniční subjekt a ani žádná organizace, která by „překvapila“. Struktura zdrojů 

metodické pomoci poradnám je relativně uzavřená – z větší části si poskytují tuto podporu NNO 

vzájemně. 
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tab 5.1.10 Mezioborová spolupráce 

Spolupráce Počet (N=43) 

Obce, města (odbory životního prostředí) 23 

Školy 20 

Kraje 16 

CHKO, NP, AOPK 13 

Ostatní nestátní neziskové organizace 11 

Rezortní instituce MŽP 7 

Komerční subjekty 6 

Knihovny, muzea 5 

Ministerstva 3 

Ostatní 3 

Žádná spolupráce 1 

Povodí 1 

Žádná odpověď 9 

 

Údaje o mezioborové spolupráci potvrzují především tvrzení významné části obcí, že 

s ekologickými poradnami spolupracují (viz kapitolu 8). Významný počet poraden spolupracuje se 

školami, což opět svědčí o praktickém provázání ekologického poradenství s výchovou. Řada 

poraden odpověděla, že spolupracují s ostatními NNO. Tuto spolupráci asi nelze považovat za 

mezioborovou. V šestnácti případech se vyskytla spolupráce s krajem, což odráží pravděpodobně 

krajskou finanční podporu ekologických poraden. V řadě případů spolupracují poradny s orgány 

ochrany přírody a krajiny, podle dalších zjištění některé poradny sdílí sídlo například se správou 

chráněné krajinné oblasti. Spolupráce s orgány OPaK také svědčí o širším zaměření poraden. 
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tab 5.1.11a Používané poradenské standardy 

Standard Počet (N=43) 

STEP 17 

Vlastní 13 

Bez odpovědi 7 

Standardy sítě ekologických poraden Jihomoravského kraje 4 

Jiná síť 3 

Žádné 4 

Standardy Asociace občanských poraden 2 

ENVIC 2 

  

Největší počet poraden uvádí, že používá standardy Sítě ekologických poraden STEP, což je 

vzhledem k počtu členů této sítě splňujících kritéria zařazení do průzkumu logické. Zajímavé je, že 

13 poraden uvádí využívání vlastních standardů, které jsou někdy modifikací standardů STEP. 11 

poraden („bez odpovědi“ a „žádné“) pravděpodobně nevyužívá poradenské standardy vůbec. 

Standardy jsou tedy spíše různorodé, jsou-li vůbec. V této oblasti je jistě prostor pro kvalitativní 

posun. Nicméně při případném sjednocování standardů, případně podmiňováním podpory 

určitými standardy, je zapotřebí postupovat velmi invenčně, aby se předešlo potlačování 

přirozené různorodosti, ale přitom byla zajištěna odpovídající kvalita. 

 

tab 5.1.11b Důvod pro používání či nepoužívání poradenských standardů (N=43) 

Důvod používání/nepoužívání Používáme Nepoužíváme 

Je to podmínkou členství, projektu, vyplývá ze zákona 18   

Neodpověděli 9  1 

Jsou výhodné pro zajištění srovnatelné kvality  10   

Jde o zaběhlý systém, na který je poradna zvyklá 7   

Pomáhají vytvářet dobrý obraz poradny 4   

Nejsou nutné   3 

  

Zde měly poradny možnost uvést volnou výpověď a odpovědi jsou tedy klíčované. Samozřejmě 

v některých případech mohly poradny uvést více důvodů. Jak je vidět, hlavním důvodem je 

povinnost. Pracovníci asociace občanských poraden například poukazovali na to, že pro ně 
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dodržování standardů vyplývá ze zákona, ale nepřináší žádné výhody. Jen v 10 případech 

jednoznačně poradna vnímá standardy jako nástroj pro zajištění srovnatelné kvality. To je určitě 

důležitá informace pro jejich tvorbu a vývoj. Ekologické poradny by měly určitě přijímat standardy 

jako výhodu a pomůcku pro kvalitní práci, ne jako formální povinnost. 

 

tab 5.1.11c Zkušenosti s využíváním standardů  

Zkušenost Počet odpovědí (N=43) 

Neodpověděli 21 

Vyhovují, ulehčují práci 12 

Neutrální hodnocení, trpěné 6 

Nevyhovují 4 

0
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15

20

25

Neodpověděli Vyhovují Trpěné Nevyhovují

 

Jedná se o klíčované volné výpovědi. Polovina poraden vůbec neodpověděla, což poněkud 

nekoresponduje s počtem poraden, které neodpověděly na předchozí otázku (jen 8). Tato 

skutečnost by se dala interpretovat tak, že poradci nevěděli, co by uvedli, dosud o tom 

nepřemýšleli, nebo nechtějí komentovat. Třetině poraden standardy vyhovují a pomáhají jim 

v práci. Šest poraden se vyjadřuje neutrálně ve smyslu „Když už standardy máme, tak je 

používáme“, respektive „Nepřináší nám přímé výhody, ale být členem sítě, která jejich dodržování 

předpokládá, je samo o sobě výhodou“. Ve 4 případech se objevily názory, že standardy jsou 

byrokratické, zatěžující, nevhodné, atp. Tyto poradny zdůrazňovaly individuální přístup ke 

klientovi. 
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tab 5.1.12a Evidence případů – důvod pro využivání 

Důvod Za jednotku času Standardizovaný záznam Charakter služby 

Sledování výkonu poradny a přehledu poptávky 8 15 10 

Projektové výkaznictví 7 17 11 

Standardy vykazování 4 3 9 

Používají, neuvedli důvod 3 5 5 

Přehlednost 3 3 4 

Ukazatel efektivity práce pro další rozvoj poradny 1 0 12 

Efektivní, vyhovuje 0 5 0 

Budování katalogu otázek 0 4 0 

 

Tato tabulka poskytuje přehled o formách evidence poradenských případů používaných 

poradnami a současně o důvodech pro jejich používání.  „Evidence za jednotku času“ je 

standardní výkonová evidence, tj. kolik hodin konzultací bylo poskytnuto. „Standardizovaný 

záznam“ je strukturovaný popis jednotlivých poradenských případů a „Charakter služby“ je 

evidence podle druhu poskytované služby, tj. zdali byla poskytnuta klientovi informace, 

konzultace, zdali byl zastupován, atd. Je vidět, že poradny nejčastěji používají standardizovaný 

záznam a to zejména pro účely projektového výkaznictví, a také pro sledování vlastní výkonnosti. 

Je dobré, že formy evidence prozrazující více o charakteru dotazu i odpovědi, než jen o jejich 

kvantitě jednoznačně převažují, i když jedna konkrétní poradna může pochopitelně používat více 

nebo všechny druhy evidence.  Výsledky ukazují, že jedním z hlavních důvodů využívání evidence 

je projektové výkaznictví, nicméně řada poraden již vnímá podrobnější formy evidence zjevně 

jako užitečné pro vlastní zpětnou vazbu. Nicméně i ve světle odpovědí na předchozí otázky (tab 

5.1.11.b a 5.1.11c) a ve světle volných výpovědí shrnutých v kvalitativním hodnocení tazateli 

existuje mezi částí poraden rezervovaný vztah k výkaznictví jako ke zbytečné byrokracii. 
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tab 5.1.12b Evidence případů – důvod pro nevyužívání 

Důvod Za jednotku času Standardizovaný záznam Charakter služby 

Nepoužívají, neuvedli důvod 15 2 0 

Komplikované 2 0 5 

Vykazují jinak 1 0 0 

Jen odpovídají na dotazy 0 0 1 

 

Na tuto otázku odpovídaly poradny, které nějakou formu evidence spíše používají (viz předchozí 

tabulka). Ostatní respondenti ponechali otázku většinou bez odpovědi. Získané údaje svědčí  

o faktu, že poradny nepoužívají základní výkonovou evidenci.  
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tab 5.1.13a Návštěvnost poraden – průměrné počty za poslední 3 roky 

Rok Medián měsíční návštěvnosti Průměr měsíční návštěvnosti 

2007 12,5 30,47 

2008 10 30,83 

2009 10 30,54 

 

Během posledních tří let se osobní návštěvnost poraden podle údajů poraden příliš neměnila. Pro 

zpřesnění, jedná se o návštěvnost klientů, kterým byla poskytnuta nějaká forma poradenské 

služby osobně (tj nejde o návštěvníky, kteří si například „jen“ nakoupili v bioobchodě). Jak ukazují 

i další výsledky průzkumu, není osobní návštěvnost příliš vysoká. Na druhou stranu zde 

zaznamenáváme významný fenomén, a to sice rozdíl mezi průměrem a mediánem návštěvnosti. 

Trojnásobný průměr oproti mediánu svědčí o tom, že některé organizace ojediněle uvádějí 

mimořádně vysoký počet návštěvníků – příjemců služeb. Jedná se o organizace, kde je 

poradenství součástí širší činnosti, kterou tvoří environmentální výchova. Do počtu klientů tyto 

organizace zahrnují účastníky programů. Přes jasnou formulaci otázky i podle našeho názoru 

velmi kvalifikovaný výběr organizací dochází k situaci, kdy některé organizace stále chápou jako 

environmentální poradenství i programy environmentální výchovy. 
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graf 5.1.13b Návštěvnost poraden – počet poraden v kategoriích návštěvnosti za poslední 3 roky 
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Tento graf nabízí alternativní pohled na stejnou otázku jako v předchozím případě. Zde jsme 

rozdělili poradny do kategorií podle udávané návštěvnosti za poslední tři roky – v absolutních 

číslech. Počet návštěv v roce 2009 představuje kvalifikovaný odhad poraden. Zde je jasně patrný 

optimismus, i když z dat z předchozích let vyplývá spíše setrvalý stav, nebo mírný pokles počtu 

poraden v příslušné kategorii dle návštěvnosti. V kategorii poraden s nejvyšší návštěvností je 

patrný trend nárůstu počtu klientů i zmíněného mírného optimismu. Celkově však těchto 

organizací není mnoho a domníváme se, že se jedná o výše zmíněné organizace se smíšenou 

činností. Signifikantní je kategorie 5-10, resp. 10 – 20 klientů měsíčně, která pravděpodobně 

odpovídá realitě. Zde lze zaznamenat trend optimismu – očekávaného mírného zvýšení počtu 

klientů. Do jaké míry je tento trend podložen reálnými předpoklady nemůžeme odhadnout. 
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tab 5.1.14a Faktory ovlivňující kladně návštěvnost poraden 

Faktor Počet 

Propagace 29 

Poloha 25 

Doplňkové služby 15 

Reference 14 

Spolupráce s ostatními 11 

Úroveň poradců 10 

Členství v sítích 4 

Provozní doba 3 

 

Jedná se o klíčované odpovědi, kdy každá z odpovídajících poraden uváděla zpravidla více faktorů. 

Z výsledků vyplývají dva klíčové faktory: propagace a výhodná poloha poraden. To koresponduje  

i s ostatními výzkumy. Výhodná poloha, jak ukazují i osobní návštěvy, přivede do poradny více 

náhodných návštěvníků, ukazuje se ale, že zavedené poradny jsou stejně navštěvované klienty, 

kteří přicházejí s nějakým požadavkem na službu, i když tak výhodnou polohu nemají. Lidé si zvykli 

je využívat. Tomu odpovídá o poměrně vysoce hodnocený faktor „reference“, který také 

koresponduje s výzkumem veřejnosti a v poradnách, a to sice v tom smyslu, že se o poradnách 

lidé dozvědí od přátel a známých. Vytváří se tak dále zmiňované jádro klientů opakovaně 

navštěvujících poradny. Poměrně velký význam je přikládán doplňkovým službám, typicky 

provozování bioprodejny. Podle několika poraden ovlivňuje návštěvnost „členství v sítích“. Jedná 

se o malý počet odpovědí, pro návštěvnost tento faktor skutečně nebude klíčový.  
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tab 5.1.14b Faktory ovlivňující záporně návštěvnost poraden 

Důvod Počet 

Dostupnost, stav budovy 18 

Otvírací doba, kapacita 12 

Málo peněz na rozvoj 4 

Úroveň poradců, služeb 4 

Klienti mají jiné preference 4 

Nízká informovanost, propagace 4 

Nedostatečné speciální vybavení 3 

Klienti preferují distanční poradenství 3 

Souběh poradenství s jinými aktivitami 3 

Konkurence 2 

Žádné 1 

Bez odpovědi 3 

Ostatní 3 

  

I v tomto případě se jedná se o klíčované odpovědi, kdy každá z odpovídajících poraden uváděla 

více faktorů. Největší překážkou pro vyšší návštěvnost je dostupnost či stav budovy. To 

jednoznačně potvrdily osobní návštěvy. Některé prostory jsou špatně dostupné  

a nevyhovující. Jen je zarážející, když poradny považují za hlavní pozitivní faktor propagaci  

a negativní dostupnost, proč je přístup k poradnám často tak špatně označen. Řadě poraden by 

určitě prospěla změna sídla. Druhým poradnami často jmenovaným faktorem byla nedostatečná 

nebo nevhodná otevírací doba z důvodů malé kapacity - to přímo souvisí s nedostatečnými 

finančními prostředky na mzdy poradců. Zde je dobré poznamenat, že problém s otevírací dobou 

takto silně klienti poraden nepociťují. V menší míře se pak vyskytovaly předvídatelné faktory, jako 

například jiné preference klientů (rozuměj, než osobní návštěva). Zajímavý je výskyt faktoru 

„Souběh poradenství s jinými aktivitami“ – 3 poradny uznaly, že jejich činnost v poradenské 

oblasti je limitovaná ostatními povinnostmi, což blokuje kapacity a ani asi není zájem o významné 

zvyšování návštěvnosti. 
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tab 5.1.15 Vzdělání a odborná kvalifikace poradců 

Typ vzdělání Počet 

VŠ  49 

Studenti VŠ 4 

VOŠ 3 

Školení a kurzy 20 

Certifikace, akreditace 8 

SŠ 2 

SOŠ 7 

Další, nástavby 2 

Bez odpovědi 1 

 

Tato tabulka ukazuje stupeň dosaženého vzdělání poradců. U odpovědí typu „školení, kurzy, 

certifikace“ bohužel není z odpovědí zjevné, jaké je vzdělání osob, které kurzy absolvovaly. Tím se 

zde poněkud směšují dva pohledy, nicméně z tabulky jednoznačně vyplývá, že velká část poradců 

jsou vysokoškoláci, nebo studenti VŠ. Dále lze předpokládat, že do kategorie absolventů kurzů  

a školení byla zahrnuta řada středoškoláků. Toto je typický obrázek zjištěný již v minulých 

průzkumech.  

Z hlediska odbornosti je nejčastěji uváděno zemědělství, lesnictví (10). Na druhém místě 

„učitelství, pedagogika“ (7). Zde bezesporu opět narážíme na propojení environmentálního 

poradenství a EVVO. Z dalších oborů jsou jmenována jednotlivá zaměření z nichž cca 30 má vztah 

k ŽP a cca 15 nikoliv. Pro účely studie nemá význam jednotlivé obory jmenovat, nicméně můžeme 

konstatovat, že na pozici poradců pracuje řada VŠ vzdělaných osob s jinou původní kvalifikací. 
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tab 5.1.16 Poptávaná a nabízená témata 

Téma Uvádí v poptávce 

(N=31) 

Uvádí  v nabídce (N=43) 

ANO Okrajově Zprostředkovaně 

Odpady a recyklace 16 37 2 1 

Ochrana přírody a krajiny 12 41 0 2 

Zvířata 11 38 0 2 

Úspory energie a alternativní energie 15 30 3 1 

Zeleň a rostliny 10 39 0 3 

Ekospotřebitelství a značení 10 31 1 1 

Voda, odpadní voda, praní, čištění 5 28 2 1 

Ekologické zemědělství 6 36 1 1 

Účast veřejnosti, právo na informace 4 25 1 3 

Výchova 4 - - - 

Finanční nástroje, dobrovolnictví 4 8 0 0 

Bydlení 3 28 3 2 

Právo 3 - - - 

Zdravý životní styl 3 - - - 

Turistický ruch, agroturistika, venkov 3 1 0 0 

Domácí ekologie 2 - - - 

Projektové poradenství 2  - - - 

Ovzduší  1 28 1 2 

Doprava 0 28 1 1 

Ostatní témata ŽP 7 - - - 

Ostatní témata mimo ŽP 7 - - - 

Žádná 5 - - - 

 

V této tabulce jsou uvedena nejčastěji poptávaná témata. Respondenti mohli uvést maximálně 5 

témat formou volné výpovědi. Dále v pravé části tabulky jsou uvedena nabízená témata. 

Respondenti vybírali z klíčovaných témat tak, jak byly použity ve všech ostatních výzkumech. 

Na otázky poptávky a nabídky témat nahlížíme ve studii z více pohledů opakovaně. Jde o poměrně 

důležité informace o využívání poraden a o tom, zda nabídka odpovídá poptávce. Témata,  

u kterých je v nabídce uvedeno „-„ nebyla v katalogu témat průzkumu, nicméně poradny mohly – 

a také tak činily – doplnit specifická témata vlastní. Zajímavé je, že na otázku poptávky 
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odpovědělo podstatně méně poraden než na otázku nabídky, a to ještě 5 poraden explicitně 

uvedlo, že klienty nejsou poptávána žádná témata, což je poněkud zarážející. 

V oblasti poptávky se objevilo projektové poradenství a v oblasti nabídky „místní komunitní 

projekty“ a „regionální rozvoj“, a také „poradenství v oblasti rozvoje a financování NNO“. Část 

poraden tak slouží jako servisní organizace pro další NNO a zahrnuje tuto činnost do poradenské 

oblasti.  
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tab 5.1.17 Podíl jednotlivých forem (typů) EP (N=38) 

Konzultace % Zastupování % Projekt % Management % 

100       

100       

100       

100       

100       

100       

100       

100       

100       

96       

95     5 

95 5     

95   5   

90   10   

90 10     

90 5   5 

90 6     

90   10   

85 5 5 5 

80   20   

80   20   

80 5 15   

    

80   10 10 

75   25   

75 5     

75 10 5 10 

74   18 7 

70   20 10 

70 10 10 10 

70 5 10 15 

60   40   

60   20 10 

40 20 5 35 

40 10   50 

35 15 10 40 

25 5 10 60 

15   5 80 

10 10 30 50 
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Touto tabulkou jsme se pokusili vyjádřit, jakým formám poradenství se poradny věnují, respektive 

jaká je struktura četnosti zastoupení těchto forem v jednotlivých poradnách. Vzorek 38 poraden 

zde vyjadřoval procentuální podíl jednotlivých forem poradenství, které poskytuje. Pro 

přehlednost jsou odpovědi zaokrouhleny na 5% a seřazeny tak jak klesá podíl konzultací 

(poskytování rad) a stoupá podíl vyšších a komplexnějších forem poradenství. 

26

12

konzultace 75 a více % 

konzultace méně než 75%

  

Jak vyplývá z doplňkového grafu, u 2/3 poraden tvoří konzultace více než 75% a u třetiny méně 

než 75% celkového výkonu. V menší skupině organizací, kde tvoří konzultace podíl mezi 75 – 60%, 

jde tento podíl k dobru především zapojování do projektů. Podle principů systémového 

poradenství se jedná o zapojování do projektů klienta. Zde v řadě případů do této kategorie 

organizace zahrnují vlastní realizované projekty. Důležité je ovšem, podívat se na skupinu 

organizací, které uvádějí, že podstatnou část náplně tvoří projekty a zejména management. 

Managementem se myslí dlouhodobá spolupráce s klientem EP. V našem případě se jedná o 8 

organizací. Zařadily se sem svým hodnocením dvě velká centra ekologické výchovy, kde 

poradenství široké veřejnosti pravděpodobně netvoří zásadní část náplně. Proto zde 

managementem a projekty byly myšleny zřejmě jiné aktivity než poradenské. Část (cca 3) ze 

zbývajících 6 poraden skutečně deklaruje dlouhodobou pomoc s realizací projektů v oblasti 

místního rozvoje a udržitelného rozvoje. A u několika málo zbývajících nelze posoudit.  

V každém případě z přehledu vyplývá, že klienti poraden využívají především základní 

poradenství, vyšší formy jsou často interpretovány poněkud odlišně od principů systémového 

poradenství.
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5.2 Výzkum využívání ekologických poraden - souhrn  

V této kapitole se nachází shrnutí výzkumů, které je v další kapitole podrobně podloženo 

jednotlivými komentovanými ukazateli. 

1. Respondenti nedisponují informacemi o existenci ekologických poraden. 

Obeznámenost s ekologickým poradenstvím a existencí konkrétních ekologických poraden je 

velmi slabá. Konkrétní poradnu znal přibližně každý třináctý (8 procent respondentů). Více než 

dvě pětiny dotázaných (42 procent) nejen, že žádnou poradnu neznalo, ale dokonce nevědělo, co 

pojem ekologická poradna znamená.  

2. Služby ekologických poraden jsou obecně atraktivní především pro vzdělanější respondenty  

v mladším a středním věku (20-49). 

Mezi klienty ekologických poraden najdeme mírně častěji muže (55 procent) než ženy (45 

procent). Lidé, kteří tuto služby vyhledávají jsou také vzdělanější než zbytek populace, celkem 37 

procent z nich uvedlo, že mají vysokoškolské vzdělání či absolvovali vyšší odbornou školu. 

Návštěvníků se základním vzděláním či výučním listem je jen minimum. Co se týče věku, 

ekologické poradny přitahují zejména mladší lidi. Čtvrtina klientů uvedla věk v rozmezí 20 až 29 

lety, s postupujícím věkem podíl klientů ekologických poraden klesá. 

Nicméně i mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním nalezneme více než čtvrtinu těch (27 procent), 

kteří si pod tímto pojmem nic nevybaví. V případě vyučených bez maturity či lidí pouze ze 

základním vzděláním si pod touto službou nic nevybaví více než polovina dotázaných. Téměř 

třetinová míra neznalosti pojmu ekologické poradny mezi vysokoškoláky vybízí k intenzivnější 

informační kampani jako nutném předpokladu dalšího rozvoje těchto služeb. 

3. Respondenti získali informaci o existenci ekologické poradny převážně z internetu a osobního 

kontaktu.  

Nejvíce z klientů uvedlo, že je do poraden přivedli jejich příbuzní či známí (28 procent). Více než 

čtvrtina našla informace na internetu. Patnáct procent pak čerpalo z prospektů poraden či 

regionálního tisku. Naopak k minimu doputovala informace z rozhlasu či televize. Fakt, že mezi 

informačními zdroji převládá internet a informace od přátel a známých více než o respondentech 

vypovídá o samotných médiích, kde se tyto informace vyskytují pouze minimálně. Z uvedeného 
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jednoznačně vyplývá nutnost zvýšit informovanost o ekologických poradnách prostřednictvím jak 

regionálních, tak celostátních médií.   

4. Zájem respondenta o služby ekologické poradny je spíše příležitostný, na druhou stranu jsou 

mezi klienti takoví, pro které je navštěvování poraden projevem životního stylu 

Z těch, kteří v době výzkumu navštívili poradnu, jich 42 procent uvedlo, že tak činí příležitostně 

v naléhavých případech, 31 procent tak činí opakovaně. Čtvrtina z nich uvedla, že poradnu 

navštívila poprvé a znovu by o tom uvažovala v případě potřeby. Pouze dvě procenta klientů na 

základě své první zkušenosti uvedla, že služba se hodí pro jiné lidi, než jsou oni. Pod le 

zaměstnanců ekologických poraden se jejich klienti dělí do dvou hlavních skupin – příležitostní 

uživatelé, kterých je zřejmě většina, a lidé, pro nichž je využívání této služby součástí jejich 

životního stylu. Zatímco počet klientů „tvrdého jádra“, pro které je návštěva ekologické poradny 

životní stylem, nelze zřejmě příliš zvyšovat, významný potenciál se skrývá v příležitostných 

uživatelích, na které lze cílit různé informační kampaně.  

5. Zájem klienta se vztahuje se především k jeho aktuální životní situaci (úkolům v domácnosti 

nebo podnikání) 

Lidé využívají ekologické poradny primárně pro své soukromé účely (80 procent). Jen minimum 

klientů (pět procent) do nich zavítá vzhledem ke svému podnikání, 15 procent klientů uvedlo, že 

důvod k návštěvě byl kombinací obojího. Převaha soukromých účelů souvisí s vnímáním 

environmentálního poradenství jako součásti životního stylu. Nejčastěji je tato služba zajímá 

vzhledem k ochraně přírody, kterou jako téma návštěvy uvedlo 30 procent dotázaných, jako 

potenciální téma některé další návštěvy 52 procent. Na dalších místech s nepatrným rozestupem 

mezi sebou respondenti umístili zeleň, rostliny (23 procent je kvůli tomuto tématu vyhledalo, 39 

procent si dovede představit, že je kvůli nim vyhledá), odpady, recyklace (22 procent, resp. 33 

procent), zvířata (18 procent, resp. 30 procent).Na rozdíl od klientů si široká veřejnost spojuje 

ekologické poradny s „většími“ ekologickými tématy. Velký potenciál představuje zejména téma 

energie a úspor, které se ukazuje lákavé jak pro širokou veřejnost, tak pro současné klienty, 

přestože v průzkumu nebyly zahrnuty poradny specializované na energetiku a úspory. 

6. Respondent dává přednost personalizované službě před standardizovanou a 

předpřipravenou  
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Jak stávající klienti ekologických poraden, tak i potenciální klienti z řad široké veřejnosti preferují 

osobní kontakt. Většina z potenciálních klientů ekologických poraden (lidé, kteří uvedli, že znají 

pojem ekologická poradna) by preferovala osobní návštěvu. Tuto formu komunikace by za 

nejlepší považovalo celkem 43 procent dotázaných. Osmadvaceti procentům by vyhovoval email 

či webový formulář, 18 procent by si rádo do poradny zavolalo telefonem. Nejméně (5 a 6 

procent) by vyhovovala připravená odpověď na internetu či písemný dotaz. Obdobně se 

vyjadřovali i současní klienti ekologických poraden, osobní návštěvu preferuje téměř polovina 

z nich (48 procent). V řadě případů klient totiž zřejmě neumí otázku jasně formulovat, spíše než 

získat jednu konkrétní informaci chtějí s pomocí poradce přijít problému na kloub.  

7. Respondenti deklarovali, že služby měly vliv na jejich činnost 

Naprostá většina klientů ekologických poraden z nich odcházela spokojena. Dvě třetiny uvedly, že 

návštěva ovlivnila jejich chování, další bezmála třetinu pracovníci sice plně neuspokojili, leč 

pomohli se zorientovat v problému.  Jen minimum zkušenost odradila od dalšího využívání těchto 

služeb. Mezi muži a ženami v tom nejsou žádné významné rozdíly 

8. Ta část respondentů, která využila služeb poraden, hodnotí formu i obsah nabízených služeb 

kladně 

V hodnocení rychlosti a obsahu odpovědi není mezi klienty rozdílu. S oběma bylo rozhodně 

spokojeno celkem 83 procent dotázaných klientů.  Nicméně celková spokojenost je o devět 

procent nižší (74 procent). Lze se tedy domnívat, že těchto devět procent nebylo spokojenou 

s něčím jiným než obsahem či rychlostí odpovědi. Mohli například poradnu dlouho hledat, vadilo 

jim vybavení poradny či její otevírací doba. Důležité je však, že tyto důvody nebyly nijak zásadní. 

Posunuly pouze respondenty z pásma úplné spokojenosti do pásma spokojenosti částečné.  Se 

službami poraden jsou nejspokojenější vysokoškolsky vzdělaní lidé a lidé z malých obcí.  
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5.3 Komentované grafy výzkumů využívání ekologických poraden 

V této části jsou shrnuty výsledky všech tří výzkumů:  

– na reprezentativním vzorku obyvatel (grafy laděné do zelena) 

– rozhovory s poradci (šedé grafy) 

– průzkum mezi klienty poraden (červené grafy) 

Podkapitola je rozdělena do sedmi částí 5.3.1 – 5.3.7, ve kterých se pomocí komentovaných grafů 

snažíme popsat jednotlivé klíčové jevy pokud možno z pohledu více zkoumaných segmentů. Proto 

jsou grafy barevně odlišeny. Na konci každého tématického celku je uvedeno stručné shrnutí.  

5.3.1 Znalost ekologických poraden 

5.3.1.1 Obecná znalost ekologických poraden 

 

Obecně lze říci, že obeznámenost veřejnosti s ekologickým poradenstvím a existencí konkrétních 

poraden není příliš veliká. Konkrétní poradnu znal přibližně každý třináctý. Více než dvě pětiny 

dotázaných (42 procent) nejen, že žádnou poradnu neznalo, ale dokonce nevědělo, co pojem 

ekologická poradna znamená.  

Znalost konkrétních ekologických  

poraden 

(N = 997) 

ANO 

8   % 

NE  

50   % 

nevím, co je  

ekologická  

poradna 

42   % 
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5.3.1.2 Znalost konkrétních ekologických poraden v závislosti na vzdělání 

Znalost konkrétních ekologických poraden v závislosti na 

vzdělání (N=997)

4

5

8

15

16

43

44

58

63

57

53

50

34

22

27

0 20 40 60 80 100

Základní vzdělání

Vyučen/a, SOŠ bez

maturity

Úplné středoškolské (s

maturitou)

Vyšší odborná škola či

nástvba

Vysokoškolské

Ano Ne Nevím, co je ekologická poradna

 

Ve znalosti konkrétních poraden se muži a ženy mezi sebou příliš neliší. Muži jen mírně více než 

ženy přiznávají, že daný pojem neznají.  

Není asi nijak překvapivé, že ekologické poradny znají více lidé vzdělanější. Odpovídá tomu 

koneckonců i struktura jejich klientů. Nicméně i mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním 

nalezneme více než čtvrtinu těch (27 procent), kteří si pod tímto pojmem nic nevybaví. V případě 

vyučených bez maturity či lidí pouze ze základním vzděláním si pod touto službou nic nevybaví 

více než polovina dotázaných.  

Z uvedeného vyplývá, že deficit znalostí není pouze charakteristikou určité vzdělanostní vrstvy 

obyvatelstva, ale, byť s rozdílnou intenzitou prochází všemi vzdělanostními segmenty společnosti. 

Téměř třetinová míra neznalosti pojmu ekologické poradny mezi vysokoškoláky vybízí 

k intenzivnější informační kampani jako nutném předpokladu dalšího rozvoje těchto služeb.  
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 5.3.1.3 Znalost konkrétních ekologických poraden v závislosti na velikosti sídla 

Znalost konkrétních ekologických poraden v závislosti na 

velikosti sídla (N=997)
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Logicky největší mírou znalosti pojmu disponují obyvatelé velkých měst (odpověď nevím zvolilo 

pouze 12 procent z nich), byť jejich znalost konkrétních poraden se nijak výrazně neodlišuje od 

obyvatel měst středních či malých. Relativně  nejhorší  znalostí disponují obyvatelé menších obcí, 

kde více než polovina z nich tento pojem vůbec nezná a pouze každý dvacátý zná nějakou 

ekologickou poradnu.  
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5.3.1.4 Znalost pojmu ekologická poradna v závislosti na věku 

Znalost pojmu ekologická poradna (N=997)
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Z hlediska věku znají ekologické poradny převážně mladší lidé, s postupujícím věkem pak jejich 

znalost mírně klesá. 
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5.3.1.5. Znalost klientů ekologických poraden probíhající kampaně MŽP 

Znalost klientů ekoporaden probíhající kampaně 

MŽP na Síť poraden a informačních středisek (N = 

243)

ANO

18 %

NE

82 %

 

Jen minimum z těch, kteří uvedli, že znají nějakou konkrétní ekologickou poradnu zaznamenalo 

kampaň ministerstva životního prostředí. Kampaně v tištěných médiích či na internetu si z těch, 

kteří znají nějakou ekologickou poradnu, všiml přibližně každý desátý. Mezi klienty ekologických 

poraden znal kampaň ministerstva každý pátý.  S podivem je však fakt, že kampaně unikla nejen 

pozornosti veřejnosti, ale i značné části pracovníků samotných poraden. Kampaň z nich 

nezaznamenaly celé dvě pětiny z nich (42 procent).  

 

 

SHRNUTÍ:  

 Konkrétní ekoporadnu zná jen minimum dotázaných (8 procent). 

 Více než dvě pětiny (42 procent) si pod tímto pojmem nedokáží nic představit. 

 Deficit neznalosti prochází v různé míře všemi vzdělanostními skupinami, nelze říci že by 
byl typický jen pro méně vzdělané.  

 Ekoporadny znají spíš mladší a vzdělaní obyvatelé velkým měst. 
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5.3.2 Četnost využívání ekologických poraden 

Vzhledem k malému počtu těch, kteří mají zkušenost s ekologickými poradnami není v tomto 

případě celopopulační výzkum příliš relevantním zdrojem (na otázku odpovídalo pouze 75 

respondentů). Podle něj dvě třetiny z těch, kteří znají nějakou ekologickou poradnu, ji ještě 

nevyužilo, ale učinilo by tak v případě naléhavé potřeby, 28 procent pouze v naléhavých 

případech. Tři procenta uvedla, že o takové služby nemá zájem, další tři procenta naopak, že 

využívají těchto služeb běžně.  

5.3.2.1 Intenzita využívání služeb poraden klienty 

Intenzita využívání služeb poraden 

(N = 246)

opakovaně

31 %

příležitostně, v 

naléhavých 

případech

42 %

ještě nevyužil/a, 

uvažoval/a by o 

tom v případě 

potřeby

25 %

tato služba se 

hodí pro jiné lidi 

než mě

 2 %
 

Relevantnějším zdrojem informací jsou zde samotní klienti ekologických poraden. Z těch, kteří 

v době výzkumu navštívili ekologickou poradnu, jich 42 procent uvedlo, že tak činí příležitostně 

v naléhavých případech, 31 procent tak činí opakovaně. Čtvrtina z nich uvedla, že poradnu 

navštívila poprvé a znovu by to uvažovala v případě potřeby. Pouze dvě procenta klientů na 

základě své první zkušenosti uvedla, že služba se hodí pro jiné lidi, než jsou oni.  



 

- 56 - 

5.3.2.2 Četnost využívání služeb ekologických poraden z pohledu poradců 

Opakované návštěvy klientů v poradnách 

(N = 56)

poměrně 
č a s t o

52 %

zřídkakdy

43 %

prakticky 

vůbec

5 %
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Podle zaměstnanců ekologických poraden se jejich klienti dělí do dvou hlavních skupin – 

příležitostní uživatelé a lidé, pro nichž je využívání této služby součástí jejich životního stylu.  

Více než polovina poraden uvedla, že k nim klienti chodí poměrně často - opakovaně, 43 procent 

se domnívá, že k opakované návštěvě dochází jen zřídka.  S tím souvisí i hodnocení důvodu 

návštěv poraden. Většina poraden se domnívá, že je lidé navštěvují pouze v naléhavých 

případech, nicméně více než dvě pětiny zástupců poradenských subjektů vidí za návštěvami 

projev životního stylu.  

Lze se domnívat, že lidé, kteří opakovaně navštěvují poradny, často využívají i jiných služeb 

stejných organizacích, stýkají se s lidmi s obdobným smýšlením a tvoří takříkajíc tvrdé jádro 

uživatelů.  Zatímco v případě těchto osob vede cesta od různých organizací k ekologickým 

poradnám, cesta příležitostných uživatelů vede přímo ke dveřím poraden.  Ekologické poradny tak 

slouží pro tyto lidi jako dveře do světa environmentálních neziskových organizací.  

Vedle šíření ekologicky příznivých praktik je sekundárním benefitem dobře fungující sítě poraden  

i větší množství ekologicky senzitivních osob, kteří se nezajímají jen o otázky bezprostředně 

související se svým každodenním životem ale i o širší ekologická témata.  

 

 

SHRNUTÍ:  

 Klienty ekoporaden lze rozdělit do dvou hlavních skupin:  

 

 Příležitostní návštěvníci, které vede k vyhledání služby naléhavá potřeba či nesnáz. 

 Environmentálně uvědomělí lidé, pro které je návštěva ekologické poradny jejich      
             životním stylem. 
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5.3.3 Zdroje informací o ekologických poradnách 

Z respondentů, kteří disponovali znalostí nějaké konkrétní ekologické poradny, jich nejvíce uvedlo 

jako zdroj informací internet (35 procent). Na druhém místě, nicméně se značným odstupem 

příbuzné, přátelé a známé (21 procent) a na třetím místě prospekty ekoporadny (které zná jen 

každý desátý z nich). Je však třeba upozornit na to, že pracujeme pouze s malým vzorkem 68 

respondentů – z bezmála tisíce respondentů jich tolik uvedlo, že zná nějakou ekologickou 

poradnu.    

5.3.3.1 Zdroje informací klientů ekologických poraden o poradnách 

Z tohoto hlediska jsou pro nás zajímavější odpovědi klientů poraden. Nejvíce z nich uvedlo, že je 

do kanceláří poraden přivedli jejich příbuzní či známí (28 procent). Více než čtvrtina našla 

informace na internetu. Patnáct procent pak čerpalo z prospektů ekologických poraden či 

regionálního tisku. Naopak k minimu doputovala informace z rozhlasu či televize.  
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5.3.3.2 Zdroje informací klientů ekologických poraden z pohledu poraden 

Zdroje informací klientů o poradnách 
( N  =  5 0 )
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Odpovědi klientů jsou v souladu i se zkušenostmi zástupců samotných poraden. Podle nich 

nicméně převažuje internet (36 procent) nad příbuznými a známými (30 procent) a regionálním 

tiskem (16 procent).  

 

V současné chvíli jak ukazuje celopopulační výzkum je znalost ekologických poraden minimální. 

Fakt, že mezi informačními zdroji převládá internet a informace od přátel a známých vypovídá 

více než o respondentech o médiích, kde se tyto informace vyskytují pouze minimálně.  

Tuto tezi potvrzuje i již zmíněná  vysoká míra neznalosti veřejnosti problematiky ekologického 

poradenství. Těch málo lidí, kteří ekologické poradny zná, se o nich dovídá od svých známých či 

z internetu. Tvoří tak v předchozí části zmíněné tvrdé jádro. Počet těchto uživatelů se však zřejmě 

dramaticky rozšiřovat nebude.  

Ti, kteří tyto známé nemají či netuší, že mohou něco takového hledat na internetu, o ekologických 

poradnách nevědí.  Z nich se však mohou stát příležitostní uživatelé, pro které návštěva poradny 

může představovat první dotek ze světem environmentálních organizací.  Tito příležitostní 

uživatelé představují největší potenciál vytvoření zájmu po službách ekologického poradenství.  
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Z uvedeného jednoznačně vyplývá nutnost zvýšit informovanost o ekologických poradnách 

prostřednictvím jak regionálních, tak celostátních médií. V tomto směru jsou důležité oba kanály. 

Zatímco v regionálních novinách či rozhlasových stanicích se mohou zájemci dozvědět  

o konkrétních organizacích v jejich blízkosti, celostátní média jsou vhodnější pro informace  

o službě jako takové.  

 

 

SHRNUTÍ:  

 Nejdůležitějším zdrojem informací je v současné chvíli internet. 

 Nelze však ani podceňovat vliv příbuzných a známých.  

 Relativně marginálním zdrojem informací jsou v současné chvíli masová média, z nich  
             má největší relevanci regionální tisk.  

 V budoucnu však mohou masová média představovat výrazný nástroj zvýšení  
             informovanosti veřejnosti.  
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5.3.4.1 Preferovaný kontakt s poradnou  

5.3.4.1 Preferovaný kontakt s poradnou z pohledu vzorku veřejnosti 

Preferovaná forma kontaktu s poradnou

(N = 555)
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Většina z potenciálních klientů poraden (lidé, kteří uvedli, že znají pojem ekologická poradna) by 

preferovala osobní návštěvu. Tuto formu komunikace by ze nejlepší považovalo celkem 43 

procent dotázaných. Osmadvaceti procentům by vyhovoval email či webový formulář, 18 procent 

by si rádo do poradny zavolalo telefonem. Nejméně (5, resp. 6 procent) by vyhovovala připravené 

odpověď na internetu či písemný dotaz.  

Veřejnost tedy očekává od této služby zejména osobní kontakt, V řadě případů může být pro ně 

zřejmě těžké svou otázku formulovat, často také nechtějí jednu odpověď, ale spíše diskusi nad 

daným problémem, chtějí s pomocí poradce přijít problému na kloub.  
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5.3.4.2 Preferovaný kontakt s poradnou z pohledu klientů poraden 

Preferovaná forma kontaktu s poradnou

(N = 244)
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Obdobně se vyjadřovali i klienti ekologických poraden. Byť u nich příklon k osobním návštěvám 

může být způsoben tím, že právě při osobní návštěvě byli kontaktováni tazatelem. Osobní 

návštěvu preferuje téměř polovina z nich (48 procent). Z hlediska pohlaví v tom není výrazný 

rozdíl. Nicméně muži preferují více neosobní formy komunikace – telefon či email.  

 

 

SHRNUTÍ:  

 Ekologické poradny jsou veřejností vnímány především jako osobní služba.  

 Respondenti preferují spíše diskusi nad problémem než rychlou předem vytvořenou  
             odpověď.  

 Muži preferují více než ženy zprostředkované formy komunikace – telefon či email.  
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5.3.5 Vliv poraden na chování klientů 

5.3.5.1 Vliv kontaktu s poradnou na klienta 

Vliv kontaktu s poradnou na klienta

(N = 231)
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2 %

 

Naprostá většina klientů ekoporaden z nich odcházela spokojena. Dvě třetiny uvedly, že návštěva 

ovlivnila jejich chování, další bezmála třetinu pracovníci sice plně neuspokojili, leč pomohli se 

zorientovat v problému. Jen minimum dotázaných zkušenost odradila od dalšího využívání těchto 

služeb. Mezi muži a ženami v tom nejsou žádné významné rozdíly.  

Podle hodnocení poraden samotnými klienty má environmentální poradenství značný potenciál. 

Byť veřejnost o této službě mnoho neví, ti, co ji využili, odcházejí z poraden spokojeni.  

Se službami poraden jsou nejspokojenější vysokoškolsky vzdělaní lidé, kde 76 procent z klientů 

poraden z vysokoškolským diplomem uvedlo, že návštěva rozhodně ovlivnila jejich chování. 

S ubývajícím vzdělání počet rozhodně spokojených mírně klesá. Ti, které tato zkušenost odradila 

od dalšího využívání, se převážně profilují z osob vyučených či osob se středoškolským vzděláním.  
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5.3.5.2 Spokojenost klientů se službami poraden 

Spokojenost klientů se službami poraden 

(N = 244)
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V hodnocení rychlosti a obsahu odpovědi není mezi klienty rozdílu. S oběma bylo rozhodně 

spokojeno celkem 83 procent dotázaných klientů.  Nicméně celková spokojenost je o devět 

procent nižší (74 procent). Lze se tedy domnívat, že těchto devět procent nebylo spokojenou 

s něčím jiným než obsahem či rychlostí odpovědi. Mohli například poradnu dlouho hledat, vadilo 

jim vybavení poradny či její otevírací doba. Důležité je však, že tyto důvody nebyly nijak zásadní. 

Posunuly pouze respondenty z pásma úplné spokojenosti do pásma spokojenosti částečné.   

Opět ani v této otázce se odpovědi mužů a žen nijak zásadně neliší. Výrazné statisticky významné 

rozdíly nelze vysledovat ani v rozdělení klientů podle vzdělání či věku.  

Vzhledem k velikosti bydliště jsou s poradnami spokojenější lidé z malých obcí. Zřejmě je to tím, 

že nejsou zvyklí na poradenské služby, mají méně než obyvatelé velkých měst s čím srovnávat. Na 

druhé straně jde o skupinu, která využívá poradny nejméně. Poradny vyhledávají zřejmě více 

motivovaní obyvatelé menších obcí, kteří buď museli vynaložit vetší úsilí poradnu nalézt či je 

návštěva poraden součástí jejich životního stylu.  
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5.3.5.3 Co by nejvíce přispělo k zlepšení služeb poraden z pohledu poradců 

 Co by nejvíce přispělo k lepšímu fungování 
p o r a d e n  ( N  =  4 5 )

zvýšení počtu 
z a m ě s t n a n c ů

69 %

rozšíření 
s p e k t r a  

s l u ž e b

29 %
prodloužení 

o t v í r a c í  d o b y

2 %

 

Rezervy v kvalitě poskytovaných služeb však vidí i samotné poradny. Podle nejvíce z nich (69 

procent) pomohlo zkvalitnit jejich služby zvýšení počtu zaměstnanců. Téměř 30 procent by uvítalo 

možnost rozšíření spektra služeb. Jen minimum (dvě procenta) by ocenilo prodloužení otevírací 

doby.  Požadavek rozšíření počtu zaměstnanců se ukazuje jako relevantní i ve světle odpovědi na 

otázku jakou formu kontaktu považují dotázaní jako optimální, kdy, jak už bylo uvedeno, nejvíce 

respondentů si přálo osobní kontakt s poradcem. Tedy tu personálně nejvíce náročnou možnost.    

 

SHRNUTÍ:  

 Lidé, kteří služeb ekologických poraden využívají, jsou z jejich službami spokojeni.  

 Návštěva ovlivnila chování dvou třetin klientů.  

 Nejsou rozdíly mezi spokojeností s obsahem a rychlostí odpovědi, s oběma aspekty  
             činnosti poraden bylo spokojeno 83 procent respondentů.  

 Podle většiny zástupců ekologických poraden by zlepšení kvality přinesla možnost                                                                                                              
 zvýšení počtu zaměstnanců.  

 Nutnost rozšíření personální kapacity ekologických poraden podtrhuje i to, že lidé při 
 styku s poradnou preferují osobní kontakt.  
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5.3.7 Potenciální a reálná témata dotazů na ekologické poradny 

V poslední části se zaměříme na to, kvůli jakým tématům lidé vyhledávají či chtějí vyhledávat 

služby poraden. Vzhledem k faktu, že v celopopulačním výzkumu byla znalost poraden velmi nízká 

a jejich služby využilo pouze 22 osob, nelze těmto odpovědím přikládat velký význam.   

Zajímavé však je jak lidé odpovídají na otázku, s jakým tématem by se na poradnu mohli obrátit – 

každý respondent mohl zaškrtnou maximálně tři témata. Odpovídali pouze ti, kteří deklarovali, že 

vědí, co znamená pojem ekologická poradna.  

5.3.7.1 Témata, která veřejnost znalá pojmu ekologická poradna od poraden očekává 

Potenciální využití ekologických poraden 
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Nejvíce osob (32 procent) uvedlo, že by je do poraden přivedl zájem o odpady či recyklace, na 

druhém místě se umístilo ovzduší (31 procent), na třetím ochrana přírody (29 procent). Tato 

témata tvoří první skupiny nejvíce preferovaných služeb.  

Do druhé skupiny témat, která uvedlo kolem dvaceti procent respondentů, se zařadily energie, 

úspory a vytápění (20 procent) a zvířata (18 procent).  

V široké skupině, která získala mezi 10 až 14 procenty příznivců, nalezneme řadu témat 

souvisejících se zdravím, bydlením a „ekologickým“ životním stylem. Zařadila se sem též doprava. 
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Nejméně příznivců po sedmi procentech získala témata účasti veřejnosti a práva na informace  

a ekologické šetrné výrobky, značení.  

5.3.7.2 Témata, kvůli kterým klienti vyhledávají poradny 

Kvůli jakým tématům klienti vyhledávájí či chtějí vyhledávat 
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Témata, s nimiž si veřejnost spojuje ekologické poradny, se v řadě případů liší od toho, kvůli čemu 

je vyhledávají jejich klienti. Nejčastěji je tato služba zajímá vzhledem k ochraně přírody, kterou 

jako téma návštěvy uvedlo 30 procent dotázaných, jako potenciální téma některé další návštěvy 

52 procent. Otázka však zůstává, co si pod tímto pojmem respondenti často představují. Ochrana 
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přírody totiž do značné míry představuje v chápání řady respondentů střešní téma pro ostatní 

témata, která se všechny na obecné úrovni vztahují k tématu ochrany přírody.  

Na dalších místech s nepatrným rozestupem mezi sebou respondenti umístili zeleň, rostliny (23 

procent je kvůli tomuto tématu vyhledalo, 39 procent si dovede představit, že je kvůli nim 

vyhledá), odpady, recyklace (22 procent, resp. 33 procent), zvířata (18 procent, resp. 30 procent).  

Třetí, nejširší skupinu tvoří témata, která jako jeden ze tří důvodu k návštěvě uvedla zhruba 

desetina respondentů. Jsou to: ekologické šetrné výrobky, účast veřejnosti a právo na 

informace, ekologické zemědělství, biopotraviny, energie úspory a vytápění, stavby a bydlení  

a doprava. U většiny z nich není rozdílu mezi podílem těch, kteří téma uvedli jako skutečný  

a potenciální důvod návštěvy – až na jedno téma.  

Velký potenciál skýtá téma energie, úspory a vytápění, kvůli němuž chodí do poraden v současné 

chvíli asi desetina jejich klientů, ale jednou tolik (21 procent) si dokáže představit, že kvůli němu 

do jejich kanceláří zavítá.  

V poslední skupině relativně marginálních témat skončily otázky spojené s vodou, praním  

a čištěním (osm procent), zdraví, hlukem, zářením a vibracemi (čtyři procenta) a ovzduší (tři 

procenta).  

Narozdíl od klientů si široká veřejnost spojuje ekologické poradny s většími ekologickými tématy. 

Důkazem může být, že téměř třetina náhodně dotázaných uvedla jako možné téma porady 

ovzduší, nicméně kvůli tomuto tématu není v současnosti tato služba takřka vyhledávána. Také 

relativně málo si spojuje veřejnost ekologické poradny s otázkami každodenního života jako je 

například ekoznačení, účast veřejnosti a právo na informace.  

Velký potenciál představuje zejména téma energie a úspor, které se ukazuje lákavé jak pro 

širokou veřejnost, tak pro současné klienty. Dalším tématem s velkým potenciálem je  

i problematika odpadů a recyklace. Dosud netěženým polem se ukazuje celá oblast spjatá 

s každodenním životem – od značení výrobků přes biopotraviny k praní, čištění a nakládání 

s vodou.  
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5.3.7.3 Soukromý a pracovní charakter důvodů pro vyhledání poradny 

Důvody využívání poraden - soukromé x pracovní

(N = 245)

výhradně pro 
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účely

80 % pro účely 
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Lidé využívají ekologické poradny primárně pro své soukromé účely (80 procent). Jen minimum 

klientů (pět procent) do nich zavítá vzhledem ke svému podnikání, 15 procent klientů uvedlo, že 

důvod k návštěvě byl kombinací obojího. Převaha soukromých účelů souvisí se vnímáním 

ekologické poradenství jako součástí životního stylu. Potenciál pro informační kampaně tak může 

představovat prezentování této služby jako relevantní pro strategické plánován v podnikatelském 

sektoru. 

 

 

SHRNUTÍ:  

 Široká veřejnost uvedla jako důvod potenciálního zájmu odpady či recyklace, ovzduší a  
             ochranu přírody (29 procent).  

 Klienty nejčastěji zajímá ochraně přírody, zeleň a rostliny, odpady a recyklace a zvířata.  

 Velký potenciál představuje zejména téma energie a úspor, které se ukazuje lákavé jak  
             pro širokou veřejnost, tak pro současné klienty. 

 Dosud netěženým polem se ukazuje celá oblast spjatá s každodenním životem – od  
             značení výrobků přes biopotraviny k praní, čištění a nakládání s vodou. 

 Výrazná většina respondentů využívá ekologické poradny pro své soukromé účely.  
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5.4 Kvalitativní hodnocení 

Shrnutí subjektivního hodnocení poraden a poradců tazateli 

Toto shrnutí reprodukuje subjektivní postřehy a názory tazatelů, kteří navštívili jednotlivé 

poradny, aby provedli strukturovaný rozhovor. Jedná se o určitý „inteligentní agregát“ dojmů, bez 

jakéhokoliv přidaného hodnotícího pohledu. Pro úplnost je třeba zdůraznit, že naprostá většina 

tazatelů měla vysokoškolské vzdělání a zkušenosti s obdobnými průzkumy. 

Z názorů tazatelů vyplývá, že většinu poraden lze zařadit do jedné ze dvou základních skupin.  

První z nich jsou organizace, které poradenství provozují dlouhodobě a víceméně ve všech 

případech jako součást širší činnosti. Přitom jen v ojedinělých případech  je u těchto organizací 

poradenství zjevně záměrně výrazně odděleno od zbytku aktivit (osvěty, výchovy, programů). 

Kromě poradenství se organizace v této skupině věnují téměř bez výjimky environmentální 

výchově a osvětě a konkrétním projektům zaměřeným na ochranu přírody, úspory energie, různé 

kampaně atd. Podle názoru pracovníků těchto organizací bude poradenství v nějaké formě vždy 

tvořit součást náplně činnosti jejich organizací. Pokud se objeví příležitost získat na toto 

poradenství  finanční prostředky, podají žádost a v případě úspěchu navýší po realizační období 

kapacitu a po ukončení projektu aktivity částečně opět utlumí podle dalších finanční možností. 

Další organizace z této skupiny už o žádné finanční prostředky specificky na poradenství žádat ani 

nebudou, neboť EP považují za „derivát“ hlavní náplně, který jsou schopni kapacitně saturovat  

i bez speciální dotace. zaznamenali jsme i ostře vyhraněné názory, že podmínky grantu organizaci 

„tlačí“ do nesmyslného vykazování nesmyslné činnosti, ale zde šlo o skutečně ojedinělý postoj.  Je 

zajímavé, že se objevily postřehy tazatelů, že tam, kde pracuje zajištěné kvalitní ekocentrum, má 

poradenství šanci na budoucnost. V jiných případech byli ale tazatelé zmateni, neboť činnosti 

označované jako poradenské se ostatními činnostmi ekocentra zjevně výrazně prolínaly.  

V této skupině poraden se objevily skeptické názory na systém podpory EP vůbec -  zajímavé je, že 

někteří poradci kritizovali podmínku nutnosti zajišťovat EP pro širokou veřejnost – zřejmě by 

uvítali možnost podpory poradenství pro specifické skupiny.  

Do druhé skupiny potom patří organizace, které zahájily poradenskou činnost na základě nabídky 

podpory EP z ESF v uplynulých letech. Tuto skupinu charakterizuje existence několika „centrál“, 

které zprostředkovávaly podporu a administrativu projektů a dále poboček. Zatímco „centrální“ 

organizace (buď organizace patřící do výše uvedené skupiny, tj. ekocentra s dlouhodobou historií 

a pestrou činností, nebo specifické „centrály“) se věnují dále úspěšně projektové činnosti, 
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spolupracující pobočky často činnost utlumily, nebo ukončily. Podle konstatování zástupce jedné 

z takových poboček spočíval problém v krátkém čase na zahájení a efektivní provozování zcela 

nového druhu činnosti. Než stihla nová poradna vytvořit všechny předpoklady pro efektivní 

fungování, například proškolit poradce a zajistit účinnou propagaci, skončilo realizační období 

grantu a tím i finanční podpora. V této skupině se vyskytly i názory, že se organizace raději bude 

věnovat svému původnímu zaměření, než „pseudoaktivitě“ založené převážně pouze na 

formálním vykazování. Byla zde patrná určitá deziluze a z řad pracovníků těchto poraden zazněly  

i nečekané názory, jako například to, že „tam, kde dobře funguje státní správa, není třeba 

ekoporaden“. To je však extrémní případ, větší část poradců z této neostře ohraničené skupiny si 

přála pokračování činnosti a považovala by ukončení práce z finančních důvodů za velkou škodu.  

Podle osobních dojmů tazatelů se poradny patřící do druhé skupiny nacházejí ve stavu „pasivního 

čekání na klienta“. Vzhledem k závazkům vyplývajícím z podmínek předchozí podpory se poradny 

snaží činnost udržovat, někde už na vyloženě dobrovolnické bázi. Tam, kde je skutečný zájem 

provozovat ekologickou poradnu, je jednoznačná poptávka po stabilním financování mezd a to 

jednak na vlastní zajištění činnosti poradců a jednak na zajištění jejich dalšího systematického 

vzdělávání.  

Specifické případy pak tvoří poradny občanské a právní. Ty se podle tazatelů vyznačují vysokou 

profesionalitou a také vytížeností poradců. Vlastní poradenský proces je zde esencí činnosti.  

Do specifické skupiny patří i dvě poradny zřizované VÚHU v Kralupech a v Mostě, které sice netrpí 

existenční nejistotou, na druhé straně ale nemohou žádat o národní dotace, což vnímají jako 

omezení. 

Příslušnost poradny k té či oné pomyslné skupině také do určité míry determinovala přístup 

dotazovaných poradců k průzkumu. V první skupině byl častěji (ovšem nikoliv ve většině případů) 

patrný rezervovaný přístup, odstup, skepse k průzkumu. Ve druhé skupině více poradci oceňovali, 

že se MŽP zajímá o jejich další potřeby, ale na druhou stranu byli spíše skeptičtí k tomu, že se 

významnější podporu na trvalý provoz poraden podaří zajistit. Jako neefektivní a únavnou vidí 

potřebu neustálé a každoroční soutěže o grantové zdroje. Chybějící déledobější financování  

a nízké procento úspěšnosti při grantových soutěžích (díky převisu poptávky po grantových 

prostředcích) spolu s různými administrativními omezeními, jako je například nemožnost 

financovat projekt současně z prostředků MŽP a SFŽP vede k nedostatku kapacit nutných na 

samotné poradenství a určité míře skepse týkající se dalšího rozvoje.  

Některé poradny, které jsou členy krajských sítí, konstatují, že přestože tomu tak je, kraj je 

finančně nepodporuje. Přitom by uvítaly podporu kraje nebo města zejména, jak vyplývá z dalších 
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postřehů, kvůli zajištění jednak spoluúčasti pro velké národní (evropské) granty a jednak pro 

dlouhodobou stabilizaci alespoň základních funkcí poradny. Na druhou stranu jsou z poznámek 

patrné i příklady dobré spolupráce poraden a obcí ve finanční (to spíše výjimečně) i nefinanční 

(častěji) oblasti. 

Dosti často tazatelé poukazují na to, že poradny jsou umístěny nevhodně. Buď z hlediska lokality, 

tak z hlediska druhu objektu. Pracovníci těchto poraden jsou si často tohoto hendikepu vědomi  

a uvítali by vhodnější prostory. Na druhou stranu často konstatují, že lidé se už naučili na dané 

místo docházet. S umístěním poraden souvisí i často se opakující postřeh, že řada poraden je 

nejasně, nepřesně, nedostatečně označena, nebo není poradna označena vůbec. Tento poznatek 

jen doplňuje další informace vyplývající z volného rozhovoru s poradci, a to sice, že v řadě případů 

není poradenská činnost poradnami nijak aktivně propagována. 

Tazatelé si také všímali vybavení a interiérů poraden. Zde je situace velmi pestrá. Vybavení 

poraden variuje od skromného po nadstandardní. Kvalitně – odpovídajícím způsobem - vybaveny 

jsou poradny, které získaly podporu z ESF v minulém plánovacím období. Lze říci, že podle 

postřehů tazatelů neexistovala mezi zkoumanými subjekty poradna, která by byla vyloženě 

nedostatečně vybavena, spíše převažoval opačný dojem. Tazatelé také až na ojedinělé případy 

nezaznamenali v rámci volného rozhovoru poptávku poradců po dalším vybavení. Tazatelé 

vyzdvihují většinou knihovny, které jsou v poradnách k dispozici. Pokud jde o interiéry, ve většině 

případů tazatelé konstatují, že i když se poradna nenachází v atraktivním objektu, je interiér 

„vlídný“ a pomáhá vytvářet dobrou atmosféru pro komunikaci s klientem. Je znát, že na tuto 

stránku věci poradny kladou důraz. 

Pokud jde o názor tazatelů na poradce, z volných výpovědí a poznámek tazatelů vyplývá na první 

pohled jedna nápadná shoda. Týká se právě hodnocení profesionální úrovně i osobního přístupu 

pracovníků poraden. Ve velké většině případů hodnotí tazatelé poradce jako velmi dobře 

připravené a kvalifikované. Stejně tak vysoce pozitivně většinou hodnotí i osobní kvality  

a vystupování poradců. I přesto, že často nepracují v ideálních podmínkách, snaží se vlastním 

přístupem získat poradně odpovídající prestiž. Profesionalita poradců je však hodnocena častěji 

kladně než osobní přístup. Vyskytují se případy, kdy jsou poradci hodnoceni jako profesionálové 

s určitými „rezervami“ v osobním přístupu 

Z přístupu pracovníků některých organizací vznikl u tazatelů bohužel dojem, že chápou případnou 

grantovou podporu jako výhodnou ad hoc státní zakázku a nemají vnitřní motivaci k déledobější 

činnosti na tomto poli.  
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6. Ekonomická analýza 

Cílem ekonomické analýzy prioritních subjektů – tj. existujících ekologických poraden – je popsat 

jejich kapacitu pro efektivní využití dotací.  

6.1. Metodika 

Pro provedení ekonomické analýzy jednotlivých subjektů průzkumu bylo třeba shromáždit 

relativně velké množství dat. Jelikož ze zkušeností zpracovatelů analýzy vyplývá, že přístup 

jednotlivých organizací ke zveřejňování finančních údajů se velmi různí, byly zvoleny následující 

zdroje: 

 odpovědi z profilových dotazníků; 

 výroční zprávy jednotlivých organizací zahrnutých do průzkumu za období 2005, 2006   

a 2007; 

 doplňkové ověřování vybraných údajů z ostatních zdrojů (databáze CEDR, archiv přihlášek 

do Výběrového řízení MŽP na podporu projektů předložených NNO, registr plátců DPH 

atp.). 

Ekonomická analýza je provedena ve dvou podkapitolách. V podkapitole 6.2 jsou přehledně 

vyhodnoceny jednotlivé ukazatele a podkapitola 6.3 obsahuje srovnání poraden podle 

ekonomických parametrů. V souladu s metodikou průzkumu nejsou uváděny konkrétní subjekty.  

Na tomto místě je třeba podotknout, že v rámci ekonomické analýzy byly zkoumány nikoli 

samotné poradny ale jejich zřizovatelé. V úvahu jsou brány pouze ty subjekty, které se účastnily 

průzkumu s tazatelem a odevzdaly profilový dotazník. Těchto subjektů je v průzkumu 41 (43 

poraden s tím že 2 subjekty – provozují dvě poradny).  

Sledování ekonomiky organizací za období tří let (2005 – 2007) může v ojedinělých případech 

přinášet zkreslené výsledky, protože nezohledňuje hospodářské výsledky před sledovaným 

obdobím a data za rok 2008, která  nejsou v době zpracování studie k dispozici. Dále je vhodné 

zmínit, že ve sledovaném období byly přístupné velké státní a evropské granty právě na 

environmentální poradenství, což může zkreslit hodnocení dlouhodobé ekonomické stability 

organizací. Ačkoli tato studie nemá nahrazovat audit finančního zdraví jednotlivých organizací, 

přináší rámcový obraz o ekonomice zkoumaných subjektů.  
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6.2 Popisné ukazatele jednotlivých subjektů 

Z uvedených zdrojů byly pro ekonomickou analýzu získávány následující údaje o jednotlivých 

subjektech 

a) Informace zda subjekt je či není plátcem DPH 
Tento ukazatel naznačuje rozsah ekonomické (tzv. „vedlejší“ činnosti), jejíž výnosy 
mohou být použity buď pro kofinancování projektů případně pro úhradu nutných 
výdajů organizace, jež však nejsou výdaji způsobilými. 
 

b) Výnosy a náklady subjektu v letech 2005 - 2007 
Tento ukazatel poskytuje základní informaci o velikosti organizace a její kapacitě. 
 

c) Podíl výnosů z prodeje zboží a služeb na celkových výnosech 
Tento ukazatel se navzájem doplňuje s ukazatelem 1) a umožňuje detailněji posoudit 
schopnost organizace zajistit prostředky na provoz i při eventuelním výpadku 
grantového financování, případně zajistit kofinancování grantů. 
 

d) Hospodářský výsledek – zisk / ztráta 
Základní ukazatel pro posouzení finančního zdraví organizace 
 

e) Informace o objemu dotací ze státního rozpočtu 
Ukazatel pro posouzení schopnosti organizace zajistit relativně vysoké kofinancování 
grantu (obvykle min. 30 %) a okrajově též posouzení schopnosti pracovat s granty 
jejichž využití je vázáno relativně striktními podmínkami.  
 

f) Diverzita významných zdrojů financování 
Diverzifikace významných zdrojů finančních prostředků významným způsobem omezuje 
riziko finanční nestability organizace v případě, že dojde k výpadku či zpoždění  
financování z konkrétního zdroje. 
 

g) Vlastnictví objektu 
Podrobněji je tento ukazatel zkoumán v kapitole 5.3 této analýzy. Zde slouží pouze jako 
doplňkový – vlastnictví nemovitosti posiluje celkovou stabilitu organizace 
 

h) Mzdové náklady roku 2007 a podíl na celkových nákladech organizace 
Mzdové náklady tvoří velmi podstatnou část nákladů organizací. Z tohoto důvodu je 
sledován podíl mzdových nákladů na nákladech celkových. 
 

i) Doba existence organizace 
Doplňkový ukazatel - Doba existence organizace naznačuje její dlouhodobou stabilitu, 
zkušenosti i adaptabilitu na měnící se podmínky financování. 
 

j) Právní forma 
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Doplňkový ukazatel – na organizace s právní formou o.p.s. jsou kladeny vyšší nároky 
ohledně výkaznictví, vydávání výročních zpráv a auditu účetnictví. Lze proto 
předpokládat, že některé postupy např.  ekonomické evidence budou obecně 
prospěšnými společnostmi snáze akceptovány. 

6.3 Vyhodnocení základních ekonomických ukazatelů 

Jednotlivé ukazatele: 

tab. 6.3.1 Plátci DPH 

Ukazatel Počet organizací (N=41) 

Organizace je plátce DPH 5 

Organizace není plátcem DPH 36 

Zdroj: Profilové dotazníky, registr plátců DPH 

 

Plátcem DPH se povinně stává každý subjekt, který dosáhne objemu ekonomické činnosti za 

předchozích 12 měsíců nejméně 1 mil. Kč.  Ekonomická činnost může přinášet organizacím 

prostředky jejichž použití není striktně účelově vázáno. Tyto prostředky mohou být použity 

například pro kofinancování projektů. Většina zkoumaných organizací není plátcem DPH – objem 

jejich ekonomické činnosti tedy nepřesahuje částku 1 mil. Kč ročně.   

 

tab. 6.3.2a Celkové výnosy organizace 

Průměrný výnos (2005-2007) Počet organizací (N=41) 

do 1 mil. Kč 6 

1 mil. - 3 mil. Kč 9 

3 mil. - 5 mil. Kč 6 

5 mil. - 10 mil.  3 

nad 10 mil.  5 

Neodpovědělo, nepublikuje 12 

Zdroj: Výroční zprávy organizací, OR – sbírka listin 

Z hlediska objemu výnosů jsou subjekty zastoupeny prakticky rovnoměrně s tím, že mírně 

převažuje počet organizací s ročními výnosy 1-3 miliony Kč. U organizací, které na otázku 

neodpověděly a nepublikují výroční zprávu lze očekávat obrat do 3 mil. Kč ročně.  

 

tab. 6.3.2b Celkové náklady organizace 

Průměrné náklady (2005-2007) Počet organizací (N=41) 

do 1 mil. Kč 6 

1 mil. - 3 mil. Kč 11 
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3 mil. - 5 mil. Kč 4 

5 mil. - 10 mil.  3 

nad 10 mil.  5 

Neodpovědělo, nepublikuje 12 

Zdroj: Výroční zprávy organizací, OR – sbírka listin 

Rozdělení organizací podle výše nákladů prakticky kopíruje rozložení organizací podle výnosů. 

Mírný rozpor mezi kategoriemi 1-3 mil. a 3-5 mil. je způsoben tím, že některé organizace vykazují 

dlouhodobě nesoulad mezi výnosy a náklady. Podrobnosti  jsou patrné z grafu 

 

  

 

tab. 6.3.3 Podíl vlastních výkonů na celkových výnosech organizace v jednotlivých letech 

Podíl vlastních výkonů 
2005 

počet org. 
2006 

počet org. 
2007 

počet org. 

0% 2 2 4 

0% - 20% 4 6 9 

20% - 35% 5 4 6 

35% - 50% 3 5 4 

>50% 6 2 4 

Neodpovědělo, nepublikuje 21 22 14 

Zdroj: Výroční zprávy organizací, Obchodní rejstřík – sbírka listin 

 

Podíl vlastních výkonů organizace (výnosy z ekonomické činnosti a výnosy z hlavní činnosti 

organizace) indikuje jednak schopnost organizace zajistit si část prostředků vlastními silami  

a zároveň schopnost zajistit kofinancování grantů. Současně naznačuje zájem klientů o služby 
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konkrétní organizace a jejich ochotu za tyto služby zaplatit. Za optimální považujeme podíl vlastní 

činnosti na celkových výnosech okolo 35% (interval 20%- 35% resp. 35%-50%), kdy je dodržen 

neziskový charakter organizace.  Tento parametr splňuje většina zkoumaných organizací.  

 

tab. 6.3.4a Průměrný hospodářský výsledek za roky 2005 – 2007 

Průměrný HV 2005-2007 Počet organizací  (N=41) 

< 0 (ztráta) 8 

0 - 50.000,- 6 

50.001,- - 200.000,- 4 

200.001,- - 500.000,- 7 

nad 500.000,- 4 

Neodpovědělo, nepublikuje  

Zdroj: Výroční zprávy organizací, OR – sbírka listin 

tab. 6.3.4b Kumulovaný hospodářský výsledek za roky 2005 – 2007 

Kumulovaný zisk / ztráta 2005 – 2007 Počet organizací  (N=41) 

kumulovaná ztráta větší než 250.000,- 2 

kumulovaná ztráta 100.000,- - 250.000,- 4 

kumulovaná ztráta  do 100.000,- 2 

kumulovaný zisk do 150.000,- 8 

kumulovaný zisk do 150.000,- - 250.000,- 2 

kumulovaný zisk 250.000,- - 750.000,- 6 

kumulovaný zisk do 750.000,- - 1.500.000,- 2 

kumulovaný zisk do nad 1.500.000,- 3 

Neodpovědělo, nepublikuje 12 

 

8 zkoumaných subjektů  vykazuje kumulovanou ztrátu. Z tohoto počtu pouze 2 organizace 

vykazují ztrátu ve všech sledovaných letech 2005-2007. V jednom z těchto případů se jedná  

o kumulovanou ztrátu v kategorii 100-250 tis. Kč a v druhém případě jde o ztrátu vyšší než 250 tis. 

Kč. V ostatních šesti případech se jedná o ztrátu způsobenou jednorázovými vlivy, kterou 

organizace v následujících letech umořují. 

Celkovému obratu přiměřená míra zisku u NNO posiluje stabilitu organizace  a zvyšuje schopnost 

organizace vyrovnat se s eventuelním budoucím výpadkem grantového financování. Zisk vykazuje 

většina zkoumaných organizací. 

 

tab. 6.3.5 Úhrn dotací ze státního rozpočtu za roky 2005 - 2007 

Objem dotací ze SR  2005-2007 Počet organizací (N=41) 
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Žádné 6 

1,- - 50.000,- 4 

50.001,- - 300.000,- 7 

300.001,- - 700.000,- 7 

700.001,- - 1.500.000,- 7 

1.500.001,- - 10.000.000,- 3 

> 10.000.000,- 7 

Zdroj: Informační systém CEDR 

 

Objem dotací ze státního rozpočtu ukazuje schopnost organizace administrovat poměrně přísně 

nastavené projekty financované ze státního rozpočtu a zabezpečit relativně vysoké kofinancování. 

Je zajímavé, že ačkoli dotace ze státního rozpočtu je zpravidla podmíněna povinností vydat 

výroční zprávu a tuto zaslat poskytovateli, zprávu na svých webových stránkách nezveřejňuje 

celkem 12 sdružení zatímco nulový objem státních dotací vykazuje pouze 6 organizací.  Lze 

konstatovat, že naprostá většina organizací má zkušenost s příjmem státních dotací. 

 

tab. 6.3.6a Diverzita zdrojů financování organizace (identifikace zdrojů) 

Identifikovaný významný zdroj financování organizace Počet odpovědí 

ESF 24 

Státní rozpočet ČR 14 

Kraj 13 

Ostatní nadace a NNO 8 

Obec, město 7 

NROS/BG/TF 7 

Vlastní činnost 5 

Ostatní  (vč. zahraničních) 5 

Mimorozpočtové fondy 4 

Bez odpovědi 3 

SROP 2 

Korporátní sponzoring 1 

Zdroj: Profilové dotazníky 

V profilovém dotazníku byly požádány o idetifikaci nejvýše tří nejvýznamnějších zdrojů 

financování. Vzhledem k výběru účastníků průzkumu je jako nejčastější významný zdroj 

financování označen ESF. Druhým nejčastějším významným zdrojem je státní rozpočet, což 

koresponduje s předchozí tabulkou. Poměrně významnou roli hraje i podpora organizací 

z rozpočtu krajů (13) a obcí (7). Jako zcela zvláštní kategorii uvádíme programy administrované 

Nadací rozvoje občanské společnosti (Transition Facility z přechodových fondů EU a Blokový grant 
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z Finančního mechanismu EHP), které ve sledovaném období představovaly jeden 

z nejvýznamnějších nestátních zdrojů neinvestiční podpory projektů NNO.  Zarážející je relativně 

malý podíl organizací, které vnímají vlastní činnost jako významný zdroj financování činnosti 

organizace. Za zmínku stojí i uváděná podpora ze  státních mimorozpočtových fondů (zejména 

SFŽP). 

 

tab. 6.3.6b Diverzita významných zdrojů financování organizace (druhy zdrojů) 

Jako hlavní zdroje financování jsou uváděny  Počet organizací (N=41) 

Pouze veřejné zdroje  3 

Pouze ESF a SROP 6 

Pouze neveřejné zdroje  1 

Kombinace ESF/SROP a veřejných zdrojů 6 

Kombinace ESF/SROP a neveřejných zdrojů 7 

Kombinace neveřejných a veřejných zdrojů 7 

Kombinace všech zdrojů 6 

Bez odpovědi 5 

Zdroj: Profilové dotazníky 

 

Veřejnými zdroji pro toto srovnání jsou myšleny: Státní rozpočet ČR, mimorozpočtové fondy 

(zejména SFŽP), prostředky obcí a krajů. 

Neveřejnými zdroji jsou myšleny prostředky nadací, korporátní sponzoring, dary soukromých osob 

a výnosy z vlastní činnosti organizací 

Zdroje ESF a SROP jsou v tabulce vykazovány zvlášť. 

Významné zdroje identifikované v tabulce 6.3.6a byly rozděleny podle jejich charakteru na zdroje 

veřejné a neveřejné.  Vhodnou kombinací financování z veřejných a neveřejných zdrojů lze 

dosáhnout hladšího průběhu projektů a řešit větší část požadavků na kofinancování. Do zcela 

zvláštní kapitoly byly shrnuty zdroje ESF a SROP, které mají specifický způsob administrace.  

Z tabulky vyplývá, že  významný počet organizací (13) organizací identifikuje jako významné mix 

veřejných a neveřejných zdrojů. Jedna organizace, která deklaruje jako významné pouze 

neveřejné zdroje pracuje na dobrovolnické bázi s velmi nízkým ročním rozpočtem. Ze tří 

organizací, které identifikují jako významné pouze zdroje z veřejných prostředků je jedna 

příspěvkovou organizací města a u zbylých dvou tvoří významné zdroje financování mix státního 

rozpočtu, mimorozpočtových fondů a rozpočtu obce. 
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tab. 6.3.6c Diverzita významných zdrojů financování organizace (počty zdrojů) 

Počet uváděných zdrojů Počet subj (N=41) 

0 (žádná odpověď) 5 

1 hlavní zdroj 5 

2 hlavní zdroje 11 

3 hlavní zdroje  17 

4 hlavní zdroje 3 

Zdroj: Profilové dotazníky 

Tabulka 6.3.6c je jiným pohledem na míru diverzity významných zdrojů financování u zkoumaných 

subjektů. S rostoucím počtem významných zdrojů financování se posiluje odolnost organizace vůči 

výpadku financování v konkrétním grantovém programu resp. ukončení podpory ze strany 

konkrétního zdroje. Lze konstatovat, že 75 % zkoumaných organizací má alespoň 2 významné 

zdroje financování a 50 % 3 či více takových zdrojů.  

 

tab. 6.3.8 Vlastnictví nemovitosti 

Organizace vlastní nemovitost Počet organizací (N=41) 

ANO 6 

NE 35 

Zdroj: Profilové dotazníky 

Vlastnictví nemovitosti kde probíhá činnost významným způsobem posiluje dlouhodobou stabilitu 

organizace. Vlastnictví nemovitosti eliminuje nejistotu z nájemních vztahů, možný růst nájemného 

může organizaci přinášet profit z krátkodobých pronájmů části prostor a v krajním případě je 

možno nemovitost použít i jako zástavu pro financování eventuelních rozsáhlejších projektů. 

Vlastníkem nemovitosti je menší část zkoumaných organizací. 

 

tab. 6.3.9 Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech 

% nákladů na mzdy Počet organizací (N=41) 

0%-10% 4 

10%-30% 3 

30-45% 7 

45-60% 8 

>60% 2 

Neodpovědělo, nepublikuje 17 

Zdroj: Výroční zprávy 

Větší počet organizací tento údaj ve výročních zprávách nepublikuje. Nízký podíl mzdových 

nákladů může být zkreslen využíváním jiných forem spolupráce než pracovní poměr (například 
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mandátní smlouvy, smlouvy o dílo). Větší část ze subjektů, které tento údaj publikují spadá do 

intervalu 30-60 %, jehož horní a dolní hranici lze považovat za limitní pro optimální stav 

samozřejmě s přihlédnutím k řadě dalších okolností. Mimořádně nízké výdaje na mzdy svědčí  

o nízké kapacitě organizace pro dlouhodobé projekty – nelze vše zajišťovat dobrovolnicky, nebo 

na smlouvy o dílo, či jiné formy spolupráce. Ačkoli mimořádně vysoký podíl mzdových výdajů 

může vyvolávat podezření z určité samoúčelnosti, je třeba posuzovat tyto náklady v souvislostech 

- zejména v kontextu druhu zbývajících nákladů organizace (mimo mzdy) a v kontextu s činností 

organizace, kdy při některých činnostech je vysoký podíl mezd na nákladech logický a může se 

jednat o efektivní činnost. 

 

tab. 6.3.10 Doba existence organizace 

Doba existence organizace Počet organizací (N=41) 

>5 >=7 let 7 

>7 >= 10 let 8 

>10 >=15 let 10 

>15 let 16 

Zdroj: Profilové dotazníky, Registr ekonomických subjektů 

Doba existence organizace naznačuje její dlouhodobou stabilitu, zkušenosti i adaptabilitu na 

měnící se podmínky financování. Nadpoloviční většina organizací působí déle než 10 let  a lze je 

tedy označit za etablované. 

 

tab. 6.3.11 Právní forma organizace 

Právní forma Počet organizací (N=41) 

Občanské sdružení,  organizační jednotka OS 35 

Obecně prospěšná společnost 5 

Příspěvková organizace 2 

Zdroj: Profilové dotazníky, Registr ekonomických subjektů 

 

Právní forma je doplňkovým ukazatelem. Obecně prospěšné společnosti mají oproti občanským 

sdružením rozsáhlejší výkazní povinnosti (např. předávat výroční zprávu na rejstříkový soud, 

auditované účetnictví a pod).  Většinu zkoumaných organizací tvoří občanská sdružení. Výjimkou 

ve vzorku jsou dvě příspěvkové organizace.  
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6.4 Závěrečné ohodnocení (benchmarking) 

Pro srovnání kapacity organizací a posouzení jejich schopnosti přijmout a zpracovat projekt z OP 

ŽP byla zvolena jako hlavní kritéria výnosy, náklady a kumulovaný zisk / ztráta v letech 2005-2007. 

Jako doplňková kritéria byly použity ostatní ukazatele.  Organizace byly podle těchto ukazatelů 

rozděleny do následujících skupin v nichž budou odděleně sledovány organizace s průměrnými 

ročními výnosy do 3 mil. Kč a nad 3 mil. Kč. Tato hranice je stanovena s ohledem na rozsah 

očekávaného kofinancování projektu z OP ŽP. 

 

I – organizace ve všech letech sledovaného období měla kladný hospodářský výsledek, podíl 

vlastní činnosti na výnosech dosahuje alespoň 35 % 

II – organizace ve všech letech sledovaného období měla kladný hospodářský výsledek, podíl 

vlastní činnosti na výnosech je nižší než  35 % 

III – organizace vykázala za sledované období 2005-2007 celkově kladný hospodářský výsledek. 

Ve sledovaném období jednou až dvakrát vykázala ztrátu do výše 1/12 ročních výnosů, podíl 

vlastní činnosti na výnosech je alespoň 35 % 

IV – organizace vykázala za sledované období 2005-2007 celkově kladný hospodářský výsledek. 

Ve sledovaném období jednou až dvakrát vykázala ztrátu do výše 1/12 ročních výnosů, podíl 

vlastní činnosti na výnosech je menší než 35 % 

V – organizace vykázala za sledované období průměrnou roční ztrátu do výše 1/12 průměrných 

ročních výnosů a zároveň podíl vlastní činnosti na výnosech je alespoň 35 % 

VI - organizace vykázala za sledované období průměrnou roční ztrátu do výše 1/12 průměrných 

ročních výnosů a zároveň podíl vlastní činnosti na výnosech je méně než 35 % 

VII – organizace vykázala průměrnou roční ztrátu vyšší než 1/12 průměrných ročních výnosů 

a/nebo vykazuje ztrátu ve všech sledovaných letech. 

 
 
Skupina  
 

Výnosy do 
3 mil. 

Výnosy nad 
3 mil. 

Celkem 
 

I 2 3 5 

II 3 0 3 

III 2 2 4 

IV 4 3 7 

V 1 1 2 

VI 2 0 2 

VII 3 3 6 
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Neposkytlo data - - 12 

 

Obecná poznámka k rozdělení organizací podle výnosů: 

U organizací, které dosahují výnosů nad 3 mil. Kč se dá předpokládat větší zkušenost s absorpcí 

rozsáhlých projektů. Toto kritérium je však doplňkové a neznamená, že by menší organizace měly 

automaticky problémy takové projekty realizovat. Organizace s menšími výnosy by měly 

důkladněji zvažovat rozsah projektu v relaci s rozsahem jejich ostatní činností. 

Organizace ve skupinách I a II se podle použité metodiky vyznačují stabilně dobrým, mírně 

přebytkovým  hospodařením bez  výraznějších výkyvů. Podíl takovýchto organizací činí 28,5 % ze 

sledovaného vzorku organizací, které poskytly ekonomické údaje resp. mají dostupnou výroční 

zprávu.  

Organizace ve skupině I  jsou podle názoru zpracovatelů schopny bezproblémově absorbovat 

podporu investičního projektu z OP ŽP.  

Pro organizace ze skupiny II platí co do hodnocení finančního zdraví to samé jako pro organizace 

ze skupiny I. Organizace ze skupiny II ovšem dosahují menšího podílu vlastních výkonů. Z toho 

plyne jejich vyšší závislost na grantovém financování a lze předpokládat, že budou mít více starostí 

se zajištěním kofinancování. Je ovšem možné, že právě podpora z OP ŽP by mohla u této skupiny 

organizací dlouhodobě zlepšit ukazatel poměru vlastních výkonů na celkových výnosech na 

žádoucích cca. 35-50 %. 

Organizace ve skupinách III a IV podle použité metodiky vykazují kolísavé hospodářské výsledky, 

nicméně eventuelní schodek hospodaření jsou schopny během jednoho až dvou let vyrovnat  

a jejich celkové hospodaření je za sledované období mírně přebytkové.  Do těchto skupin byly 

zahrnuty i organizace, které dosáhly parametrů kladného kumulovaného hospodářského výsledku 

za sledované období, ale poskytly údaje pouze za část tohoto období.  

Podíl takovýchto organizací činí 37,9 % ze sledovaného vzorku organizací, které poskytly 

ekonomické údaje resp. mají dostupnou výroční zprávu. 

U organizací ze skupiny III je třeba důkladněji zvážit  jejich momentální ekonomické zdraví, tedy 

skutečnost, zda aktuálně nesanují záporný hospodářský výsledek z minulých let.  

U organizací ze skupiny IV je třeba zohlednit i skutečnost, zda nižší podíl výnosů z vlastní činnosti 

postačí na eventuelní sanování minulých ztrát a zároveň kofinancování projektu. 

Organizace ve skupinách V a VI podle použité metodiky vykazují kolísavé hospodářské výsledky 

(alespoň 1x za sledované období měly kladný hospodářský výsledek) a nejsou schopny schodek 

v časovém horizontu  sledovaného období krýt. Jelikož je kumulovaný schodek hospodaření 
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těchto organizací velmi nízký (nepřekračuje 1/12 průměrných měsíčních výnosů), je možné, že je 

způsoben momentálními krátkodobými vlivy. Do těchto skupin byly zařazeny i organizace, které 

vykázaly za sledované období schodek a neposkytly kompletní údaje. Podíl takovýchto organizací 

činí 13,8 % ze sledovaného vzorku organizací, které poskytly ekonomické údaje resp. mají 

dostupnou výroční zprávu. 

Momentální krátkodobý schodek hospodaření organizace ze skupiny V a VI nediskvalifikuje. Je 

pravděpodobné, že budou schopny své hospodaření ve velmi krátké době ozdravit. To se týká 

zejména organizací ze skupiny V, které vykazují vyšší podíl vlastních výkonů.  

Organizace ze skupiny VII dosáhly vyššího kumulovaného schodku hospodaření než 1/12 

průměrných měsíčních výnosů nebo měly po celé sledované období záporný hospodářský 

výsledek.  Toto zjištění nemusí nutně znamenat špatné ekonomické řízení těchto organizací.  

U části organizací došlo k větším schodkům v důsledku realizace  rozsáhlých projektů v minulých 

letech. Těmto organizacím je nutno doporučit, aby v případě že se zamýšlí ucházet o podporu 

investičního projektu z OP ŽP důkladně zvážily svojí situaci a to jak co do schopnosti zajistit 

kofinancování, tak i dlouhodobou 20 letou činnost ve vybudovaných objektech. Podíl takovýchto 

organizací činí 20,7 % ze sledovaného vzorku organizací, které poskytly ekonomické údaje resp. 

mají dostupnou výroční zprávu. Organizace, které dosahují menších obratů a mají nízký podíl 

vlastních výkonů by měly přistupovat k záměru realizovat projekt podpořený z OP ŽP maximálně 

střízlivě.  

Shrnutí 

Ideální žadatel o podporu z OP ŽP by měl splňovat tato kritéria: 

Vyrovnané hospodaření, které by mělo vykazovat celkový mírný zisk alespoň po poslední tři roky  

s příp. roční ztrátou do max. 1/12 ročních výnosů, s dostatečnou mírou  vlastních zdrojů, které 

tvoří alespoň 35 procent z celkových výnosů. Vlastní zdroje jsou nutné pro kofinancování 

projektu, ale jsou i jistou zárukou menší závislosti na grantech a tudíž větší stability organizace. 

Z hlediska rozsahu investičních projektů realizovaných s podporou z OP ŽP je žádoucí, aby měl 

předkladatel projektu dostatečnou finanční kapacitu. Ta může být vyjádřena objemem výnosů, 

které by měly být přiměřené rozsahu uvažovaného projektu. Žadatel by rovněž měl mít zkušenosti 

z administrace větších, nejlépe evropských grantů. 

Z výsledků studie vyplývá, že ve skupině neziskových organizací realizujících EPo pro veřejnost 

existuje významné množství takových organizací, které mají ekonomický potenciál realizovat  

investiční projekt podpořený z OP ŽP. Je samozřejmě nutné posoudit ekonomickou situaci 

každého konkrétního žadatele 
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Zde je vhodné podotknout, že z hlediska plánování rozvoje organizace je možno uvažovat  

o časovém horizontu maximálně 3-5 let a nelze tedy realisticky po žádném žadateli požadovat 

udržení provozu na řádově delší dobu. Takovýto závazek udržení provozu poradny má spíše 

spekulativní charakter a spíše než realistický výhled vyjadřuje v nejlepším případě optimistický 

scénář rozvoje konkrétní organizace. 
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7. Průzkum ostatních subjektů s obdobnou náplní činnosti 

Cílem této části průzkumu bylo popsat především nestátní neziskové organizace, které 

z nejrůznějších důvodů vykazují potenciál pro environmentální poradenství, ale nevyvíjejí v této 

oblasti činnost systematicky, nebo je poradenství spíše okrajovou součástí jejich činnosti, nebo se 

rozsah jejich činnosti v této oblasti nejeví jako významný. 

Tyto organizace představují heterogenní skupinu environmentálně zaměřených NNO  a několika 

málo dalších organizací. V této kapitole se pokusíme podrobněji popsat tuto skupinu z hlediska 

parametrů pro výběr a z hlediska činnosti těchto organizací. 

7.1. Výběr ostatních subjektů 

Do průzkumu bylo jako subjekty typu „A“ – poradny - zařazeno celkem 63 subjektů. Podrobná 

metodika výběru je uvedena v kapitole 4.1 

Jako subjekty typu „B“ – environmentální centra s prvky poradenství bylo zařazeno: 

- 31 subjektů, které byly příjemci podpory z projektu Síť environmentálních poraden  

a center v České republice, vykazují ve své činnosti prvky environmentálního poradenství 

pro veřejnost a nebyly po kvalifikovaném posouzení nabídky zařazeny do kategorie „A“; 

- 28 subjektů, které byly příjemci podpory z projektu Síť environmentálních poraden  

a center v České republice; nepodařilo se u nich dohledat aktuálně poskytované 

environmentální poradenství pro veřejnost, ale v minulosti jej alespoň po určitou dobu 

poskytovaly; 

- 38 subjektů z původní databáze, které nebyly příjemcem podpory z projektu Síť 

environmentálních poraden a center v České republice, ale které vykazují ve své činnosti 

prvky environmentálního poradenství pro veřejnost; 

- 10 subjektů, které byly příjemcem podpory z projektu Síť environmentálních poraden  

a center v České republice, nebyly do průzkumu zařazeny vůbec z důvodů uvedených dále. 

 

Pro zařazení subjektů do skupiny „B“ byly podstatné následující faktory: 

a) subjekt vykazuje ve své činnosti prvky environmentálního poradenství; 

b) subjekt je oprávněným příjemcem podpory z OP ŽP. 

Posouzení splnění parametru a) bylo prováděno z interních databází zpracovatele studie, 

rešerší www stránek a výročních zpráv subjektů a rešerší informačních zdrojů o projektech na 

kterých subjekty v minulosti participovaly. 
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Posouzení splnění parametru b) bylo prováděno z veřejně dostupných zdrojů -  registru 

ekonomických subjektů  

7.2. Kvantitativní a kvalitativní zhodnocení 

Subjekty typu „B“ jsou převážně environmentální informační centra. Část z nich má zkušenosti 

s poskytováním základních forem environmentálního poradenství pro veřejnost, a to ať v rámci 

projektu „Síť environmentálních poraden a center v České republice“, nebo i jiných projektů. 

V současné době služby environementálního poradenství veřejnosti neposkytují či je poskytují 

jako doplněk k jiným činnostem.  

Tyto subjekty byly zmapovány, protože skýtají potenciál pro zajištění alespoň základních forem 

generalizovaného environmentálního poradenství pro veřejnost. Disponují zpravidla alespoň 

základním zázemím pro kontakt s klienty a jsou často známy díky svým jiným aktivitám (nejčastěji 

programům EVVO).   

Minimální požadavky pro zařazení subjektu do kategorie „B“ jsou shrnuty v tabulce. Pro zařazení 

do kategorie „B“ musel subjekt splňovat alespoň jeden z parametrů uvedených v tabulce 7.2.1.  

a zároveň být způsobilým příjemcem pro podporu z OP ŽP.  

tab. 7.2.1. Parametry pro subjekty zařazené do kategorie „B“ 

Parametry pro zařazení subjektu do skupiny „B“ 

Účast v projektu Síť environmentálních poraden a center v České republice  

Úspěšně realizovaný jiný projekt zaměřený na EP (například z VŘ MŽP) 

Provozování distančního poradenství  

Provoz informačního centra s prvky poradenství s návštěvní dobou pro veřejnost 

Deklarace činnosti EP pro veřejnost na www stránkách nebo ve výroční zprávě 

 

Výběr subjektů pro průzkum byl dále konfrontován s údaji  prezentovanými na www stránkách 

http://www.ekoporadny.cz jako „Síť environmentálních poraden a center v České republice.“ 

k datu prvního kontrolního dne. Bylo ověřeno, že údaje prezentované na uvedené www stránce 

jsou v kategoriích subjektů „A“ a „B“ podmnožinou subjektů vybraných do průzkumu.  V 10 

případech nebyly subjekty do průzkumu zahrnuty, protože jejich činnost se buď zcela míjela 

s činností environmentálního poradenství a informačních center nebo se jednalo o školy a školská 

zařízení. Nezařazení těchto 10 subjektů bylo podrobně komentováno na 1. kontrolním dni  

a následně schváleno zadavatelem. Výčet nejčastějších důvodů nezahrnutí subjektů do průzkumu 

je uvedeno v tabulce. 

 

http://www.ekoporadny.cz/
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tab. 7.2.2. Důvody nezařazení subjektů z http://www.ekoporadny.cz do subjektů „B“ 

Důvod nezařazení do průzkumu 

V rámci činnosti poradny je poskytováno pouze energetické poradenství 

V rámci činnosti poradny je poskytováno pouze zemědělské poradenství 

O činnosti nelze zjistit podrobnosti, protože nemá www stránku a nevydává ani výroční zprávu 

Aktivity poskytování EPo nejsou na www stránkách ani v poslední dostupné výroční zprávě 

Činnost organizace spadá výhradně do sféry EVVO 

 

Celkový přehled zařazení subjektů z podmnožiny http://www.ekoporadny.cz je zpracován do 

přehledné tabulky: 

tab 7.2.3. Zařazení subjektů z http://www.ekoporadny.cz do jednotlivých částí průzkumu 

Zařazení do průzkumu Počet subjektů (N=127) 

Zahrnuto v průzkumu jako subjekty "A" – poradny 46 

Zahrnuto v průzkumu jako subjekty "B" – centra s prvky poradenství 59 

Zahrnuto v průzkumu jako subjekty "C" – obce a aktivity obcí 4 

Zahrnuto v průzkumu jako subjekty "D" – komerční subjekty 8 

Subjekt nesplňuje kritéria pro zahrnutí do průzkumu *) 10 
*) subjekty nebyly zahrnuty průzkumu 

tab 7.2.4. Charakteristika ostatních organizací s činností s prvky environmentálního poradenství 

Charakteristika Počet 
subjektů 
(N=97) 

Centrum EVVO, které se zapojilo do programu podpory EPo a i po skončení 
podpory poskytuje tuto službu doplňkově 

 9 

Centrum EVVO, které se nezapojilo do programu podpory EPo, ale poskytuje 
poradenské služby doplňkově 

 6 

Centrum EVVO neposkytující poradenství veřejnosti  2 

Jiné aktivní „environmentální NNO s dalšími převažujícími činnostmi  22 

Jiná aktivní NNO s širším zaměřením, která se zapojila nebo byla partnerem 
v programu podpory EPo z ESF  

 3 

Informační centrum   15 

Regionální rozvojové organizace  4 

Poradenské centrum pro venkov  4 

Občanská poradna poskytují základní informace z environmentální problematiky  8 

Centrum při základní škole  1 

Úzce zaměřené organizace*)  8 

Firmy  1 

Výzkumné a vzdělávací instituce  2 

http://www.ekoporadny.cz/
http://www.ekoporadny.cz/
http://www.ekoporadny.cz/
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Poradny provozované městem  1 

Jiné organizace zapojené do programu podpory EPo z ESF, které po ukončení 
podpory ukončilo i poradenské aktivity 

 1 

Zrušené organizace, ukončily činnost  3 

Ostatní, nezařaditelné výše  3 

*) Například Český nadační fond pro vydru, Centrum pasivního domu, Zemědělská agentura ZERA, 

atd.  

Uvedené organizace představují potenciál pro rozvoj environmentálního poradenství pro 

veřejnost.  Největší skupinu (23,7 %) tvoří environmentální NNO u nichž převažují jiné činnosti.  

Tyto organizace zpravidla disponují lidským potenciálem a nezřídka jsou ze strany veřejnosti 

kontaktovány s dotazy týkajícími se životního prostředí. Tyto subjekty tak často „mimoděk“ 

poskytují základní služby environmentálního poradenství (konzultace, informace, 

zprostředkování) aniž by tuto činnost fakticky vykazovaly či se jako poradny aktivně prezentovaly. 

Druhou nejvýznamnější skupinou (16,1 %) jsou informační centra, která se nezapojila do projektu 

EPo z ESF. Informační centra zpravidla disponují zázemím pro komunikaci s veřejností a jsou 

alespoň elementárně personálně a technicky zajištěna. Velmi důležitá je i skutečnost, že 

potenciální klienti - veřejnost o jejich existenci ví. Informační centra mají potenciál poskytovat 

služby environmentálního poradenství pro veřejnost (zejména konzultace, informace  

a zprostředkování) na velmi dobré profesionální úrovni a být respektovány i jako stálé „kamenné“ 

poradny. 

Další skupinu (9,6 %)  tvoří subjekty, které se účastnily projektu EPo ESF a po jeho ukončení 

poskytují služby jako doplněk ke svým jiným činnostem. Tyto subjekty skýtají potenciál pro 

poskytování environmentálního poradenství pro veřejnost zejména tím, že mají s touto činností 

zkušenosti i zázemí z minulého projektu. V řadě případů jde o etablované organizace, u kterých se 

dá předpokládat, že jejich služby budou veřejností vyhledávány bez významnějších nákladů na 

propagaci.  

Zajímavou skupinou (8,3 %) tvoří skupina občanských poraden. Ačkoli těžiště činnosti těchto 

poraden tvoří jiná témata než životní prostředí, dochází zde k průniku s tématy 

environmentálního poradenství zejména co se týče sousedských vztahů, zeleně a podobně. Tyto 

poradny zpravidla disponují vhodnými prostory pro kontakt  s veřejností a jsou i personálně 

zajištěné kvalifikovanými empatickými poradci. Koncept poskytování environmentálního 

poradenství pro veřejnost prostřednictvím občanských poraden byl v minulosti úspěšně 

vyzkoušen a některé občanské poradny byly dokonce do tohoto průzkumu zařazeny v kategorii 

subjektů „A“. 
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Pro konkrétní specializované případy může být pro klienta vhodnější využít poradenství od 

specializovaného subjektu. Takovýchto organizací je ve zkoumaném vzorku 8,3 %. Není 

pravděpodobné, že by tyto organizace byly vyhledávány jako zdroj generalistického poradenství 

pro veřejnost (jakkoli zpravidla disponují odborným personálem, který je schopen tyto služby 

poskytnout). Tyto organizace mají potenciál poskytovat úzce specializované poradenství a to ve 

všech jeho formách (kromě konzultace též účast na projektech nebo i zastupování klienta). 

Poradenských případů poskytovaných těmito organizacemi nebude v absolutních počtech mnoho, 

nicméně vzhledem ke specializaci mohou pokrývat podstatně širší území než poradny 

generalistické.  

Poslední významnou skupinu (8,3 %) tvoří centra EVVO. Jejich potenciál pro poskytování 

poradenství spočívá zejména v prostorách vhodných pro komunikaci s veřejností a zpravidla 

dostatečná personální kapacita. V řadě případů jsou tato centra veřejnosti dostatečně známa. Lze 

očekávat, že tato centra mohou poskytovat základní služby environmentálního poradenství 

(konzultace) s významným přesahem k tématům udržitelné spotřeby a „domácí ekologie“. 

Výše uvedený komentář pokrývá 75 % organizací zařazených do kategorie „B“ průzkumu.  

U ostatních organizací se dá očekávat, že mají rovněž potenciál pro poskytování 

environmentálního poradenství pro veřejnost, tyto služby však nebudou pravděpodobně tvořit 

zaznamenatelný podíl a organizace nebudou ani klienty cíleně vyhledávány. 

 

Činnosti environmentálního poradenství se s ostatními navzájem prolínají a částečně překrývají. 

Lze konstatovat, že neexistuje „čistokrevná“ environmentální poradna – vždy jde o směs činností 

a aktivit, jejichž poměr se navíc v čase neustále mění a to buď vlivem poptávky klientů nebo i 

aktuálním nastavením priorit finanční podpory. Lze si proto představit případ, kdy  snaha 

organizace etablovat se jako poradna vyústí ve vznik velmi kvalitního a vyhledávaného 

informačního centra a nebo naopak, kdy se budované informační centrum vlivem poptávky 

postupně změní v respektovanou poradnu.  
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8. Průzkum obcí o velikosti 5 tisíc a více obyvatel 

Následující kapitola je věnována výsledkům průzkumu na úřadech obcí s 5000 a více obyvateli. 

Pracovali jsme se vzorkem 155 obcí, data jsou uváděna v absolutních číslech. 

8.1 komentované grafy 

tab 8.1.1 Informovanost obcí o možnosti čerpání z Operačního programu ŽP 

Otázka: Jste informovaní o možnosti čerpat z OP ŽP? 

otázka dotazníku 1  

Odpověď Počet 

ANO 149 

NE 6 

149

6

ANO

NE

 

Jak bylo možné očekávat, naprostá většina obcí je informována o možnosti čerpání finančních 

prostředků z OP ŽP. Z 6 „neinformovaných“ jsou 2 městské části, které skutečně nejsou 

oprávněnými příjemci a jedno z velkých měst, kde jednoznačně došlo jen k nevyplnění příslušného 

pole. Informovanost o programu je tedy prakticky 100%. Svědčí to jak o aktivním zájmu obcí, tak  

o dobré propagaci, což potvrzují i další zjištění. 
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tab 8.1.2 Zdroj informací o možnosti čerpání finančních prostředků z OP ŽP 

Otázka: Odkud jste se dozvěděli o možnosti čerpat z OP ŽP? 

otázka dotazníku 2  

Zdroj Počet odpovědí 

veřejné informační zdroje  98 

MŽP 74 

krajský úřad 73 

komerční subjekt 35 

jinak 5 

Možnost více odpovědí  

98

74 73

35
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Nejčastěji uváděným zdrojem informací o OP ŽP a možnosti financování jsou veřejné informační 

zdroje. O jaké konkrétní veřejné zdroje šlo, je uvedeno v následující tabulce.  Svědčí to o aktivním 

zájmu obcí, které vyhledávaly informace o možnostech financování vlastních projektů. Velká 

skupina obcí se také dozvěděla o programu od ministerstva či krajského úřadu. Poměrně častým 

zdrojem jsou komerční subjekty, které nabízí obcím zpracování projektu.
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tab 8.1.3 Zdroj informací o možnosti čerpání finančních prostředků z OP ŽP 

Otázka: Z jakých veřejných informačních zdrojů jste tyto informace získali? 

otázka dotazníku 2  

Zdroj Počet 

www (bez upřesnění) 57 

www OPŽP/SFŽP 25 

tisk, média 9 

časopis Priorita 5 

odborný tisk a literatura 6 

semináře 5 

využívají, bez upřesnění 4 

www AOPK 4 

www MŽP 2 

letáky, reklama 2 

osobní kontakty 1 

přímá konzultace na SFŽP 1 

www jiných resortů 1 

Možnost více odpovědí  

57

25

9
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V tomto přehledu vidíme podrobně rozklíčované veřejné informační zdroje, ze kterých čerpají 

obce informace o možnosti financování z Operačního programu ŽP. Nejčastěji je uváděn blíže 

nespecifikovaný internetový zdroj a specificky internetové stránky přímo věnované programu. Jen 

malé množství obcí se dozvědělo o možnosti financování na semináři a žádná obec neuvedla, že 

by zdrojem informací byla ekologická poradna.
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tab 8.1.4 Plánovaná účast v programu 

Otázka: Uvažujete o čerpání prostředků z OP ŽP v letech 2008 – 2013 
Otázka: Pokud ano, je součástí těchto úvah investiční podpora EP – vybudování poradenského centra 
pro veřejnost? 

otázky dotazníku 3 a 4   

Odpověď Obecně Z toho priorita 7 

ANO 143 20 

NE 8 127 

bez odpovědi  4 8 

143

8 4

ANO

NE

Bez odpovědi 

 

Z toho priorita 7 

20

127

8

ANO

NE

Bez odpovědi 

 

Jak vyplývá z této kvantifikace, velká většina obcí připravuje, nebo již podala projekty do 

Operačního programu ŽP. Většina obcí neuvažuje o žádosti v rámci prioritní osy 7, a to z důvodů, 

které jsou uvedeny dále. Přesto možná překvapivý počet obcí (20) uvažuje o možnosti této 

podpory. Druhy zamýšlených projektů jsou uvedeny dále a je patrné, že v řadě případů mají obce 

skutečně záměr vybudovat (rozšířit) ekologické centrum, nebo ekologickou poradnu.
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tab 8.1.5a Obecné důvody, proč obce neuvažují o projektu vybudování centra či poradny  

Otázka: Jaké jsou důvody toho, že neuvažujete o žádosti – viz otázka 4 

otázka dotazníku 6  

Důvod Počet odpovědí 

není prioritní 64 

není kapacita 43 

jiné 34 

nejsou prostředky 12 

Možnost více odpovědí (výběr z nabízených možností) 

64
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Pro více jak 40% není problematika ekologického poradenství a obecně problematika spadající 

tématicky do oblasti podpory z OP ŽP p.o. 7 prioritou. Jen poměrně malé množství obcí uvedlo, že 

by nemělo prostředky na udržitelnost příslušného projektu. Daleko vyšší počet, asi 30 %, ale 

uvádí, že nemá kapacitu pro zpracování takového projektu. Pokud existuje takovéto významné 

množství obcí (připomeňme si, že pracujeme se vzorkem 155 ze zhruba 330 obcí), které by o 

skutečně podpoře případně uvažovaly, pokud by měly odpovídající kapacitu, existuje určitě 

prostor pro mezisektorovou spolupráci v oblasti přípravy společných projektů. Řada obcí uvedla 

jiné důvody, které jsou podrobněji rozklíčovány v následující tabulce.
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tab 8.1.5b Specifické důvody, proč obce neuvažují o projektu vybudování centra či poradny 

Otázka: Specifikujte jiné důvody, proč nežádáte prostředky na EP 

otázka dotazníku 6  

Důvod Počty 

již existuje ekoporadna/ekocentrum 11 

problematiku obslouží úřad  11 

není záměr, neuvažovali jsme 3 

jiné  3 

nejsme oprávněným žadatelem 2 

nejsou vytvořeny vhodné podmínky 2 

malé město 1 

poradna bude zřízena bez investiční akce 1 

 

Poměrně velká část obcí, které uvedly specifickou odpověď se domnívá, že sám úřad by měl 

zajistit funkci ekologické poradny. Tento názor potvrzuje i výsledky předchozích studií zajištění 

environmentálního poradenství4. Další podstatná část uvádí, že v daném místě již poradna nebo 

ekologické centrum působí a není důvod vytvářet další kapacity.  Vyskytl se ojedinělý případ – 

jedná se o jihočeské město Milevsko – kde podle úřadu zřídí poradnu bez investice. 

                                                        

4
 Studie o stavu environmentálního poradenství v roce 2005 mimo přímou působnost resortu životního prostředí  

a environmentálně orientovaných NNO, Agentura Koniklec (2006) 
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tab 8.1.6 Druh připravovaného či zamýšleného projektu 

Pokyn: Velmi stručně charakterizujte váš záměr 

Otázka dotazníku 5  

Druh  Počet 

Nespecifikováno 4 

SEV 3 

Ekocentrum 2 

Centrum environmentálního vzdělávání 1 

Infocentrum obce pouze s prvky EP 2 

Informační, poradenské a řídící středisko EVVO 1 

Kancelář i s poradenstvím (partneři) 1 

Komplexní poradenské centrum 1 

Multifunkční centrum 1 

Odpadové hospodářství, úspora energií 1 

Park pro lesní pedagogiku 1 

Podpora stávajícího SEV 1 

Poradna v budově města 1 

 

Z této tabulky vyplývá, o jaké druhy projektů se jedná v případě výše zmíněných 20 obcí, které 

uvažují o žádosti v rámci prioritní osy 7 OP ŽP. Bohužel se nám v převážné většině těchto případů 

nepodařilo zjistit finanční rozsah zamýšleného projektu. Z několika málo odpovědí lze usuzovat na 

rozpětí od 15 do 45 milionů Kč. Pokud bychom vycházeli z charakteristiky projektů, podmínek 

programu a finančních údajů, bylo by možné očekávat hypotetickou poptávku ze strany obcí do 

prioritní osy 7 ve výši několika set milionů korun. Z odpovědí vyplývá, že nejčastějším typem 

projektu je vybudování nějaké formy ekologického centra a naopak jasně definovaný projekt 

ekologické poradny se vyskytuje pouze v jednom případě. I z této tabulky vyplývá fakt, který je 

v této studii konstatován a dokládán opakovaně, že obecně je činnost ekologického centra  

a ekologické poradny vnímána buď jako nedělitelná, nebo jako zaměnitelná. Pokud obec má 

potřebu investovat do objektu a veřejně prospěšné činnosti, která se týká ochrany životního 

prostředí a ekologie, pravděpodobně nebude na prvním místě specificky ekologická poradna, ale 

jiný model centra – buď přímo centrum EVVO, nebo centrum s více funkcemi. Nejen proto 

nebudou v některých případech záměry nejspíš splňovat podmínky pro čerpání dotace, ale to by 

na druhou stranu již byla čistá spekulace. 



 

- 99 - 

 

tab 8.1.7a Spolupráce obcí s poradnami pro veřejnost 

Otázka: Spolupracuje již obec s nějakou ekologickou poradnou pro veřejnost? 

otázka dotazníku 7  

Odpověď Počet 

ANO 58 

NE 97 

58

97

ANO

NE

 

Počet obcí které uvedly, že spolupracují s nějakou ekologickou poradnou v našem vzorku je vcelku 

impozantní. To, že spolupráce poraden a obcí existuje, vyplývá i z jiných částí průzkumu. Tato 

spolupráce má několik rovin. Některé obce podporují poradny finančně, nebo formou výhodného 

nájmu. Na druhé straně poradny uvádějí, že pro radu si přicházejí starostové. Velký počet obcí, 

které uvedly, že spolupracují s nějakou „ekologickou poradnou“ bychom snad spíše lépe vysvětlili 

díky tabulce na následující straně. V této tabulce uvádíme vždy konkrétní „ekologickou poradnu“ 

a město či města, která uvedla, že s danou organizací spolupracují. Ze seznamu organizací vyplývá, 

že se v řadě případů nejedná o ekologické poradny, ale obecně vzato environmentálně zaměřené 

NNO.  
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tab 8.1.7b Organizace, se kterými obce spolupracují 

Otázka: S jakou ekologickou poradnou obec spolupracuje?  

otázka dotazníku č. 7 úřad(y) 

Alcedo Vsetín 

CEV Kavyl Svatý Jan pod Skalou Beroun 

CZ Biom Přeštice 

Česká společnost ornitologická Jihlava 

Český svaz ochránců přírody - 02/09 ZO Podblanické ekocentrum  Vlašim 

Český svaz ochránců přírody - 11/11 ZO Zvoneček Praha - Zbraslav 

Český svaz ochránců přírody - 54/44 ZO Veronica 

Brno-Jundrov, Brno-Chrlice, Uherské Hradiště, 

Brno-Sever, Kuřim, Brno-Medlánky 

Český svaz ochránců přírody - 56/15 ZO CEV Pálava Mikulov 

Český svaz ochránců přírody - 73/01 ZO Centaurea Uherský Brod 

Český svaz ochránců přírody - 17/01 ZO SEV Mravenec Pelhřimov 

Český svaz ochránců přírody - RS Iris Prostějov Prostějov 

Český svaz ochránců přírody - ZO Bartošovice Příbor 

Český svaz ochránců přírody - ZO Kosenka Brumov-Bylnice 

Český svaz ochránců přírody - ZO Margarita Jihlava 

Český svaz ochránců přírody - ZO Ponikva Blansko 

Český svaz ochránců přírody - ZO Šípek Český Krumlov 

Český svaz ochránců přírody - ZO Vysočina Jihlava 

Český svaz ochránců přírody (nespecifikovaná ZO) Praha 4, Karviná 

EKIS Bruntál 

Ekocentrum Brno Brno 

Ekocentrum Divizna Liberec 

Ekocentrum Chrpa při DDM Uherský Brod Uherský Brod, Kunovice 

Ekocentrum Líska Vsetín 

Ekocentrum Most Most 

Ekocentrum při SVČ DUHA Holešov Holešov 

Ekocentrum Skřítek Polička 

Ekocentrum Žabka Kunovice 

Ekodomov Žatec, Kutná Hora 

Ekoncentrum Chrpa Kunovice 

Ekoporadna Orsej Česká Lípa, Nový Bor 
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Ekoporadna Vila Doris Šumperk 

EPS Tábor 

Firemní poradna EKOKOM Příbor 

Hnutí Duha Brumov-Bylnice 

Inistitut komunitního rozvoje Karviná 

INEX SDA Vysoké Mýto 

Informační a vzdělávacíá středisko Budy Rakovník 

KÚLK - Střevlík Frýdlant 

Ochrana Fauny ČR Tábor, Dobříš 

České Švýcarsko, o.p.s. Česká Kamenice 

Regionální energetické centrum Valmez Hranice 

Rezekvítek Brno-Chrlice, Kuřim, Brno-Medlánky 

RRA Pardubického kraje Žamberk 

SEV Hájenka Kopřivnice 

SEV Orsej Česká Lípa 

STUŽ Karlovy Vary Karlovy Vary 

Tereza Praha 13 

Tilia Ústí nad Labem 

Toulcův dvůr Praha 13, Praha 15 

Vita Karviná, Frýdek-Místek, Orlová 

 

Modře podbarvené organizace jsou takové, které buď byly přímo zařazeny do našeho průzkumu 

jako ekologické poradny, nebo tuto činnost alespoň deklarují. Šedivě podbarvené organizace 

poradenství ani nenabízejí. Nicméně se nám podařilo ověřit, že s řadou ekologických poraden 

města skutečně spolupracují a lze důvodně předpokládat, že nejde jen o jednosměrnou vazbu 

například typu finanční podpory, ale oboustranně přínosnou spolupráci.
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8.2 Souhrn 

Dobrým signálem, který je třeba zmínit na úvod je vlastní 54% respondence a poctivé zpracování 

odpovědí, byť jednoduchého dotazníku. Je zřejmé, že úřady většinou nejsou tak uzavřeny 

mezisektorové spolupráci, jak by se dalo očekávat, neboť už jen účast v průzkumu byla nad rámec 

jejich povinností. Samozřejmě je zřetelná poptávka obcí po podpoře z Operačního programu 

Životní prostředí. Je ale současně zřejmé, že obce budou usilovat zejména o uspokojení potřeb 

týkajících se infrastruktury a realizaci projektů na přímé zlepšení stavu životního prostředí. Ty 

obce, které uvažují o žádosti na investiční projekty z p.o. 7, většinou zvažují vybudování center, 

nikoliv přímo poraden. Environmentální poradenství je navíc pravděpodobně pro ně stále dosti 

nejasně ohraničený termín označující činnost, kterou lze obecně zahrnout do činností 

„ekologických center“. Z průzkumu vyplývá potřeba osvěty obcí v oblasti environmentálního 

poradenství - Usnesení vlády č. 408/2008 Sb. a Rozvojového programu EP v ČR pro roky 2008 – 

2013.  

Přestože představitelé obcí pravděpodobně ne zcela jasně chápou termín ekologické poradenství 

a jeho obsah, ukazuje se, že obce spolupracují s řadou organizací, které se poradenství věnují. 

Toto je důležité východisko pro budoucnost, neboť má vliv na udržitelnost investičních projektů 

nestátních neziskových organizací. Takové investiční projekty, které jsou založeny na 

mezisektorové spolupráci veřejné správy a NNO by měly být preferovány. 

Určitá skupina obcí uvádí, že sama poskytuje potřebné poradenství, což je, jak je uvedeno výše 

podloženo i předchozími průzkumy. Na tento postoj lze nahlížet buď tak, že obce nepřikládají 

dalšímu poradenství nad rámec agendy úřadu význam, nebo poskytují více „služeb“, než vyplývá 

z jejich kompetencí.  

Průzkum naznačil, že obce v nezanedbatelné míře samy vyhledávají služby ekologických poraden 

a spolupracují s nimi. Současně menší skupina obcí plánuje přímo vybudování zařízení, jehož 

součástí by byla ekologická poradna.
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9. Průzkum nabídky komerčních environmentálních poradců 

V tomto průzkumu jsme pracovali se vzorkem 463 komerčních poradců a 299 osob s oprávněním 

provádět posuzování vlivů na životní prostředí (viz kapitola 4). 

9.1 analýza nabídky 

tab 9.1.1 Celkový přehled počtu subjektů podle velikostních kategorií v krajském členění 

kraj sídla Tř. 1 Tř. 2 Tř. 3 Celkem Lidnatost obyv./firmu (tisíce) 

Jihočeský 9 11 1 21 633264 30,155 

Jihomoravský 20 41 6 67 1140534 17,023 

Karlovarský 9 2  0 11 307449 27,950 

Královéhradecký 13 6 1 20 552212 27,611 

Liberecký 9 8 2 19 433948 22,839 

Moravskoslezský 18 18 3 39 1249897 32,049 

Olomoucký 16 8  0 24 641791 26,741 

Pardubický 11 6  0 17 511400 30,082 

Plzeňský 9 12 3 24 561074 23,378 

Praha 27 68 21 116 1212097 10,449 

Středočeský 21 18  0 39 1201827 30,816 

Ústecký 11 16 1 28 831180 29,685 

Vysočina 4 5 3 12 513677 42,806 

Zlínský 10 13 3 26 590780 22,722 

Celkový součet 187 232 44 463 10381130 22,421 

187

232

44

1

2

3
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Kvalifikovaným posouzením nabídky jednotlivých subjektů byly komerční poradci rozděleni do 3 

kategorií (tříd). Do první kategorie byli zařazeni převážně jednotlivci – podnikající fyzické osoby. 

Do druhé třídy malé a středně velké firmy a do třetí kategorie velké podniky často s mezinárodní 

působností, nebo zahraničním vlastníkem. Tabulka představuje rozložení v těchto kategoriích  

a pro základní představu o geografickém rozložení i ve struktuře podle jednotlivých krajů. 

Velikostní rozdělení asi není překvapením. Převládá skupina malých a středních firem, téměř 

stejně velkou skupinu tvoří jednotlivci a jen asi 9% velké firmy. Největší potenciál pro poradenství 

veřejnosti mají právě konkrétní jednotlivci, kteří – podle vlastních zkušeností zpracovatele – 

spolupracují na neziskových projektech a navíc je v jejich případě obvyklé, že poskytnou základní 

informaci, radu, konzultaci zdarma. Toto platí i pro střední a menší firmy. Celá tato skupina tedy 

vytváří potenciál pro environmentální poradenství ve veřejném zájmu. Dosah, resp. místo 

působnosti poradců a firem je demonstrován v mapové části. Obecně platí, že standardně působí 

firmy i jednotlivci převážně na území jednoho nebo dvou sousedních krajů. 

Pro orientační přehled o „saturaci“ v jednotlivých krajích je v tabulce uveden přepočet dle 

lidnatosti kraje a v posledním sloupci je uveden počet obyvatel v tisících připadající na jednu 

konzultační firmu. Z těchto dat vyplývá, že na jednu konzultační společnost připadá v průměru 

zhruba tolik obyvatel (22 421), kolik obývá průměrně velké bývalé okresní město. Významné 

zkreslení do průměru vnáší Praha a Brno, kde se sídla firem koncentrují. Lépe v tomto případě 

vypovídá medián hodnot (27 780). 
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tab 9.1.2 Počty akreditovaných osob EIA v jednotlivých krajích 

Kraj bydliště Počet 

Jihočeský 10 

Jihomoravský 44 

Karlovarský 10 

Královéhradecký 11 

Liberecký 20 

Moravskoslezský 32 

Olomoucký 11 

Pardubický 15 

Plzeňský 7 

Hlavní město Praha 72 

Středočeský 30 

Ústecký 16 

Vysočina 10 

Zlínský 11 

Celkový součet N= 299 

 

Jedná se o akreditované osoby – viz kapitolu 4.11. Tyto subjekty se mohou do určité míry 

překrývat s podnikajícími fyzickými osobami v předchozí tabulce. Současně mohou být 

zaměstnány či v dlouhodobém smluvním vztahu s některou z právnických osob. Pokud jde  

o působnost těchto jednotlivců, nelze ji jednoznačně charakterizovat, a proto nelze ani 

odhadnout „dosah“ jejich působnosti. Jejich specializace je předurčuje k realizaci zakázek na 

celém území ČR, i když lze předpokládat, že převažovat bude krajská působnost, případně 

působnost na území několika sousedních krajů. Geografické rozložení autorizovaných osob je 

součástí mapové části. 

V tomto případě jsme pro relativně malý počet subjektů neprováděli přepočet podle lidnatosti 

kraje. Lze konstatovat, podobně jako u firem obecně, že koncentrace akreditovaných osob je 

vysoká v Praze, Brně a Ostravě. 
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tab 9.1.3 Zaměření firem – nabízené služby 1 

Nabízené služby Počty  Nabízené služby Počty 

Odpady 111  Právo 31 

Voda 84  Vzdělávání 29 

EMS, EMAS, ISO 79  Energetika 28 

Ovzduší 68  IPPC 27 

Havárie a zátěže 56  Zeleň 21 

EIA, SEA 53  Ochrana přírody 18 

Chemické a nebezpečné látky 46  Doprava 15 

Pracovní prostředí 41  Hluk a záření 10 

Geologie 31  Zvířata 5 

111
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Z této tabulky vyplývají počty podnikatelských subjektů nabízejících služby v jednotlivých 

oblastech. Jen pro připomenutí uvádíme, že jde o firmy, které explicitně nabízejí konzultační 

činnost v daném oboru, tedy nikoliv jen dodávku technologií, atp. Číselník témat v tomto případě 

vznikl kvalifikovaným klíčováním nabídky jednotlivých subjektů (číselník, který umožní srovnávat 

nabídku s ekologickými poradnami je použit následně). 

Jak vyplývá z tohoto přehledu, dle očekávání nabízí největší počet firem služby v oblasti odpadů, 

což je skutečnost podložená historickým kontextem a poptávkou. Na prvních místech v žebříčku 

výskytu témat jsou dále „velké obory“, tj. voda a ovzduší. Značný počet firem nabízí také systémy 

certifikace kvality, což je dáno trendem posledního desetiletí. Takto rozložená nabídka specializací 

může dobře odborně doplňovat nabídku poraden, od kterých podle našich závěrů veřejnost, která 

jejich služeb dosud nevyužila, očekává informace a rady právě o výše uvedených „velkých 

tématech“ ochrany ŽP. 
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tab 9.1.4 Srovnání nabízených služeb firem a ekologických poraden 

Nabízené služby 

% Počty 

Komerční NNO Komerční NNO 

Ochrana přírody 8,54% 10,08% 41 39 

Zeleň a rostliny 4,38% 9,56% 21 37 

Odpady a recyklace 36,67% 9,30% 176 36 

Zvířata 0,83% 9,04% 4 35 

Ekologické zemědělství, biopotraviny 1,67% 8,53% 8 33 

Ekologicky šetrné výrobky, ekoznačky 0,00% 8,01% 0 31 

Voda, odpadní voda, praní, čištění 18,96% 7,24% 91 28 

Energie, úspory, vytápění 5,00% 6,98% 24 27 

Bydlení 2,29% 6,98% 11 27 

Doprava 1,67% 6,46% 8 25 

Ovzduší 13,75% 6,46% 66 25 

Účast veřejnosti, právo na informace 0,00% 6,20% 0 24 

Zdraví, hluk, záření, vibrace 6,25% 5,17% 30 20 

Součet všech odpovědí „Ano, nabízíme toto téma“ 100% 100% 480 387 

Počet všech subjektů N=   463 43 
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Touto tabulkou a grafem vyjadřujeme srovnání nabídky služeb komerčních subjektů  

a ekologických poraden. Pro získání této informace a zajištění srovnatelnosti bylo nejprve 

zapotřebí zařadit komerční subjekty do skupin nabízejících služby dle klíče používaného v celém 

průzkumu. Procenta v tabulce vyjadřují část „trhu“, kterou dané téma tvoří. Pokud libovolný 

subjekt odpověděl, že nabízí poradenství k danému tématu, započetla se odpověď do celku, který 

tvoří základ pro procentuální vyjádření. V případě poraden odpovědělo v profilovém dotazníku 43 

subjektů ze 46, které zaslaly profil. 
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Už na první pohled je zjevná „všestrannost“ poraden a specializovanost komerčních subjektů. Na 

jednu poradnu připadá 8,6 řešených témat, které nabízí, zatímco na komerční poradce 1,03. 

Poradci specialisté tak nemohou nahrazovat funkci ekologické poradny, ale mohou se například 

zapojovat do projektů, kde nezisková poradna může krátkodobě (řešení konkrétního případu) 

nebo dlouhodobě (systémová spolupráce) potenciál experta využít. Míra specializovanosti 

podnikatelů a „univerzality“ ekologických poraden je jinak pochopitelná a byla zmiňována již 

v předchozí studii5. 

Jak asi bylo možné očekávat, doménou ekologických poraden jsou spotřebitelské otázky, kterými 

se komerční poradci vůbec nezabývají. Totéž platí o účasti veřejnosti a právu na informace  

o životním prostředí – jedná se o témata tradičně řešená neziskovými organizacemi.  

Dále je zapotřebí si uvědomit, že jsme do průzkumu zahrnuli pouze firmy, které nejsou úzce 

specializovány na energetické poradenství a zemědělské poradenství. Přesto se určitá skupina 

firem do našeho vzorku dostala, neboť nabízí toto téma nikoliv jako klíčové, ale jako jedno z více, 

respektive jako doplňkové. 

 

                                                        

5
 Studie o stavu environmentálního poradenství v roce 2005 mimo přímou působnost resortu životního prostředí  

a environmentálně orientovaných NNO, Agentura Koniklec (2006) 



 

- 109 - 

9.2 Souhrn 

V České republice působí významná skupina podnikatelských subjektů, které nabízejí služby 

environmentálních konzultací, poradenství, resp. osob s oprávněním provádět posuzování vlivů na 

životní prostředí. Tyto podnikatelské subjekty často poskytnou základní informace i rady zdarma  

a současně mohou vstupovat do společných projektů s ekologickými poradnami a/nebo obcemi. 

V tom spočívá jejich potenciál pro ekologické poradenství ve veřejném zájmu.  

Zatímco ekologické poradny nabízejí průřezový pohled na problematiku ochrany ŽP – zabývají se 

generalizovaným poradenstvím - soukromé subjekty jsou velmi specializované. Z hlediska 

nabízených témat odpovídá frekvence jednotlivých oborů nabízená podnikateli vcelku frekvenci 

výskytu témat zmiňovaných respondenty výzkumu na vzorku obyvatel (viz kap. 5.2), která by 

očekávali v nabídce ekologických poraden.  
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10. Mapová část 

10.1 Úvod k mapové části 

Součástí zpracované analýzy jsou i mapové výstupy. Hlavním účelem zpracování mapových 

výstupů je snadná a názorná identifikace „bílých míst“, tedy oblastí České republiky, kde jsou 

služby stávajích i potenciálních subjektů poskytujících environmentální poradenství pro veřejnost 

dostupné hůře případně vůbec. Údaje o subjektech průzkumu byly zpracovány do geografického 

informačního systému (GIS), z nějž byly pořízeny následující výstupy, které jsou přílohou analýzy. 

1 Mapa subjektů  typu "A" - poraden s vyznačením kvalifikovaně odhadované spádovosti 

2 Mapa subjektů typu "A" - poraden - detail pro Prahu 

3 Mapa subjektů typu "A" - poraden - detail pro  Brno 

4 Mapa subjektů  typu "B" - informačních center a ekocenter s vyznačením spádovosti 

5 Mapa subjektů typu "B" - informačních center a ekocenter - detail pro Prahu 

6 Mapa subjektů typu "B" - informačních center a ekocenter - detail pro Brno 

7 Mapa obcí  zapojených do průzkumu 

8 Mapa obcí zapojených do průzkumu - detail pro Prahu 

9 Mapa obcí zapojených do průzkumu  - detail pro Brno 

10 Mapa komerčních poradenských subjektů   

11 Mapa komerčních poradenských subjektů  - detail pro Prahu 

12 Mapa komerčních poradenských subjektů - detail pro Brno 

 

Kromě tištěných mapových výstupů jsou ke studii přiložena zpracovaná mapová data ve 

standardizovaných formátech, která mohou být použita pro pokročilou analýzu geografických dat. 

Nad mapovými daty byl zpracován i GIS projekt, který je ve dvou technických variantách 

(ArcExplorer, Kristýna) rovněž přiložen v elektronické podobě k analýze pod názvem „Projekt GIS 

EP 2008“.  

10.2 Spádovost poraden a pokrytí území ČR službami environmentálního poradenství 

Část poraden deklaruje jako oblast svého působení území kraje případně i celé území ČR. Není 

pravděpodobné, že by tyto poradny mohly takovéto území pokrýt službami spočívajícími 

v osobním kontaktu. V těchto případech se tedy jedná o distanční poradenství (telefonické, 

prostřednictvím internetu) případně o poradenství úzce specializované, nebo projekty a činnosti, 

které nemají charakter osobní poradenské interakce, ale například osvětové, výchovné a 

vzdělávací činnosti.  
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Z průzkumů vyplynulo, že většina potenciálních klientů poptává zejména poradenství kontaktní. 

Geografický dosah činnosti poradny pro kontaktní poradenství je dán dostupností poradny pro 

klienta.  Racionální velikost spádového území obsluhovaného environmentání poradnou je území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností, nebo několika takových sousedících regionů, 

případně regionu ohraničeného jinak (například území CHKO, tradiční oblasti).  

Z analýzy mapových podkladů vyplývá, že službami environmentálního poradenství zajišťovanými 

subjekty typu  „A“ – poradnami bylo v době zpracování studie pokryto území Plzeňského kraje, 

dále pak kraj Ústecký, část Jihočeského kraje, Královéhradecký kraj, kraj Vysočina a část kraje 

Zlínského. Velmi dobré pokrytí  službami environmentálního poradenství je v kraji 

Jihomoravském.  

Nejhorší pokrytí službami environmentálního poradenství vykazuje Karlovarský kraj, kde existuje 

jediná poradna a to v Mariánských Lázních.  Na rozsáhlém území Středočeského není službami 

environmentálního poradenství pokryto území Rakovnicka a dále pak území bývalého okresu 

Praha – Východ východním směrem až k hranicím s Pardubickým krajem (Kolín, Český Brod, Lysá 

nad Labem, Čáslav, Poděbrady, Kutná Hora). Druhým významným nepokrytým místem 

Středočeského kraje je jeho jižní část (Sedlčansko), která tvoří spolu s „přilehlými“ částmi 

Jihočeského kraje (Soběslav, Jindřichův Hradec, Dačice) a kraje Vysočina (Pelhřimov, Telč) jedno 

z největších nepokrytých území v ČR. 

Dalším významným souvislým nepokrytým územím jsou příhraniční oblasti Královéhradeckého a 

Pardubického kraje – území od Dobrušky přes Rychnov nad Kněžnou až po Králíky, tedy hranici 

s Olomouckým krajem.  

Jedním z největších nepokrytých území Moravy je příhraniční území Moravskoslezského kraje – 

Bruntálsko, Krnovsko s tím, že nepokryté území pokračuje dále na jih Olomouckým krajem 

(směrem na jih  až k hranicím s krajem Jihomoravským).  

Území Jihomoravského kraje je pokryto velmi dobře, nicméně i zde lze najít „bílá místa“, zejména 

na jih od Brna (Břeclav, Mikulov, Hustopeče). 

Zvláštním případem je Hlavní město Praha, které je obsluhováno dvěma poradnami z nichž obě 

poskytují především distanční poradenství. V době finalizace této analýzy byl zahájen provoz 

služby kontaktního environmentálního poradenství pro veřejnost v hlavním městě Praze v roce 

2009, kterou na zakázku MHMP zajišťuje jedna základní organizace ČSOP.    
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Potenciál pro poskytování služeb environmentálního poradenství na dosud spádově nepokryté 

části území ČR mohou doplnit poradenské aktivity informačních center a ekocenter, které vykazují 

schopnost tuto službu nabídnout. Pokrytí službami i „bílá místa“ je nejlépe patrné z celkové mapy.  

 

Mapa správních obvodů na jejich území se nachází poradna („A“) nebo ekocentrum („B“) 

 

Legenda: 

  Správní obvod na jehož území je poradna ("A") 

 Správní obvod na jehož území je informační centrum ("B") 

 Správní obvod na jehož území jsou oba subjekty 

 



 

- 113 - 

 

11. Závěrečná syntéza, formulace závěrů 

Poradny v ČR Identifikovali jsme  57 organizací, které vykonávají poradenskou činnost ve 

smyslu definice z Rozvojového programu environmentálního poradenství 

v České republice pro období 2008 – 2013. Dále registrujeme nejméně 100 

dalších organizací, které tuto činnost vykonávaly v minulosti, ale přechodně 

ukončily, nebo ji vykonávají okrajově či doplňkově ke své hlavní činnosti, 

kterou je většinou environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, případně 

praktická ochrana přírody. Jedná se o nestátní neziskové organizace, a to 

převážně občanská sdružení, dále obecně prospěšné společnosti a v menší 

míře jiné neziskové právní formy. 

EPo je  

velmi často 

provázáno 

s ostatními 

aktivitami NNO 

Z průzkumu je zjevné, že v řadě organizací existuje reálná a jasná provázanost 

environmentálního (ekologického) poradenství a jiných typů činnosti. Jen 

v málo případech je systematické a systémové poradenství zřetelně odděleno 

od zbytku činnosti. Proto bylo vůbec velmi složité vybrat ty „správné“ 

organizace pro průzkum. Také údaje o formách poskytovaného poradenství 

potvrzují, že zatímco typická poradna oddělená od ostatních činností 

poskytuje převážně základní formu poradenství – konzultace, některé 

organizace uvádějí, že poskytují téměř výhradně vyšší formy – účast 

v projektech a management. Ačkoliv určitě existují případy, kdy menší část 

činnosti poraden tvoří tyto formy, jedná se spíše o nepochopení či neznalost 

principu systémového poradenství a do těchto forem jsou zahrnovány jiné 

činnosti. 

Organizace se věnují 

mnoha činnostem, 

je-li možnost pod-

pory EPo, využijí ji 

To potvrzuje i názor samotných tazatelů, kteří poradny navštívili. Podle jejich 

názoru se část organizací věnuje zjevně více různorodým činnostem a 

poradenské aktivity poskytují v různé míře – pokud se objeví nabídka 

finančních prostředků, využijí toho a zintenzivní svojí činnost v této oblasti. 

Nicméně, pokud finanční prostředky specificky na poradenství k dispozici 

nejsou, v určitém rozsahu budou tuto činnost poskytovat stejně. 

Organizace, které 

nemají silné zázemí 

a zkušenosti mají 

Průzkum ukázal, a osobní dojmy tazatelů to potvrzují, že ty poradny, které 

vznikly zcela účelově jen na základě nabídky finanční podpory z OP RLZ 

v minulém plánovacím období a neměly vlastní „poradenskou minulost“ jsou 
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problémy 

s udržitelností  

často nuceny činnost poradny značně omezit nebo ukončit po skončení 

projektu. Tam, kde je zázemí ekologického centra, jehož je poradna součástí, 

kde je realizována řada jiných činností, respektive, kde existuje silné zázemí 

spočívající v diferencovaných aktivitách, mají poradenské činnosti vyšší naději 

na přežití. S tím souvisí i názor tazatelů, který se vyskytl v jejich hodnocení, a 

to sice, že v ojedinělých případech působí pracovníci organizací jako 

profesionálové, kteří považují podporu EPo za výhodnou státní zakázku. 

Klíčový je osobní 

kontakt i když počet 

osobních návštěv 

klientů poraden není 

vysoký. 

Výzkum ukázal, že ačkoliv návštěvnost poraden není vysoká, je osobní kontakt 

s klientem pro poradce i klienta klíčový. Protože spádovost typické ekologické 

poradny je maximálně zhruba území odpovídající správnímu obvodu obce 

s rozšířenou působností, ukazuje se, že počet skutečně fungujících subjektů 

není z hlediska pokrytí území dostatečný. Ačkoliv poradny samy udávají, že 

poskytují poradenství na území kraje či více krajů, pro osobní návštěvu je 

takový dosah nerealistický. Na druhou stranu vhodnými formami kvalitního a 

odborného distančního poradenství lze částečně tuto nedostatečnost 

kompenzovat. 

Veřejnost neví  

o poradnách a skoro 

polovina lidí ani 

neví, co to 

ekologická poradna 

je. 

Informovanost obecné veřejnosti o poradnách je velmi nízká. Podle výsledků 

celorepublikového sociologického výzkumu jen 8 % obyvatel zná nějakou 

konkrétní poradnu. Vzhledem k počtu poraden, malému pokrytí a nízké 

propagaci to není překvapující. Možná více zarážející je, že přes 40 % obyvatel 

vůbec neví, co si pod tímto pojmem představit. Ti, kteří poradny vyhledávají 

patří mezi vzdělanější obyvatele, velmi často vysokoškoláky a to spíše 

v mladším nebo středním věku. Prakticky všichni dotazování lidé s nižším 

stupněm vzdělání netuší, co EPo znamená. Neví to ale také téměř třetina 

dotazovaných vysokoškoláků. To je velká výzva pro plošnou propagaci služeb 

ekologického poradenství.  

V informovanosti o 

poradnách hraje 

největší roli osobní 

kontakt a také 

internet. Jiná média 

o nich neinformují. 

Nejvíce klientů přivádí do poradny někdo z blízkých nebo známých, případně si 

najdou informace o poradnách na internetu. Ten je nyní kromě osobních 

kontaktů nejvýznamnějším zdrojem informací. Poměrně malou část přivede 

do poraden jejich propagační materiál a téměř nikdo se nedozví o poradně 

z tisku. Z tohoto faktu vyplývá jasná potřeba propagace, a to propagace ze 

strany poraden v synergii poraden, provozovatelů, zřizovatelů, veřejné správy 

a státu.  
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Významnou část 

klientů poraden 

tvoří „tvrdé jádro“, 

k jehož životnímu 

stylu návštěvy patří. 

Návštěvníky poraden lze velmi zhruba rozdělit na dvě základní přibližně stejně 

početné skupiny:  tj. na náhodné návštěvníky a „tvrdé jádro“. Přes 30% klientů 

tvrdí, že poradnu navštěvuje opakovaně. Poradci se také domnívají, že 

příležitostných návštěvníků je většina. Pro systematické návštěvníky patří 

využívání služeb poraden k životnímu stylu. Jedná se o vždy pravděpodobně 

dosti uzavřenou skupinu, která informuje o existenci poradny své blízké a 

známé.  

Ekologické poradny 

neziskových 

organizací využívají 

klienti pro 

uspokojení 

soukromých potřeb. 

Bez ohledu na to, patří-li do té které skupiny, přichází klient do poradny 

v naprosté většině případů z důvodů soukromých potřeb a jen mizivá skupina 

využívá služeb poraden pro svoje podnikání. To odpovídá využívání poraden 

jako součásti životního stylu. S tím souvisí i fakt, že poptávka stávajících 

klientů poraden po tématech, tj. témata, která v poradnách řeší se liší od 

představy široké veřejnosti, která spíše očekává, že poradny poskytují služby 

ve „velkých“ tématech, jako jsou například odpady.  

Klienti i veřejnost, 

která zatím poradny 

nevyužila preferuje 

osobní kontakt. 

Klienti poraden i potenciální uživatelé služeb z řad široké veřejnosti preferují 

osobní kontakt. Významná část uvádí jako vyhovující interaktivní internetovou 

komunikaci, případně telefonát a minimum skutečných i potenciálních klientů 

uvádí jako vyhovující předem připravené odpovědi. Jednoznačně to svědčí o 

potřebě systémově řešit nějaký problém, ne se jen dozvědět informaci. Tento 

prvek interakce s poradcem je pro klienty klíčový. 

Většina klientů je 

s poradnami 

spokojena. 

Jako důležitý poznatek lze uvést, že klienti ekologických poraden jsou 

spokojeni s jejich službami. Pochopitelně neznáme jejich nároky, nicméně dvě 

třetiny klientů odchází plně uspokojena a téměř třetina částečně. Jen 

minimum klientů je nespokojeno. Podíváme-li se podrobněji na hodnocení 

služeb, zjistíme, že přes 80 % klientů hodnotí rychlost i kvalitu obsahu služby 

(odpovědi) kladně. To je více klientů, než celkově spokojených. Existují tedy 

faktory kromě kvality služby a rychlosti jejího poskytnutí, které snižují 

spokojenost. Pravděpodobně, a vlastní názor poraden to potvrzuje, půjde 

zejména o bariéry v dostupnosti a kvalitu prostor, možná částečně i otevírací 

doba . Tyto faktory částečně snižují spokojenost klientů, což potvrzují samy 

poradny i tazatelé, kteří konstatovali, že některé poradny nebyly díky 

špatnému značení nebo umístění prakticky k nalezení. 

Poradci vystupují Sami tazatelé průzkumů většinou hodnotili přístup poradců jako velmi 
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jako profesionálové. profesionální a často vysoce oceňovali i přístup osobní. Nicméně 

profesionalitu poradců hodnotili tazatelé častěji kladně než osobní přístup. 

Naopak se vyskytly ojedinělé případy, kdy byl osobní přístup hodnocen 

negativně. 

Návštěvnost 

poraden – počet 

návštěv klientů  - je 

nízká  

Samy poradny udávají návštěvnost v obrovském rozptylu od desítek do stovek 

návštěvníků – příjemců služeb. Další části výzkumu ukazují, že frekvence 

osobních návštěv většiny poraden je poměrně nízká a pohybuje se okolo 

deseti osob za měsíc. Samy poradny jsou sice optimistické, pokud jde o nárůst 

v letošním roce, ale jde o optimismus mírný. S návštěvností významným 

způsobem souvisí propagace, kterou samy poradny považují za klíčovou pro 

její zvýšení. Nicméně v této oblasti mají omezené možnosti (pravděpodobně 

zejména finanční) oslovit širší veřejnost, což vede k vytváření „tvrdého jádra“ 

klientů, jak bude dále zmíněno. Je přitom také otázkou, zda poradny o 

významné zvýšení počtu návštěv klientů stojí - některé poradny jsou velmi 

špatně dostupné a přístup k nim není označen, stejně jako v některých 

případech vlastní objekt.  

Typická ekologická 

poradna 

Typická ekologická poradna má otevírací dobu pro veřejnost, i když často 

omezenou,  jednoho až dva zaměstnance zpravidla s vysokoškolským 

vzděláním a spolupracuje s několika málo dobrovolníky a externisty. Poradny 

mají k dispozici nejrůznější prostory a to jak z hlediska výměry, tak kvality, i 

právního vztahu k prostoru. Ve skupině poraden se vyskytují takové, které 

působí v jedné malé pronajaté místnosti, jiné mají k dispozici zázemí velkého 

ekocentra, jehož jsou součástí. Pokud jde o právní vztah k objektu, jde 

nejčastěji o nájemné na dobu neurčitou, jde tedy o poněkud nejistou 

existenci. Důležitým poznatkem je, že jen menší část (asi čtvrtina) poraden 

pociťuje potřebu rozšíření prostor. Jako daleko významnější vidí potřebu 

podpory vlastní poradenské činnosti. Ty poradny, které pociťují potřebu 

rozšíření prostor patří zejména do kategorie těch, co užívají nejmenší 

místnosti. Současně by jim ale postačovalo rozšíření na důstojnou úroveň 

odpovídající zhruba dvěma místnostem (kancelář, místnost pro klienty a 

zázemí). 

Poradny jsou dobře 

vybaveny. 

Všechny poradny jsou vybaveny výpočetní kancelářskou technikou. Základní 

technické vybavení je dostupné prakticky všem poradnám. Poradny vnímají 
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potřebu udržování a doplňování technického vybavení, zejména o 

audiovizuální techniku, nicméně většina poraden nepotřebuje žádné další 

vybavení. Podle odpovědí poraden lze odhadnout, že na uspokojení jejich 

potřeb v této oblasti by postačovaly cca 2 miliony, ze kterých jen zhruba 

polovina by představovala investiční prostředky. 

Poradci necítí příliš 

velkou potřebu 

dalšího vybavení. 

Prostory jsou 

vybaveny dobře a 

dobře působí. 

Také tazatelé průzkumů potvrzují, že poradny jsou většinou vybaveny dobře a 

poradci zvlášť nevolají po dalším dovybavování technikou. Jen ojediněle se 

vyskytly „náročnější“ požadavky, jako například kompletní nový nábytek. 

Důležitý je osobní dojem poradců z prostor poraden. I když poradny často 

nesídlí v ideálních místech a objektech, v naprosté většině případů je dojem 

z vlastního interiéru velmi dobrý.  

Benchmarkové 

hodnocení 

ekonomické stability 

Hodnocení ekonomické stability a kapacity se zaměřilo nejen na základní 

hospodářské ukazatele, ale specifickou benchmarkovou metodou byl vzat 

v úvahu komplex indikátorů, které svědčí o schopnosti organizace nejen 

absorbovat grant v řádu několika milionů, ale také zajistit řádné kofinancovaní 

bez ohrožení vlastní stability. Dále jsme se zaměřili i na posouzení schopnosti 

organizací zajišťovat prostředky vlastní činností a další faktory jako je 

vlastnictví objektu, doba existence a právní forma. 

Ve zkoumané 

skupině existuje 

významný počet 

dostatečně 

stabilních organizací 

pro absorpci grantu 

z OP ŽP. 

Podrobná ekonomická analýza ukázala, že ekonomická situace zkoumaných 

subjektů je optimističtější než se zpracovatelé předem domnívali. Pomocí 

benchmarkové metody jsme dospěli k závěru, že v malé skupině námi 

zkoumaných organizací existuje významné množství takových, které mají 

ekonomický potenciál realizovat investiční projekt např. z OP ŽP. 

Zdůrazňujeme, že se jedná o významnou část, nikoliv o všechny organizace. Je 

zapotřebí pochopitelně posuzovat konkrétní ekonomickou situaci každého 

žadatele. Na základě zjištěných údajů jsme navrhli i určitý ekonomický profil 

perspektivního žadatele o investiční podporu, který je součástí ekonomické 

analýzy.  

Nelze uvažovat za 

horizont 5 let. 

Naše úvahy o ekonomické stabilitě jsou ovšem založeny na časovém horizontu 

ne delším než 5 let. Existenční perspektivu organizací na delší dobu nelze 

seriózně predikovat. Proto se jeví tato doba jako maximální požadavek na 

udržitelnost, závazek na delší dobu je vždy spekulativní, nebo by musel být 

podložen například dlouhodobým smluvním kofinancováním ze strany obcí 
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nebo jiné úrovně veřejné správy. Na takovýto závazek jsme při zpracování 

studie nenarazili a dovolujeme si tvrdit, že je dost málo pravděpodobný. 

Vzájemná 

spolupráce poraden 

To, že se ekologické poradny sdružují do sítí, je všeobecně známý fakt. Většina 

poraden je členem nějaké sítě a to buď celostátní STEP, nebo některé sítě 

krajské. Síť STEP, resp. také Veronica Brno je uváděna jako dominantní subjekt 

poskytující poradnám metodickou pomoc. Metodická pomoc a školení 

z oblasti ekologického poradenství jinak k poradnám přichází většinou opět od 

jiných NNO. V průzkumu byly zařazeny také občanské poradny, které jsou 

sdruženy v síti občanských poraden a environmentální poradenství mají jako 

doplněk. Přesto, že nejsou specializovány na environmentální poradenství, 

vykazují počet environmentálních dotazů srovnatelný s klasickými 

ekologickými poradnami. Metodickou pomoc a školení čerpají od internetové 

ekologické poradny Zelená domácnost. 

Poradny dobře 

spolupracují 

s obcemi a školami. 

Průzkum potvrdil velmi dobrou vzájemnou spolupráci poraden a obcí, která 

bude ještě dále zmíněna. Některé obce podporují poradny finančně, nebo 

formou výhodného nájmu. Tato spolupráce představuje velký potenciál pro 

využití investičních projektů, neboť obce mohou významnou měrou přispět 

k udržitelnosti projektů. Poradny též často spolupracují se školami, což svědčí 

o provázanosti s EVVO.  

Poradny používají 

standardy a evidenci 

dotazů, ale část 

z nich to vnímá jako 

byrokracii. 

K jasné diferenciaci poskytovaných služeb od ostatních činností a k zajištění 

odpovídající odborné úrovně a kvality by měly sloužit standardy a také 

poradenská evidence. Poradny využívají několik druhů standardů, nejčastěji 

standardy STEP. Zdá se ale, že velká část poradců vnímá standardy jako 

povinnost bez výhod. Obdobně část poraden vidí byrokracii v evidenci 

poradenských případů, resp. ve formě v jaké je požadována od donora. Naši 

tazatelé narazili i na extrémní situaci, kdy ze strany poradců byla evidence 

hodnocena jako „pseudoevidence“ vybízející k formálnímu vykazování.  

Usilování o kvalitní nebyrokratickou standardizaci a evidenci v EPo je klíčovým 

úkolem pro jeho rozvoj a jasné ohraničení vně i uvnitř samotných organizací.  

Existuje nejméně 

100 dalších 

organizací 

s potenciálem pro 

EPo 

Na počátku jsme zmiňovali potenciál cca 100 dalších organizací pro 

environmentální poradenství. Jejich potenciál je velmi různorodý. Patří sem 

organizace, které realizovaly poradenské projekty v minulosti a projekty 

ukončily nebo utlumily, ať již se jedná o centra ekologické výchovy nebo 
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aktivní „zelené“ organizace věnující se ochraně přírody a krajiny, nebo 

organizace zabývající se místním rozvojem. Dále jsou to informační centra, 

občanské poradny a několik málo typů dalších organizací. 

Náplň činnosti 

subjektů 

s potenciálem pro 

EPo je flexibilní  

Na základě analýzy subjektů s potenciálem pro realizaci projektů 

environmentálního poradenství konstatujeme, že v řadě případů se zabývají 

směsí činností a aktivit, jejichž poměr se v čase mění a to vlivem aktuálního 

nastavení priorit finanční podpory. Lze si proto představit případ, kdy snaha 

organizace etablovat se jako poradna vyústí ve vznik velmi kvalitního 

informačního centra a nebo naopak, kdy se budované informační centrum 

vlivem poptávky postupně změní ve vyhledávanou poradnu.  

Obce mají zájem  

o OP ŽP a nemalá 

část má zájem  

o vybudování 

„ekologického 

centra“. 

Za velký úspěch považujeme výsledky průzkumu na úrovni obcí, kdy se nám 

povedlo získat 54 % míru respondence od úřadů měst o velikosti 5000 a více 

obyvatel. Obce budou ve značné míře žádat o podporu z OP ŽP na zlepšení 

životního prostředí. Ne bezvýznamná skupina 20 obcí uvažuje ale i o žádosti 

v rámci prioritní osy sedm na projekty s rozpočtem v rozpětí 15 – 45 milionů 

Kč a celkové výši několika set milionů Kč. Pokud jde o typ projektů, nepůjde 

nejspíš nikde specificky o ekologickou poradnu, ale představa je vybudovat 

vícefunkční „ekologické centrum“, jehož součástí bude případně ekologická 

poradna. 

Obce příliš 

nerozlišují mezi EPo 

a osvětou či 

výchovou, ale 

s organizacemi 

spolupracují. 

Obce vnímají environmentální poradenství celkem paušálně jako součást 

osvěty, nedělají rozdílů mezi poradnou a „ekocentrem“ a nevidí v termínu 

jeho specifický význam. To se projevilo tehdy, když celkem 38 % obcí, které 

uvedly, že spolupracují s některou „poradnou“, uvádí i organizace, které se 

zabývají spíše čistě EVVO. Nicméně naprostá většina obcí, která uvedla 

spolupráci s nějakou takovou organizací, uvedla jmenovitě organizaci, kterou 

jsme měli zahrnutou v průzkumu, ať již v kategorii A (poraden) tak v kategorii 

B (ostatních organizací s dílčí poradenskou činností či potenciálem pro EPo). 

Tato spolupráce se potvrdila oboustranně, neboť i poradci uvádějí spolupráci 

s obcemi.  

Spolupráce s obcemi 

má budoucnost- 

Mezisektorová spolupráce obcí a ekologických poraden může znamenat 

budoucnost pro environmentální poradenství. Společné projekty by měly být 

vysoce hodnoceny a preferovány. 

Obce samy Část obcí se domnívá, že ekologické poradenství není zapotřebí, když dobře 
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poradnami i klienty? funguje úřad, což poněkud paradoxně podle postřehu tazatelů (zcela 

ojediněle) potvrdili i někteří poradci. Na druhou stranu existuje 

nezanedbatelné množství obcí, které uvádějí, že samy využívají služeb 

ekologických poraden. 

Potenciál 

komerčních poradců 

Z hlediska potenciálu komerčních subjektů, je třeba vyzdvihnout skupinu 

několika set osob, které se živí jako profesionální komerční environmentální 

poradci. Je známo, že tito free-lancers poskytují často první radu a základní 

konzultaci zdarma. Věnují se vysoce odborným a specifickým činnostem. 

Průzkum potvrdil řádově odlišnou míru specializace komerčních subjektů (1,03 

tématu na firmu) a poraden (8,6 deklarovaných témat na poradnu). 

Generalizovaný charakter neziskového poradenství a míra specializace 

komerčních subjektů, zejména free-lancers nabízí prostor pro vzájemnou 

spolupráci.  

Role komerčních 

poradců a 

neziskových 

poraden je odlišná.  

Firmy pokrývají poptávku po specializovaném poradenství, kterou využívají 

zejména klienti, kteří řeší životní situaci nebo otázky v podnikání. 

Generalizované poradny NNO slouží více lidem, kteří zde uspokojují svoje 

soukromé potřeby z hlediska životního stylu. Komerční poradci nemohou být 

příjemci podpory z OP ŽP, ale mohou být partnery ve smyslu externí 

spolupráce, účasti v projektu, a podobně. Jedině tak může být využit jejich 

potenciál pro poradenství ve veřejném zájmu.  

Tyto závěry jsou pokusem o vytvoření určité „esence“ zjištěných faktů. Každá kapitola studie 

věnovaná některému z průzkumů je doplněna vlastním shrnutím, které doporučujeme 

prostudovat. Zvláštní pozornost doporučujeme věnovat kapitole 5.3 s komentovanými grafy a 

kapitole 5.4, ve které sami tazatelé hodnotí své dojmy z poraden. Do našich esenciálních závěrů se 

zdaleka nemohly promítnout důležité dílčí ekonomické ukazatele z kapitoly 6 – ekonomické 

analýzy, která tvoří samostatnou část této studie. Tím je vůbec tato práce specifická – každá její 

část tvoří výrazný samostatný celek a i když lze výsledky jednotlivých částí průzkumu dávat do 

vzájemných souvislostí, pro účely, pro které studie vznikala, je nezbytné prostudovat je také 

samostatně. 
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12. Návrhy a doporučení 

Na základě poznatků zjištěných během průzkumů a na základě závěrů studie lze ve vztahu 

k využívání environmentálního poradenství a zejména ekologických poraden formulovat 

následující vybraná doporučení. 

Pro podporu využívání ekologického poradenství doporučují zpracovatelé: 

 Podporovat síť poraden v návaznosti na realizaci Rozvojového programu environmentálního 

poradenství v České republice pro období 2008 – 2013 za současného vyjasnění, které 

organizace lze veřejnosti doporučovat jako stabilní poradny pracující na odpovídající úrovni a 

systematicky; 

 V té souvislosti ve spolupráci s poskytovateli environmentálního poradenství pracovat na 

jasném ohraničení a vymezení této služby tak, aby získala vlastní jasně definované postavení 

ve vztahu k environmentální osvětě, výchově a vzdělávání; 

 Přistupovat uvážlivě k investičním projektům se závazkem udržování činnosti na dobu delší 

než 5 let; ve všech případech důkladně posoudit kapacitu žadatelů s využitím ekonomického 

benchmarkingu navrženého ve studii; 

 Reflektovat skutečnost, že stávající ekologické poradny nepociťují výraznou potřebu investic 

do rozšíření prostor a vybavení, ale trpí jednoznačně nedostatkem prostředků na mzdy a 

v neposlední řadě další vzdělávání poradců; 

 Při posuzování podpory projektů environmentálního poradenství dbát důsledně na předchozí 

zkušenosti a již vytvořenou infrastrukturu žadatelských organizací; 

 Iniciovat a podporovat společné projekty obcí a nestátních neziskových organizací, zejména 

v investiční oblasti, neboť taková spolupráce zvyšuje pravděpodobnost udržitelnosti projektů; 

 Iniciovat a podporovat projekty využívající spolupráce specialistů a neziskových poraden 

poskytujících všeobecné poradenství;  

 Investovat do opakované celostátní propagační kampaně a zvýšit tak  informovanost občanů o 

environmentálním poradenství jako o druhu služby a o tom, co jim může přinést; 

 Všestranně podporovat a výslovně požadovat od podporovaných poraden zajištění 

odpovídající vlastní propagace a sebeprezentace, stanovit pro podporované a doporučované 

subjekty pravidla publicity zahrnující aktivní vlastní propagaci nejenom v případě projektů 

z evropských fondů; 



 

- 122 - 

 V rámci informačních kampaní využívat celostátní i regionální hromadné sdělovací prostředky, 

kterými lze oslovit potenciální klienty dosud s ekologickými neziskovými poradnami nepřišli 

do styku; 

o zatímco v regionálních novinách či rozhlasových stanicích se mohou zájemci 

dozvědět o konkrétních organizacích v jejich blízkosti, celostátní média jsou 

vhodnější pro informace o službě jako takové, mohou informovat o samotné 

existenci environmentálního poradenství a obecně o jeho nabídce; 

 Tematizovat v rámci kampaně problematiku energie a úspor, která je lákavá jak pro širokou 

veřejnost, tak pro současné klienty – efektivitu takto zaměřené kampaně může posílit i 

současná diskuse týkající se možné ekonomické krize – a v této souvislosti podporovat i 

aktivity všeobecných poraden v oblasti energií; 
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13. Přílohy 

Listy poraden, které odevzdaly profilový dotazník 

Mapy 

CD-ROM s elektronickými přílohami 

- Text studie ve formátu (.doc) 

- Prezentace 

o Finanční potřeby environmentálního poradenství ve výhledu 5 let (.ppt) 

o Prezentace závěrů studie (.ppt) 

o Environmentální poradenství a ekologické poradny pro veřejnost (.ppt) 

o Anglický překlad prezentace Finanční potřeby environmentálního poradenství ve 

výhledu 5 let (.doc) 

- Mapové výstupy (wmf, pdf) 

- Projekt GIS EP 2008 (Arcview, Kristýna) 

- Seznam  subjektů „A“ – poradny (.xls) 

- Seznam subjektů „B“ – centra (.xls) 

- Seznam subjektů „C“ – obce (.xls) 

- Seznam subjektů „D“ – komerční subjekty (.xls) 

 

 

 

V Praze dne 29.3.2009 

Za kolektiv zpracovatelů 

Miroslav Lupač 

 


