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I. OBECNÁ ČÁST 

 

I.1. Hlavní cíl 

Zpracování studie zadalo na konci května 2005 Ministerstvo životního prostředí (MŽP), odbor 

vnějších vztahů, oddělení vzdělávání a osvěty. Práce přímo navazuje na studii o stavu 

environmentálního poradenství v roce 2005 mimo přímou působnost resortu životního 

prostředí v ČR a sítí environmentálně orientovaných NNO, jejíž finální verzi předložila 

Agentura Koniklec MŽP 28. února 2006. Současně tato studie zahrnuje poznatky souběžně 

získané Sdružením ekologických poraden STEP o způsobu zajištění environmentálního 

poradenství v rámci evropské sítě Eco-Counselling Europe.  

Hlavním cílem studie je zmapovat způsoby zajištění nejrůznějších forem environmentálního 

poradenství veřejnosti a event. specifických cílových skupin v členských zemích Evropské 

unie, Norsku a Švýcarsku a získat tak základní přehled o situaci a podklad pro navržení 

a prosazení strategických postupů v této oblasti v České republice. 

Ministerstvo životního prostředí přikládá kvalifikovanému, systematickému a systémovému 

environmentálnímu poradenství pro veřejnost a její vybrané skupiny mimořádný význam. 

Cílem naší práce bylo vyhledávat zejména použitelné příklady inspirativního přístupu k EP 

zejména ze strany státu (vlády), neboť na této úrovni se nachází i zadavatel studie, ale i ze 

strany dalších sektorů, neboť v budoucnosti bude bezpochyby zapotřebí koncepční opatření 

EP zakotvit mezisektorově. 

Problematika EP není terminologicky zakotvena v závazných dokumentech. Pro účely studie 

jsme definovali environmentální poradenství takto: 

Pod pojmem environmentální poradenství (EP) chápeme „poskytování odborných 

a kvalifikovaných rad a doporučení veřejnosti, popularizaci výsledků vědy a výzkumu ve 

prospěch životního prostředí v praxi, přibližování šetrných životních standardů požadavkům 

veřejnosti a ovlivňování veřejnosti ve směru udržitelného rozvoje společnosti, podílení se na 

prezentaci dat odborného charakteru a poskytování relevantních informací.“ 

Jak je uvedeno výše, zaměřovali jsme se na onu největší množinu aktivit a služeb, které 

naplňují výše uvedenou definici. Samostatnou podmnožinu pak tvoří neziskové, preliminární 

poradenství označované jako „Ekoporadenství“, kterým se zabývala komplementární studie 

Sdružení STEP a v naší práci jsou tyto aktivity zmíněny jen tehdy, jsou-li v dané zemi zcela 

nepřehlédnutelné a/nebo mají zásadní význam pro specifické cílové skupiny, ne jen pro 

širokou veřejnost. 

Zmíněnou problematiku jsme v zájmu kompatibility s předchozími pracemi rozdělili do 

několika základních okruhů (viz kap. I.7. Metodika postupu). 
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I.2. Realizační tým 

Na zpracování studie se přímo podílely následující osoby: 

Miroslav Lupač vedoucí týmu, autor analýzy mirek@koniklec.cz 

David Kunssberger zpracování dat a podkladů elephant@elephant.cz 

Michael Pondělíček konzultant ahaswer@seznam.cz 

Aleš Horáček zpracovatel el. dotazníku, administrátor webu ales@koniklec.cz 

Alice Wollerová vedoucí týmu zpracovatelů obecné části ecila@post.cz 

Barbara Doležalová závěrečná redakce dracek@elephant.cz 

a dalších cca 5 kvalifikovaných osob zpracovávajících dílčí části obecného průzkumu 

(obecná část, kap. I.8)  

Jazykové služby zajišťovala Jazyková škola ETC, Krkonošská 17, Praha 2, 

http://www.etcetera.cz. 

Zvláštní poděkování za spolupráci při získávání zahraničních kontaktů dále patří 

- Ing. Vladislavu Bízkovi, CSc.  

- Ing. Rut Bízkové. 

 

mailto:mirek@koniklec.cz
mailto:elephant@elephant.cz
mailto:ahaswer@seznam.cz
mailto:ales@koniklec.cz
mailto:ecila@post.cz
mailto:dracek@elephant.cz
http://www.etcetera.cz/
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I.3. Harmonogram realizace 

Harmonogram realizace studie je znázorněn v následující tabulce: 

 V VI VII VIII IX X XI 

příprava a upřesnění zadání        

vytvoření dotazníku a průvodních textů        

příprava databáze oslovených osob        

zpracování elektronického portálu        

zpracování obecného průzkumu (kap. I.8)        

shromažďování odpovědí        

průzkum veřejných zdrojů        

doplňkový průzkum a verifikace        

kompilace studie        

předání a prezentace díla        
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I.4. Východiska 

Environmentální poradenství veřejnosti je činnost poskytovaná nejrůznějšími druhy subjektů,  

a to jak z hlediska institucionálního zakotvení, tak právní subjektivity i kvalifikace. Jde 

o činnost komplexní zajišťovanou buď specialisty a/nebo „generalisty“. Hranice EP je 

neostrá. Mnoho účastníků průzkumu považuje i přes srozumitelnou definici za 

environmentální poradenství i všeobecnou osvětu veřejnosti. Poradenství je však činnost 

charakteristická pevnými pravidly interakce mezi poradcem a klientem, standardizací 

nezbytných kvalifikačních předpokladů poradců a procedurálními standardy. Pro toto 

kvalifikované a kvalitativně standardizované poradenství existuje anglický termín „Eco-

counselling“, resp. německý „Umweltberatung“. Charakteristickými nositeli tohoto modelu 

jsou neziskové nepolitické organizace, a to ať již jsou z principu zřizovány na neziskovém 

základě, nebo jde o nezisková sdružení různých typů, m.j. i komerčních, subjektů (sítě, 

asociace, svazy). Eco-counselling je činnost zaměřená významně preventivně, jako nástroj 

předcházení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Specifickým atributem 

neziskového poradenství je trvalé vzdělávání a trénink poradců v nadstavbových 

komunikačních disciplínách a v dalších oblastech, jako je například projektové řízení. 

Jako širší rámec EP chápeme činnost charakterizovanou pro účely této studie anglickým 

výrazem „Environmental Consulting“, kde výše definované činnosti vykonávají všechny typy 

subjektů (nejen NNO), kromě veřejnosti oslovují i specifické cílové skupiny (korporátní 

klientela, veřejná správa) a preventivní charakter není u těchto činností v převaze. 

obr. 1 EP/Ekoporadenství 

Z obrázku vyplývá, že „Ekoporadenství“ svojí menší částí zasahuje mimo široký rámec EP, 

a to podle našeho názoru zejména svými významnými lokálními vazbami, které mohou 

otevírat další témata na místní úrovni, které poradny a poradci s veřejností řeší (sociální, 

kulturní, tradice, atd.). 

Skupina komerčních poradenských subjektů je na druhou stranu významná svým 

potenciálem pro poradenství veřejnosti a například v oblasti energetického poradenství 
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a event. zemědělského poradenství jsou komerční poradci významným zdrojovým 

segmentem.  

Abychom postihli co nejširší souvislosti problematiky, věnovali jsme pozornost  celému výše 

zmíněnému rámci, který jsme pro tyto účely nazvali „Environmental Consulting“ (Konzultační 

činnost v životním prostředí - Environmentální poradenství). Pro rozlišení obou nuancí proto 

používáme tyto dva termíny, tj. Ekoporadenství a Environmentální poradenství (EP), přičemž 

„Ekoporadenství“ představuje specifickou podmnožinu všech konzultačních činností a platí 

pro něj i obecná definice EP stanovená pro účely této studie (kap. I.1. a I.5.). 

Rozvoj environmentálního poradenství v EU je podmíněn zejména rozšiřováním 

a zpřísňováním legislativy dotýkající se životního prostředí a implementací problematiky 

udržitelného rozvoje jako horizontálního tématu sektorových politik a legislativy zemí 

Evropského hospodářského prostoru. Rozvoj ekoporadenství od druhé poloviny 

osmdesátých let dvacátého století podmiňoval rostoucí zájem veřejnosti o otázky ochrany 

životního prostředí podporovaný různými negativními dopady lidské činnosti, které se začaly 

v té době projevovat (klima, ozónová vrstva, jaderné havárie, průmyslové havárie, 

kontaminace území, atd.), a současně rozvoj občanské společnosti v celoevropském 

měřítku. 

Historie ekoporadenství:  

Podle dostupných zdrojů se idea zrodila v roce 1985 v Hamburku a v roce 1986 se začala 

šířit v evropském měřítku. Rok 1986 byl Evropskou unii označen za rok životního prostředí. 

V tomto roce byly zahájeny pilotní kurzy pro ekoporadce ve Štrasburku (FR), Bilbau (ES) 

a v Namure (BE). V roce 1986 došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné katastrofě a tento 

moment inicioval aktivity ekoporadenství v Rakousku, Lucembursku a Švýcarsku.  

První evropské pracovní setkání na téma ekoporadenství se konalo v roce 1989 ve 

Štrasburku. Jeho závěrem byla myšlenka vytvořit evropskou síť ekoporaden a zahájit 

přeshraniční spolupráci s cílem pomoci integrovat země bývalého sovětského bloku. 

V této době pracovali ekoporadci na nejrůznějších úrovních a nejrůznějšími způsoby pro 

občany, veřejnou správu i podnikovou klientelu. Vzdělávání poradců bylo také zajišťováno 

různými způsoby: učením se prostřednictvím zkušeností, účastí na školeních, studiem. 

V roce 1991 byla 250 účastníky mezinárodní konference založena síť ekoporadců Eco-

Counselling Europe (ECE). Zakládajícími státy bylo Rakousko, Belgie, Česká republika, 

Maďarsko, Německo, Francie a Lucembursko. V roce 1986 se do sítě zapojila Itálie. 

Současně měl (má) ECE kontakty, případně spolupracuje s asociacemi, případně partnery –

pozorovateli v Albánii, Bulharsku, Makedonii, Nizozemí, Norsku, Portugalsku, Rumunsku, 

Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a na Ukrajině. 

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se do globálního povědomí začal stále více 

prosazovat pojem udržitelného rozvoje. Vlády většiny vyspělých států světa v různé míře 

akceptovaly neudržitelnost stávající lidské civilizace a postupně vznikal koncept 

odpovědného jednání ve smyslu zajištění existence budoucích generací.  



Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 18 -

K projednání společného postupu a přijetí závazků za udržitelný rozvoj se z iniciativy OSN 

sešli nejvyšší představitelé většiny států světa  v červnu 1992 na „Summitu Země“ v Rio de 

Janeiru. Byla to největší akce, jakou kdy OSN uspořádala, a které se zúčastnilo 105 hlav 

států, což byl do té doby rekordní počet. Jedním z hlavních výsledků konference bylo přijetí 

Agendy 21 – strategického plánu pro prosazování principů udržitelného rozvoje a dále vznik 

její místní aplikace – Místní Agendy 21. V dekádě následující po summitu v Rio de Janeiru 

došlo k celosvětovému rozvoji MA21. V roce 2002 pracovalo asi 6400 komunit ve 

113 zemích na tomto principu. Ekoporadenství je důležitou součástí práce s komunitami, 

a řada poradců se přímo věnovala/věnuje projektům MA21, resp. v rámci MA21 vznikaly 

poradny pro veřejnost a poradenské aktivity pro veřejnou správu i podniky. 

Dalším důležitým historickým mezníkem byla konference Ekonomické komise UN pro Evropu 

(UNECE)  “Životní prostředí pro Evropu” v červnu 1998 v dánském Aarhusu. Jejím výstupem 

byla úmluva “O přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 

ochraně v záležitostech životního prostředí” - dále jen Aarhuská úmluva. Aarhuská úmluva 

vychází ze směrnic EU vzniklých v první polovině 90. let a k datu konce roku 2006 je 

ratifikována 39 evropskými zeměmi. Tato dohoda zakládá zejména povinnosti veřejné správě 

ve smyslu poskytování relevantních informací veřejnosti. 

Vývoj poptávky korporátní klientely po poradenských službách je, jak bylo výše uvedeno, 

podmíněn rozšiřující se a zpřísňující se legislativou v oblasti ochrany ŽP a udržitelného 

rozvoje. Kromě toho se v devadesátých letech začaly ve velkém rozsahu prakticky využívat 

tehdy přijaté mezinárodní směrnice v oblasti environmentálně šetrného podnikání 

a environmentálního auditingu. 

K zavádění systémů environmentálního řízení (EMS - Environmental Management Systems) 

vedl celospolečenský tlak na odpovědné chování vůči životnímu prostředí. Zavádění EMS je 

možné podle mezinárodních norem řady ISO 14000 (zejména podle kmenové normy ISO 

14001) nebo podle evropského EMAS (Environmental Management and Auditing Scheme) 

Program EMAS vstoupil v platnost v dubnu 1995 na základě Nařízení Rady (ES) č. 1836/93 

z července 1993 a byl otevřen především pro podniky z výrobní sféry. Revize tohoto nařízení 

byla provedena v roce 2001, a to Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) 

č. 761/2001, nyní označovaným jako EMAS II. Tyto poměrně nové normy a zejména rostoucí 

popularita těchto tzv. dobrovolných nástrojů vede v poslední době k nárůstů poptávky po 

specializovaných poradcích zaměřených na tuto oblast. 
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I.5. Úvodní definice základních pojmů 

Environmentální poradenství (EP) (Environmental Consulting) 

je poskytování odborných a kvalifikovaných rad a doporučení veřejnosti, popularizaci 

výsledků vědy a výzkumu ve prospěch životního prostředí v praxi, přibližování šetrných 

životních standardů požadavkům veřejnosti a ovlivňování veřejnosti ve směru udržitelného 

rozvoje společnosti, podílení se na prezentaci dat odborného charakteru a poskytování 

relevantních informací 

Ekoporadenství (Eco-Counselling) 

je „podmnožinou“ EP. Jde o činnost charakterizovanou pevnými pravidly interakce mezi 

poradcem a klientem, standardizací nezbytných kvalifikačních předpokladů poradců, 

procedurálními standardy, trvalým vzděláváním poradců v rámci specializovaných kurzů 

zaměřených jak na environmentální témata, tak na projektové řízení a efektivní vyjednávání. 

Systémové poradenství1  

je komplexní poradenská činnost sestávající se z několika hlavních úrovní: 

 Poskytování informací 

 Posudky 

 Zprostředkování 

 Vedení (management) na určitou dobu 

 Procesní poradenství 

Poskytování informací lze dále rozdělit na prosté sdělení faktu a na poskytnutí rady, kdy 

poradce do informace zapojí návrh na další postup. Vedením (managementem) se rozumí 

zejména příprava projektů a dočasná integrace služeb EP do systému klienta (např. 

spolupráce při fundraisingu) a procesním poradenstvím rozumíme dlouhodobé systematické 

propojení poskytovaných služeb EP a projektu (systému, činností) klienta (např. strategické 

plánování). 

Environmentální osvěta 

je předávání preventivně zaměřených environmentálních informací zpravidla široké 

veřejnosti, nebo mající plošný charakter v rámci určitého místa nebo cílové skupiny. Většina 

příjemců přitom informaci, sdělení, aktivně nevyžaduje a nevyhledává - je mu pouze 

„vystavena“. 

 

                                                
1
 (Rukověť ekologického poradce, Kanichová, K. et al., STEP 2002) 
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I.6. Právní rámec EP v EU 

Environmentální poradenství nemá jako samostatné téma oporu v evropské legislativě. 

Existuje řada dílčích směrnic, které se problematiky EP dotýkají. Tento stav odpovídá i stavu 

na národní úrovni členských států. 

Dne 25. 6. 1998 byla na konferenci ministrů životního prostředí regionu Evropské 

hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu” sjednána Úmluva o přístupu  

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí, známá jako Aarhuská úmluva. Aarhuská úmluva neukládá jednotlivým 

signatářským státům povinnost zajišťovat poradenství pro veřejnost, nicméně zakládá 

povinnost podporovat organizace, které poskytují veřejnosti relevantní informace, a to 

zejména v oblasti environmentálně šetrné spotřeby. Řada účastníků dohody – členských 

států EU – podle našich průzkumů považuje Aarhuskou dohodu za základní rámec pro 

zajišťování EP přímo ze strany státu, resp. jím zřizovaných institucí. V některých státech (viz 

vlastní průzkum) jsou zřizovány instituce, které na jedné straně poskytují informace 

v souladu s úmluvou, a dále nabízejí i další služby, které mají již poradenský charakter. 

Dne 6. 9. 2006 vydal Evropský parlament a Rada Nařízení (ES) č. 1367/2006 „o použití 

ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 

a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty 

Společenství“. Toto nařízení vstupuje v platnost 28.7.2007. Tímto nařízením se v podstatě 

upravuje způsob, jakým mají orgány Společenství aplikovat ve své praxi ustanovení 

Aarhuské dohody, schválené Společenstvím 17.2. 2005, resp. předchozího Nařízení (ES) 

1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského 

parlamentu, Rady a Komise. V článku 1, bodu 2 Nařízení č. 1367/2006 se konstatuje, že „Při 

uplatňování ustanovení tohoto nařízení se orgány a subjekty Společenství snaží napomáhat 

veřejnosti a poskytovat jí poradenství ohledně přístupu k informacím, účasti na rozhodování 

a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.“. Zde se tedy prakticky 

ukládá orgánům společenství poskytovat poradenství o možnostech přístupu k informacím 

a uplatnění podílu na rozhodování.  

Některé vybrané dokumenty, upravující problematiku poradenství v dílčích případech na 

úrovni evropské legislativy jsou uvedeny v textu analýzy u jednotlivých států, nicméně rozsah 

evropského práva neumožnil podrobnější analýzu podle kapitol (sektorů), ani toto nebylo 

předmětem zadání. 
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I.7. Popis metodiky a postupu 

I.7.1. Vypracování struktury průzkumu 

Základní požadavky na strukturu průzkumu byly dány nutností zajistit kompatibilitu s již 

zpracovanou národní studií a současně odpovědět na všechny podstatné otázky  

o způsobech zajištění EP v jednotlivých státech, zejména z hlediska státního zajištění a 

podpory. Kromě toho bylo nutné vzít v úvahu strukturu souběžně vznikajícího přehledu  

o zajištění EP na úrovni sítě Eco-Counselling zpracovávaného Sdružením ekoporaden 

STEP. Po zvážení těchto základních požadavků, po konzultaci se zadavatelem a po 

konzultaci se zástupkyněmi Sdružení ekoporaden STEP byla vypracována následující 

struktura průzkumu: 

1. Základní údaje 

kontaktní údaje; právní forma; terminologie; role osloveného subjektu v EP 

2. Organizace a institucionální zakotvení EP 

přímé zajištění EP ze strany státu a veřejné správy; zastřešující organizace; vztah 

státu k problematice EP; role NNO a komerčních subjektů; resortní zodpovědnost 

3. Legislativní a koncepční zakotvení EP 

EP v zákonech a normách; profese poradce v zákonech a normách; legislativní 

aktivita osloveného subjektu; koncepce; strategie, akční plány 

4. Financování, dotace, jiné typy podpory 

systémová státní podpora EP; podpora z jednotlivých resortů; projektová podpora; 

ostatní formy podpory; podporované subjekty; ostatní zdroje podpory; 

předpoklady pro získání podpory  

pro orientační přepočet finančních údajů na Kč byl v rámci studie použit kurz 28 

Kč/EUR 

5. Témata a dostupnost služeb 

nejčastěji řešená témata; částka účtovaná komerčními poradci; počty poradců 

6. Vzdělávání, vzdělání, kvalifikace  

vzdělání poradců v rámci environmentálních studií; další systematické vzdělávání 

poradců; druhy vzdělávání; profesionální komory 

7. Spolupráce v oblasti EP; sítě 

sítě sdružující poradce a jejich právní formy; počty členů, atd.; úroveň spolupráce 

jednotlivých typů subjektů 

8. Komunikace a propagace environmentálního poradenství  

využívání komunikačních prostředků; propagace EP a její cíle; motivace občanů 
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I.7.2. Příprava dotazníku 

Dotazník byl zpracován podle výše uvedené struktury. Obsahoval celkem 45 otázek a 

podotázek ve výše uvedených 8 kapitolách. Obsah dotazníku byl konzultován se 

zadavatelem i partnerským Sdružením ekoporaden STEP tak, aby se obě studie 

nepřekrývaly. 

Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 1 ve všech jazykových mutacích (viz dále). 

 

I.7.3. Výběr zdrojů pro průzkum 

Zdroje použité pro zpracování průzkumu jsou přehledně popsány v kap. IV. Obecně lze 

konstatovat, že struktura zdrojů byla následující: 

a) vlastní korespondenční průzkum 

b) odborné publikace a studie 

c) implementační zprávy stran Aarhuské úmluvy 

d) evropská legislativa 

e) osobní konzultace 

f) internet 

g) souběžně vznikající studie o ekoporadenství 

h) dokumenty: zákony, normy, vyhlášky, strategie, koncepce, dohody 

i) účast na konferenci Eco-Counselling 

 

I.7.4. Výběr cílových zemí, skupin respondentů a sestavení databáze 

Výběr cílových zemí byl determinován zadáním. Jednalo se o členské státy EU (s výjimkou 

České republiky), Norsko a Švýcarsko, celkem tedy 26 následujících zemí: 

zkratka úplný název zkrácený název 

BE Belgické království Belgie 

DK Dánské království Dánsko 

EE Estonská republika Estonsko 

FI Finská republika Finsko 

FR Francouzská republika Francie 

IE Irsko Irsko 

IT Italská republika Itálie 
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CY Kyperská republika Kypr 

LT Litevská republika Litva 

LV Lotyšská republika Lotyšsko 

LU Lucemburské velkovévodství Lucembursko 

HU Maďarská republika Maďarsko 

MT Maltská republika Malta 

DE Spolková republika Německo Německo 

NL Nizozemské království Nizozemsko 

PL Polská republika Polsko 

PT Portugalská republika Portugalsko 

AT Rakouská republika Rakousko 

GR Řecká republika Řecko 

SK Slovenská republika Slovensko 

SI Slovinská republika Slovinsko 

ES Španělské království Španělsko 

SE Švédské království Švédsko 

GB Spojené království Velké Británie a Severního Irska Velká Británie 

CH Švýcarská konfederace Švýcarsko 

NO Norské království Norsko 

 

V rámci hlavního průzkumu bylo osloveno celkem 240 subjektů, většinou adresně 

kontaktních osob. Pro databázi byly v zásadě použity 4 zdroje: 

a) Řídící výbor EHK OSN pro vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje (Steering Committee 

for Education for Sustainable Development UNECE, SC ESD UNECE) 

b) Národní body Evropské environmentální agentury (National Focal Points of EEA, NFP 

EEA) 

c) Pracovní skupina signatářů Aarhuské konvence (Working Group of Parties of Aarhus 

Convention, WGP AC) 

d) Výběr nejvyšších státních resortních institucí vybraných resortů (životní prostředí, 

zemědělství, průmysl a obchod, zdravotnictví, školství) (Government, GOV) 
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Databáze měla následující strukturu: 

země / skupina SC ESD 

UNECE 

NFP EEA WGP AC GOV CELKEM 

Belgie 3 3 3 4 13 

Dánsko 2 1 1 4 8 

Estonsko 2 1 2 2 6 

Finsko 2 1 1 4 8 

Francie 2 1 1 4 8 

Irsko 2 1 1 4 8 

Itálie 1 2 1 5 9 

Kypr 1 1 1 4 7 

Litva 2 1 1 4 8 

Lotyšsko 2 1 1 5 9 

Lucembursko 1 1 1 5 8 

Maďarsko 2 2 1 3 8 

Malta 1 2 1 5 8 

Německo 2 2 2 4 10 

Nizozemsko 3 3 1 5 12 

Polsko 2 1 2 5 10 

Portugalsko 1 1 2 5 9 

Rakousko 2 4 2 4 12 

Řecko 2 1 1 5 9 

Slovensko 2 4 1 5 12 

Slovinsko 2 1 1 5 9 

Španělsko 4 2 1 5 12 

Švédsko 2 2 1 5 10 

Velká Británie 2 2 1 4 9 

Norsko 2 1 1 4 8 

Švýcarsko 3 0 1 4 8 

CELKEM 52 42 33 113 240 

Kompletní databáze oslovených subjektů a osob je uvedena v příloze č. 2. 
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I.7.5. Překlady 

Všechny zdrojové texty, dotazníky, průvodní dopisy a další dokumenty byly přeloženy do 6 

jazykových verzí: anglické, francouzské, italské, německé, portugalské a španělské. 

Jednotlivé státy byly zařazeny do jazykových skupin podle národních jazyků s ohledem na 

situaci a praxi v konkrétních zemích. Pro konkrétní zemi byl vždy vybrán jazyk, který je 

danému regionu nejbližší, pokud neexistovala pro příslušnou zemi přímo konkrétní jazyková 

mutace. Pokud osloveným nevyhovoval zvolený jazyk, měl k dispozici volbu ze všech 

ostatních podle vlastního uvážení. Odpovědi na dotazy jsme taktéž přijímali ve všech 

uvedených jazykových podobách a pochopitelně v češtině.  

Vzory přeložených průvodních dopisů a dotazníků jsou v příslušných přílohách.  

 

I.7.6. Příprava elektronického portálu 

Pro maximální komfort účastníků průzkumu byl připraven moderní elektronický portál na 

námi vlastněné internetové doméně enviconsulting.eu, konkrétně na adrese 

http://survey.enviconsulting.eu. Zde byla k dispozici jak interaktivní verze dotazníku, tak 

všechny jazykové mutace ke stažení. Zároveň zde byly k dispozici faksimile všech 

referenčních dopisů (viz dále) a obecná informace o průzkumu i jeho zpracovateli.  

Interaktivní dotazník byl zpracován tak, aby jeho vyplnění bylo co možná nejpohodlnější. 

V zájmu splnění tohoto požadavku bylo možné se až do uzávěrky průzkumu opakovaně 

přihlašovat pomocí uživatelského jména a hesla (viz dále) k rozpracovanému dotazníku a 

teprve po jeho úplném dokončení jej odeslat. 

Náhledy stránek http://survey.enviconsulting.eu jsou v příloze č. 4. 

 

I.7.7. Oslovení a průběžná komunikace s účastníky průzkumu 

Vlastní oslovení respondentů proběhlo v červenci 2007. Všichni účastníci průzkumu byly 

osloveni souběžně elektronickou i běžnou poštou. Ke všem zásilkám byly připojeny 

podpůrná stanoviska: 

a) Ministerstva životního prostředí ČR jako zadavatele 

b) České informační agentury (CENIA) jako národního ohniskového bodu EEA 

c) Evropské hospodářské komise OSN jako zřizovatele  

- řídícího výboru pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj  

- pracovní skupiny stran Aarhuské dohody 

Každý účastník průzkumu obdržel unikátní uživatelské jméno a heslo, které byly současně 

uloženy v hlavní databázi na serveru enviconsulting.eu a byl tak jednoznačně svázán 

s příslušným záznamem. 

http://www.enviconsulting.eu/
http://survey.enviconsulting.eu/
http://survey.enviconsulting.eu/
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Uzávěrka průzkumu byla stanovena na 29. září 2006. 

Po celou dobu probíhala komunikace s účastníky průzkumu, a to částečně telefonicky, ale 

především e-mailem. Několik účastníků poslalo jen dílčí informace a připomínky a nikoliv 

dotazník. Řada účastníků poskytla další kontaktní údaje a odkazy na zdroje. Ty pak byly 

zpracovány v doplňkovém průzkumu (kap. I.7.9.). 

 

I.7.8. Zpracování obecného průzkumu 

Nedílnou součástí přípravy podkladů pro studii bylo zpracování obecné charakteristiky 

jednotlivých států. Ve snaze o maximálně poctivý přístup jsme nechali týmem 

vysokoškolských studentek zpracovat demografickou, geografickou, environmentální, 

historicko-politickou a ekonomickou charakteristiku jednotlivých zemí podle nejaktuálnějších 

dostupných pramenů. Zpracovatelky průzkumu byly dostatečně jazykově vybaveny, aby 

mohly řadu údajů získat přímo z národních zdrojů. Nejstarší prameny v obecném průzkumu 

tak pocházejí z roku 2004, většina údajů je z roku 2005 a 2006.  

Obecný průzkum není samoúčelný. Umožňuje jednak lépe pochopit strukturu a vnitřní 

uspořádání veřejné správy vč. územně správního uspořádání, zařadit zemi do kontextu 

historického vývoje (například společné rysy zemí bývalého Rakouska – Uherska, nordické 

oblasti, atd.), poznat souvislosti aktuální ekonomické situace a získat řadu dalších 

parametrů, které lze zhodnotit v závěrečné analýze. 

Obecný průzkum je přehledně a strukturovaně zpracován v kapitole I.8 této studie. 

 

I.7.9. Doplňkový průzkum 

V průběhu září a října jsme provedli doplňkový průzkum, ve kterém jsme oslovili cca dalších 

30 subjektů zjednodušeným dotazníkem, jehož účelem bylo jednak ověřit data získaná 

z hlavního dotazníkového průzkumu a průzkumu veřejných zdrojů a jednak doplnit údaje u 

zemí, kde byla návratnost a výtěžnost příliš malá na seriózní zpracování. 

Všechny tyto subjekty byly osloveny na základě osobního doporučení převážně z korporátní 

sféry. 

 

I.7.10. Průzkum veřejných zdrojů (rešerše) 

Průzkum veřejných zdrojů probíhal průběžně po celou dobu zpracování s těžištěm v září a 

říjnu 2006. Bylo analyzováno cca 700 – 1000 odkazů v síti internet a to často v národních 

jazycích. Byl zhodnocen obsah cca 100 – 200 relevantních dokumentů. Dále byly 

prostudovány odborné studie a publikace vztahující se k problematice EP v jednotlivých 

zemích. Všechny zdroje a odkazy jsou systematicky popsány v kap. IV. Z této rešerše byl 

získán základní přehled o nejvýznamnějších aktivitách EP a o roli státních institucí, NNO, 

případně škol a korporátní sféry. 
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I.7.11. Kompilace podkladů, zpracování studie 

Na závěr zpracování díla byla vypracována tato studie, kde došlo ke kompilaci údajů 

zjištěných v jednotlivých fázích průzkumu. Je pochopitelné, že v případě některých zemí bylo 

k dispozici poměrně málo údajů, zatímco v jiných případech bylo dat více. Přesto jsme se 

snažili dodržet strukturu záznamu o každé zemi, která odpovídala členění průzkumu, a která 

zajišťuje základní kompatibilitu pro vypracování následného srovnání. Základní srovnání je 

ostatně již součástí závěrů této studie. Pro zlepšení přehlednosti záznamů o jednotlivých 

zemích jsme do textu doplnili mezititulky, které uvozují tématicky ucelené části textu. Protože 

se kvalitativní i kvantitativní úroveň zaznamenaných poznatků o jednotlivých státech liší, 

nejsou tyto dílčí orientační nadpisy stejné u všech států. Jejich smyslem není vytvářet 

jednotně strukturované podkapitoly v textu, ale usnadnit orientaci v textu o příslušné zemi. 

Zatímco analytická část studie slouží pro získání základního přehledu o situaci v dané zemi, 

je struktura závěrů uspořádána tématicky, nikoliv geograficky. Při zpracování závěrů jsme si 

vytkli cíl popsat co nejlépe celkovou situaci v Evropě a současně zdůraznit zajímavé a 

inspirativní příklady, které ze získaných údajů vyplývají. Toto uspořádání má i výsledná 

prezentace, která je součástí díla, nikoliv však součástí studie.  
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I.8. Podrobná obecná charakteristika jednotlivých států 

Následující kapitola obsahuje přehlednou demografickou, geografickou, environmentální, 

historicko-politickou a ekonomickou charakteristiku jednotlivých států, jež jsou předmětem 

studie. Jednotlivé charakteristiky byly zpracovány z posledních dostupných dat a 

vícezdrojově verifikovány. 
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I.8.1 Belgické království  

Oficiální název země: Royaume de Belgique (Koninkrijk Belgie) 

Český název: Belgické království 

Zkrácený český název: Belgie 

Zkrácený anglický název: Belgium 

Mezinárodní zkratka: BE 

Státní zřízení: federální parlamentní demokracie pod konstituční monarchií 

Oficiální jazyky: holandština, francouzština, němčina 

Rozloha země je: 30 528 km2 z toho vodní plochy tvoří 250 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Belgie leží na pobřeží kanálu La Manche a harničí na severu s Nizozemskem, na východě s 

Německem a Lucemburskem a na jihu s Francií. Belgie je křižovatkou západní Evropy, 

většina hlavních měst evropských zemí je z Bruselu - sídla EU i NATO -  vzdálena do 1000 

km.   

Dolní Belgie neleží výše než 50 m n. m. a zahrnuje na severozápadě náplavní půdu Flander, 

která je od pobřeží oddělena pásmem dun, stejně jako písečné plochy (geesty) 

severobelgických kempů. Střední Belgie od Henegavska (Hainaut) na západě až k 

Haspengau (Hesbaye) na východě je spraší pokrytá pahorkatina, která směrem na 

jihovýchod vystupuje až do 200 m nad mořem. Na jih od úžlabiny Maas-Sambre leží horní 

Belgie s písečnými a vápencovými rovinami Condrozy, s Vysokým Vennem (Botrange 694 m 

- nejvyšší hora Belgie) a silně rozeklanou kmenovou planinou Arden.   

Hlavními řekami jsou Šelda (Escaut) a Maas (Meuse).  

Podnebí Belgie je oceánské s poměrně chladnými léty a mírnými zimami. Množství srážek 

dosahuje 750 - 1000 mm, v Ardenách až 1500 mm. 

Počet obyvatel země je 10 379 067, hustota osídlení  340 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 39,6 let, žen 42,1 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

46,0 %. 

Stručná historie země:  

Po úspěšné buržoazní revoluci v r. 1830 vzniklo nezávislé Belgické království pod sasko-

korbusko-gothajskou dynastií, od r. 1839 byla neutrálním státem. Ve druhé pol. 19. stol. se 

Belgie stala jednou z nejrozvinutějších průmyslových zemí světa a získala významnou 

koloniální državu v Africe – Belgické Kongo (dnešní Zair). V obou světových válkách byla 

napadena a okupována Německem.  
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Po druhé světové válce opustila tradiční neutralitu a v r.1949 se stala členem NATO 

a v r. 1957 vstoupila do EHS. Od r. 1948 tvoří spolu s Nizozemskem a Lucemburskem celní 

a od r. 1960 i hospodářskou unii Benelux, v témže roce získalo Kongo nezávislost. Vážný 

vnitropolitický problém posledních desetiletí představují národnostní rozpory mezi Vlámy 

a Valony, které jsou stálým zdrojem neklidu a příčinou častých vládních krizí. V r. 1980 byla 

poskytnuta Vlámsku a Valonsku částečná autonomie, v r. 1988 bylo rozhodnuto o změně 

ústavy a Belgie byla přeměněna na federativní stát. Po smrti krále Baudouina I. se 31. 7. 

1993 stal belgickým králem jeho bratr Albert II.  

 Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

Životní prostředí je vystaveno velké zátěži - urbanizace, hustá dopravní síť, průmysl, 

extenzivní živočišná a rostlinná výroba, znečištění vody a ovzduší, které má negatiní dopady 

i v sousedních zemích. Nejasnosti týkající se rozdělení zodpovědnosti na federální 

a regionální úrovni (dnes již vyřešeny) zpomalily postup řešení závažných enviromentálních 

problémů. 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Výkonná moc: král, předseda vlády, vláda  

Zákonodárná moc: dvoukomorový parlament 

- Sněmovna lidových zástupců (150 členů, 4leté volební období)  

- Senát (71 členů, 4leté volební období).   

Královský trůn dědičný v sasko-kobursko-gothské dynastii podle zásady primogenitury. Král 

přijímá hlavy států, formálně jmenuje vedoucího většinové strany ministerským předsedou. 

Může rozpustit poslaneckou sněmovnu, ukončit zasedání parlamentu nebo svolat jeho 

mimořádné zasedání. Král je nejvyšším představitelem výkonné moci. Z tohoto titulu jmenuje 

a odvolává ministry, řídí ozbrojené síly a uděluje hodnosti. Král buď přímo nebo na návrh 

vlády jmenuje soudce. Disponuje pravomocí pro udělení milosti, může odložit nebo snížit 

tresty. Král nevykonává žádnou pravomoc z titulu své osoby. Jsou to ministři, kteří 

spolupodepisují návrhy zákonů schválené parlamentem a vstupují v platnost následně po 

uveřejnění v Královských výnosech. Vláda se tvoří paritně ze zástupců Vlámů a Valonů.   

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

10 provincií a 3 regiony: Antwerpen, Brabant Wallon, Brussels* (Bruxelles), Flanders*, 

Hainaut, Liege, Limburg, Luxembourg, Namur, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Wallonia*, 

West-Vlaanderen  

V roce 1993 byly konstitucionální revizí stanoveny tři úrovně vlády - federální, regionání a 

čtyři jazykové komunity.  
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Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement 

 Eurostation, Place Victor Horta 40, bte 10 

 telefon +3225249090 

 fonctionnaire-information@health.fgov.be 

 http://www.health.fgov.be 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura SPF Intérieur 

 Cellule Centrale d'Information et Communication, 1 rue 

de Louvain, 1000 Bruxelles 

 telefon +3225002048 

 info@ibz.fgov.be 

 http://www.ibz.fgov.be 

Zemědělství, lesnictví, rybolov SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement 

 Eurostation, Place Victor Horta 40, bte 10 

 telefon +3225249090 

 fonctionnaire-information@health.fgov.be 

 http://www.health.fgov.be 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 

 Rue du Progres 50, 1210 Bruxelles 

 telefon +3222775111 

 info.eco@mineco.fgov.be 

 http://mineco.fgov.be 

Doprava SPF Mobilité et Transports 

 Cellule d’appui aupres du Président du Comité de 

Direction, Rue du Progres 56, 1210 Bruxelles 

 telefon +3222773408 

 info@mobilit.fgov.be 

 http://www.mobilit.fgov.be 

mailto:info@mobilit.fgov.be
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Zdravotnictví, jaderná bezpečnost SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement 

 Eurostation, Place Victor Horta 40, bte 10 

 telefon +3222773408 

 fonctionnaire-information@health.fgov.be 

 http://www.health.fgov.be 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 283 700 000 000 EUR 

růst HDP 1,5 % 

trendy v ekonomice › výhodná geografická poloha 

› vysoce rozvinutá dopravní síť 

› nutný import nerostných surovin 

› značný export průmyslových výrobků, který činí 

belgickou ekonomiku neobvykle závislou na světových 

trzích (zhruba tři čtvrtiny belgického trhu představují 

obchody se zeměmi EU) 

› přijetí eura v lednu 2002 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 24,5 % 

- zemědělství 1,3 % 

- služby 74,2 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  149 218 000 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 149 503 000 000 EUR 

export  210 625 000 000 EUR 

import 206 640 625 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 106 % 

míra nezaměstnanosti 12,0 %  

inflace  1,9 %  

hlavní průmyslová odvětví  strojírenství, metalurgie, automobilový průmysl, chemický 
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průmysl, sklářství, rafinérie, textilní průmysl 

hlavní zemědělské produkty cukrová řepa, ovoce, zelenina, pšenice, hovězí, věpřové 

a skopové maso, mléko 

Podíl uživatelů internetu  49,14 %  

Penetrace pevných linek 46,26 %  

Penetrace mobilních telefonů  87,98 %  
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I.8.2 Dánské království 

Oficiální název země: Kongeriget Danmark 

Český název: Dánské království 

Zkrácený český název: Dánsko 

Zkrácený anglický název: Denmark 

Mezinárodní zkratka: DK 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

Oficiální jazyky: dánština 

Rozloha země je: 43 094 km2 z toho vodní plochy tvoří 700 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Dánsko je nejmenší ze skandinávských zemí. Na východě je omýváno Baltským mořem a na 

západě mořem Severním. Jedinou suchou hranici má Dánsko na jihu s Německem, další 

blízké země jsou na jihu Polsko, na severu a severovýchodě Švédsko a na severu Norsko. 

Dánsko leží na Jutském poloostrově a na 405 pojmenovaných ostrovech, ze kterých je 79 

obývaných. Nejdůležitější jsou ostrovy Fyn a Sjalland. Povrch země je tvořen rovinami a 

nížinami, průměrná výška dosahuje jen 30 m n. m. Nejvyššími body Dánska jsou Baunehoj a 

Yding Skovhoj, oba mají 173 m n. m.. Dánské podnebí je oceánské s rostoucími 

kontinentálními vlivy směrem k Baltskému moři. Léta jsou chladná, zimy pak mírné a deštivé. 

Časté jsou větry a mlhy.Západ země pokrývají vřesoviště a rašeliniště. Lesy zahrnují 11 % 

plochy (před sto lety 4 %). Na východě jsou listnaté. Jehličnaté lesy jsou využívány pro 

hospodářské účely nebo jako ochrana pobřeží. 

Počet obyvatel země je 5 450 661, hustota osídlení  126 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 38,9 let, žen 40,7 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

56,2 %. 

Stručná historie země:  

Území dnešního Dánska bylo osídleno germánskými kmeny (Angly, Sasy, Teutony). V 6. 

století až 7. století přicházeli Normané z jižní Skandinávie. Dánsko bylo poprvé sjednoceno 

Haroldem Modrozubým (Harald Blatand) okolo roku 980. Až do 11. stol. byli Dáni známi jako 

Vikingové - kolonizátoři, nájezdníci a obchodníci ve většině Evropy. V různých dobách 

Dánsko ovládalo území Anglie, Norska, Švédska, část baltského pobřeží a území dnešního 

severního Německa. Jižní část Skandinávského poloostrova byla součástí Dánska od jeho 

rané historie, ale bylo postoupeno Švédsku v roce 1648. Personální unie s Norskem byla 

zrušena v roce 1814, když Norsko vstoupilo do nové personální unie se Švédskem (do roku 

1905). Grónsko a Faerské ostrovy však stále setrvávají součástí dánského státu. V 18. 

století reformy osvíceného absolutismu přispěly k průmyslové revoluce a k pozdější přeměně 
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Dánska na konstituční monarchii (v roce 1849). Po druhé šlesvické válce v roce 1864 

Dánsko muselo postoupit Prusku Holštýnsko a jižní část Šlesvicka, kde převládalo německé 

obyvatelstvo. Po této události přijalo Dánsko politiku neutrality, kterou zachovalo i během 

první světové války. 9. dubna 1940, bylo Dánsko napadeno nacistickým Německem 

(operace Weserubung) a navzdory domácímu odboji zůstalo okupováno až do osvobození v 

květnu 1945. Po válce, se Dánsko stalo členem NATO a v roce 1973 Evropské unie. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění ovzduší (emise z automobilů a elektráren), znečištění Severního moře dusíkem a 

fosforem, pitná a povrchová voda začíná být znečištěná živočišnými odpady a pesticidy 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Parlament: jednokomorový (Folketinget): 179 členů volených na 4 roky (včetně 2 zástupců 

Grónska a 2 Faerských ostrovů) 

Hlava státu: královna Margrethe II 

Vláda: Rada státu jmenovaná královnou, 21 členů, v čele předseda vlády 

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

13 samosprávních okresů (amt): Arhus Amt, Frederiksborgs Amt, Fyns Amt, Kobenhavns 

Amt (Kodaň), Nordjyllands Amt (Severní Jutsko), Ribe Amt, Ringkjobing Amt, Roskilde Amt, 

Sonderjyllands Amt (Jižní Jutsko), Storstroms Amt, Vejle Amt, Viborg Amt, Vestsjallands Amt 

(Západní Sealand).  

- 270 obcí (kommune) 

Tři obce mají postavení samosprávního okresu: Bornholm, Kodaň (Kobenhavn), 

Frederiksberg.  

Samosprávní okres Kodaň zahrnuje administrativní části hlavního města Kodaně mimo obcí 

Kodaň a Frederiksberg. Samosprávný okres Bornholm zahrnuje pět bývalých obcí na ostrově 

Bornholm a bývalý ostrovní samosprávní okres. 

Grónsko a Faerské ostrovy patří také Dánskému království, ale je jim ponechána autonomie. 

Každý z nich deleguje dva zástupce do parlamentu. 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo obchodu 

Ministerstvo kultury 
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Ministerstvo obrany 

Ministerstvo pro ekonomiku 

Ministerstvo vzdělávání 

Ministerstvo životního prostředí a energetiky 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo pro potraviny, zemědělství a rybolov 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo spravedlnosti  

Ministerstvo práce 

Ministerstvo výzkumu 

Ministerstvo sociálních věcí 

Ministerstvo dopravy 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Miljo- og Energiministeriet 

 Rentemestervej 8, 2400 Copenhagen NV, Denmark 

 telefon +45 70 12 02 11 

 frontlinien@frontlinien.dk 

 www.mim.dk 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri 

 Holbergsgade 2, DK-1057 Copenhagen K, Denmark 

 telefon +45 33 92 33 01 

 fvm@fvm.dk 

 www.fvm.dk 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Okonomi- og erhvervsministeriet 

 Slotsholmsgade 10-12, DK-1216 Copenhagen K 

 telefon +45 33 92 33 50 

 oem@oem.dk 

 www.oem.dk 

Doprava Transport- og Energiministeriet 
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 Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 Copenhagen K, DK - 

Denmark 

 telefon +45 33 92 33 55 

 trm@trm.dk 

 www.trm.dk 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Sundhedsministeriet 

 Slotsholmsgade 10 – 12, 1216 KBH 

 telefon 0045 33 92 33 55 

 im@im.dk 

 www.im.dk 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  DKK 

kurs k EUR 1 EUR = 7,46 DKK 

HDP 146 953 125 000 EUR 

růst HDP 3,4 % 

trendy v ekonomice vysoká životní úroveň, pevná měna, značná závislost na 

obchodu se zahraničím, aktivní obchodní bilance 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 21 % 

- zemědělství 3 % 

- služby 76 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  839 250 000 000 DKK 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 112 500 000 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 786 796 875 000 DKK 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 105 468 750 000 EUR 

export  66 367 187 500 EUR 

import 58 351 562 500 EUR 

míra zadlužení k HDP 35,7 % 

míra nezaměstnanosti 5,5 %  
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inflace  1,9 %  

hlavní průmyslová odvětví  průmysl potravinářský (máslo, sýry), strojírenský 

(zemědělské stroje), stavba lodí, chemický (umělá 

hnojiva), dřevozpracující a elektrotechnický 

hlavní zemědělské produkty obilniny (pšenice), brambory a cukrová řepa; chov skotu, 

prasat a drůbeže; mořský rybolov 

Podíl uživatelů internetu  69,03 %  

Penetrace pevných linek 63,99 %  

Penetrace mobilních telefonů  94,81 %  
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I.8.3 Estonská republika 

Oficiální název země: Eesti Vabariik 

Český název: Estonská republika 

Zkrácený český název: Estonsko 

Zkrácený anglický název: Estonia 

Mezinárodní zkratka: EST 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: estonština 

Rozloha země je: 45 226 km2 z toho vodní plochy tvoří 2 015 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Je nejsevernější z pobaltských zemí. Od Finska ho na severu dělí zhruba 80 km široký 

Finský záliv. Suchozemskou hranici má Estonsko na východě s Ruskem (převážná část této 

hranice prochází rozlehlým Čudským jezerem) a na jihu s Lotyšskem. Leží na východním 

pobřeží Baltského moře (estonsky Läänemeri) v severozápadní části Východoevropské 

roviny. Průměrná nadmořská výška činí pouhých 50 m n. m. Nejvyšším bodem země je Suur 

Munamägi na jihozápadě (318 m). 

47 % rozlohy země pokrývají lesy. V Estonsku se nachází více než 1 400 jezer a značné 

množství močálů, rašelinišť a bažin. Většina jezer je poměrně malých, avšak největší Čudské 

jezero (estonsky Peipsi järv) ležící na východě země zabírá 3 555 km2. 3794 km dlouhé 

pobřeží je značně členité s řadou zálivů, zátok a průlivů. Počet ostrovů a ostrůvků se 

odhaduje na 1500 (největší Saaremaa a Hiiumaa). 

Podnebí je mírné, se čtyřmi přibližně stejně dlouhými ročními obdobími. Průměrný srážkový 

úhrn je 568 milimetrů ročně, přičemž nejvíce srážek spadne v pozdním létě. 

 

Počet obyvatel země je 1 324 333, hustota osídlení  29 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 35,8 let, žen 42,6 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  54,7 %. 

Stručná historie země:  

Nejstarší známé osídlení v Estonsku bylo objeveno poblíž řeky Pärnu, v blízkosti městečka 

Sindi (u vesnice Pulli na pravém břehu řeky Pärnu). Toto sídliště vzniklo někdy v 8. tisíciletí 

př. n. l. 

Estonsko přijalo křesťanství po dobytí jižní části Estonska německým křižáckým Řádem 

mečových bratří a severní části Dánskem. Celé Estonsko padlo do područí západních zemí v 

roce 1227. Kromě křižáků a Dánů bylo Estonsko postupně v područí Švédska, Polska a 

nakonec Ruska.  
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Po pádu carského Ruska v důsledku Velké říjnové revoluce vyhlásilo Estonsko 24. února 

1918 nezávislost, což se nesetkalo s pochopením na ruské straně. Následovala válka za 

nezávislost, která skončila vítězstvím estonských sil. Estonsko si udrželo nezávislost 22 let. 

Po většinu této doby bylo parlamentní demokracií, v letech 1934-1938 vládl zemi autoritářský 

režim Konstantina Pätse.  

Na základě tzv. tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov uzavřeného mezi Sovětským 

svazem a nacistickým Německem byla země v červnu 1940 obsazena sovětskými vojsky. 

Poté nastala doba těžkých represí, kdy bylo mnoho intelektuálních a politických vůdců 

popraveno, uvězněno nebo deportováno na Sibiř, včetně prezidenta Konstantina Pätse. V 

letech 1941-1944 byla země okupována německou Třetí říší a poté znovu dobyta Rudou 

armádou. Následovalo dlouhých 46 let sovětské okupace. 

Estonsko obnovilo svou nezávislost v 20. srpna 1991, přičemž právně navázalo na 

předválečnou Estonskou republiku. Poslední ruské jednotky opustily zemi 31. srpna 1994. 

Estonsko se stalo součástí NATO 29. března 2004 a EU 1. května téhož roku. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

ovzduší znečištěné oxidem siřičitým (množství škodlivin v ovzduší ovšem klesá, v roce 2000 

je uváděné znečištění o 80 % nižší než v roce 1980), znečištění ovzduší způsobuje např. 

klimatické změny 

- množství odpadní vody vypuštěné do vodních toků kleslo v roce 2000 na dvacetinu 

množství v roce 1980, znečištění odpadních vod klesá v důsledku výstavby nových čističek;  

- znečištění mořské vody v některých lokalitách u pobřeží 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Jednokomorový parlament (Riigikogu): 101 poslanců, volen ve všeobecných parlamentních 

volbách, které se konají každé 4 roky.  

Hlava státu: prezident volený parlamentem. Funkční období prezidenta je 5 let a jedna osoba 

může být prezidentem nanejvýš ve dvou po sobě následujících funkčních obdobích. 

Vládu sestavuje premiér jmenovaný prezidentem. Počet ministrů není pevně dán, např. v 

roce 2005 měl kabinet 15 členů, v současnosti 11 ministrů a ministerského předsedu. Vláda 

je jmenována prezidentem poté, co byla schválena parlamentem.  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

Estonsko je rozděleno na 15 administrativních celků – krajů (estonsky: mn. č. maakonnad; j. 

č. maakond): Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jogevamaa, Läänemaa, Lääne-

Virumaa, Pärnumaa, Polvamaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, 

Vorumaa. 
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Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo ekonomiky 

Ministerstvo vzdělávání 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo dopravy a komunikací 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Keskkonnaministeerium 

 Narva mnt. 7a, 15172 Tallinn, Eesti 

 telefon 3726262802 

 min@envir.ee 

 www.envir.ee 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Pollumajandusministeerium 

 Lai 39/41, 15056 Tallinn, Estonia 

 telefon 3726256101 

 pm@agri.ee 

 www.agri.ee 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

 Harju 11, 15072 Tallinn 

 telefon 3726256342 

 info@mkm.ee 
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 www.mkm.ee 

Doprava Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

 Harju 11, 15072 Tallinn 

 telefon 3726256342 

 info@mkm.ee 

 www.mkm.ee 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EEK 

kurs k EUR 1 EUR = 15,65 EEK 

HDP 17 414 062 500 EUR 

růst HDP 9,6 % 

trendy v ekonomice HDP roste tempem okolo 5 % ročně, HDP přepočtený na 

jednoho obyvatele je 15 217 USD, což je nejvíce 

z pobaltských zemí. 

- přísun kapitálu ze skandinávských zemí 

- nezaměstnanost 9.2 % (r. 2005) 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 20 % 

- zemědělství 11 % 

- služby 69 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  62 673 359 375 EEK 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 4 004 687 500 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 61 340 664 063 EEK 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 3 919 531 250 EUR 

export  5 811 718 750 EUR 

import 7 178 906 250 EUR 

míra zadlužení k HDP 3,8 % 

míra nezaměstnanosti 9,2 %  

inflace  4 %  
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hlavní průmyslová odvětví  elektrotechnický, dřevozpracující, chemický a textilní 

průmysl, těžba ropných břidlic a stavba lodí, rybolov 

hlavní zemědělské produkty brambory, zelenina; mléčné výrobky, dobytek, ryby 

Podíl uživatelů internetu  50,59 %  

Penetrace pevných linek 33,53 %  

Penetrace mobilních telefonů  94,82 %  
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I.8.4 Finská republika 

Oficiální název země: Suomen Tasavalta 

Český název: Finská republika 

Zkrácený český název: Finsko 

Zkrácený anglický název: Finland 

Mezinárodní zkratka: FIN 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: finština, švédština 

Rozloha země je: 338 145 km2 z toho vodní plochy tvoří 33 672 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Finsko omývá Baltické moře na jihozápadě, Finský záliv na jihovýchodě a Botnický záliv na 

západě. Finsko sousedí na souši s Ruskem, Švédskem a Norskem a na moři má společnou 

hranici navíc s Estonskem. Pod finskou suverenitu patří také souostroví Alandy na jihozápad 

od pobřeží, které však má rozsáhlou autonomii. 

Finsko je zemí tisíců jezer a ostrovů, přesněji 187 888 jezer a 179 584 ostrovů. Jezero 

Saimaa je čtvrté největší v Evropě. Finská krajina je převážně rovinatá s nízkými kopci. 

Kromě mnoha jezer krajině dominují rozsáhlé severské lesy, které zaujímají asi 68 % souše, 

a trocha obdělávané půdy. Převážná část ostrovů leží jihozápadě (souostroví Alandy) a 

podél jižního pobřeží ve Finského zálivu. Podnebí jižního Finska je severské mírné. V 

severním Finsku, obzvláště v Laponsku převažuje subarktické podnebí charakteristické 

studenými, někdy krutými zimami a relativně teplými léty. 

Počasí významně ovlivňuje jak Golfský proud, tak vnitrozemské podnebí západní Sibiře. V 

zimě je většina území Finska pod sněhem, jezera v zimě zamrzají. Zamrzají i okolní moře, 

které je nutno prorážet ledoborci. 

Čtvrtina finského území leží za polárním kruhem. Díky tomu se zde dá zažít půlnoční Slunce. 

Čím více na sever, tím je víc dnů, kdy je to možné. Na severním konci Finska v létě Slunce 

nezapadá po 73 dnů a v zimě nevyjde 51 dnů. 

Počet obyvatel země je 5 231 372, hustota osídlení  15 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 39,7 let, žen 42,8 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  41,3 %. 

Stručná historie země:  

Téměř sedmisetletá příslušnost Finska k Švédskému království je tradičně spojována s 

rokem 1154 a údajným příchodem křesťanství spolu se švédským králem V letech 1808-

1809 Finsko dobyly armády ruského cara Alexandra I.. Ruský car, vědom si vazeb na 

Švédsko a odlišnou kulturu, ustanovil Finsko velkovévodstvím v personální unii s carským 
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Ruskem. Milníkem dalšího vývoje se stalo vydání národního eposu Kalevala. Ten vyšel 

poprvé roku 1833 jako tzv. Pra-Kalevala. Dalším důležitým výsledkem obrozeneckého hnutí 

bylo získání rovnoprávnosti finštiny se švédštinou v roce 1892. 

Krátce po VŘSR, 6. prosince 1917, vyhlásilo Finsko samostatnost. Hranice mezi Finskem a 

Ruskem byla poprvé stvrzena Tartskou dohodou v roce 1920. 

V roce 1918 země prošla krátkou, ale trpkou zkušeností občanské války, která zabarvila 

domácí politiku na mnoho let. Ve válce proti sobě stáli vzdělaná třída, podporovaná početnou 

skupinou malých farmářů a císařským Německem, a nemajetní venkované a dělníci z 

průmyslu. 

Během Druhé světové války Finsko dvakrát bojovalo se Sovětským svazem, který jej napadl. 

Poprvé v Zimní válce v letech 1939 až 1940 a znovu v Pokračovací válce od roku 1941 do 

roku 1944, tentokrát s podporou nacistického Německa. Na tuto válku navazovala Laponská 

válka v letech 1944 až 1945, kdy Finsko přinutilo Německo k odchodu ze severního Finska. 

Dohody se Sovětským svazem z let 1947 a 1948 obsahovaly závazky a omezení Finska vůči 

Sovětskému svazu a také další územní ústupky). 

Po druhé světové válce se Finsko ocitlo v šedé zóně mezi Západem a Sovětským svazem. 

„YYA dohoda“ (Finsko-sovětský pakt přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci) dávala 

Sovětskému svazu možnost vlivu na finskou domácí politiku. Mnoho politiků, jako např. 

prezident Kekkonen (1956 až 1981), využívalo jejich vztahů s Moskvou k řešení 

vnitrostranických sporů, což mělo za následek, že Sovětský svaz měl ještě větší vliv. Jiní lidé 

umíněně pracovali, aby čelili komunistům. 

Rozpad Sovětského svazu roku 1991 Finsko překvapil a způsobil ekonomickou krizi, ale 

Finsko mohlo nabrat nový kurz. Roku 1995 tak vstoupilo do Evropské Unie. Finsko v EU 

podporuje federalismus oproti ostatním severským zemím, které převážně podporují 

konfederalismus. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

pokles biologické rozmanitosti, vliv skleníkového efektu, znečištění ovzduší a hluk jako 

důsledek dopravy ve větších městech 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Parlament: jednokomorový, 200 poslanců volených na čtyřleté období poměrným systémem. 

Může měnit Ústavu, odvolávat předsedu vlády a přehlasovat prezidentské veto. Jeho zákony 

nejsou předmětem k soudnímu přezkoumání. Navrhuje je Státní rada nebo některý z 

poslanců.  

Vláda: Státní rada jmenovaná prezidentem, zodpovědná parlamentu. Státní rada je tvořená 

předsedou vlády, ministry jednotlivých ministerstev centrální vlády a také Kancléřem pro 

spravedlnost, který je nejvyšším ochráncem práv ve Finsku a dohlíží na zákonnost jednání 
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veřejných činitelů a dodržování základních lidských práv. Vláda má 15 členů - ministerský 

předseda a 14 ministrů. 

Hlavou státu je prezidentka Tarja Halonen, přímá volba hlavy státu  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

Finsko má šest administrativních krajů (finsky lääni): Jižní Finsko, Západní Finsko, Východní 

Finsko, Oulu, Laponsko a Alandy . Pravomoc kraje je součást výkonné moci národní vlády. 

Alandy mají rozsáhlou autonomii.  

Místní vláda je dále organizována do 432 samosprávných obcí (finsky kunta). Obce 

spolupracují ve dvaceti regionech. Obce mají poměrně rozsáhlou samosprávu. 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo  zemědělství a lesnictví 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo práce 

Ministerstvo sociálních věcí a zdraví 

Ministerstvo obchodu a průmyslu 

Ministerstvo dopravy a komunikací 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ympäristöministeriö 

 Kasarmikatu 25, Helsinki; PO Box 35, FI-00023 

Government, Finland 

 telefon 00358 9 160 07 nebo 00358 9 578 17 

 kirjaamo.ym@ymparisto.fi 

 www.environment.fi/ym 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Maa- ja metsätalousministeriö 
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 Hallituskatu 3 A, Helsinki; PO Box 30, FI-00023 

Government, Finland 

 telefon 00358 9 160 01 nebo 00358 9 578 11 

 kirjaamo.mmm@mmm.fi 

 www.mmm.fi/english 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Kauppa- ja teollisuusministeriö 

 Aleksanterinkatu 4, Helsinki; PO Box 32, FI-00023 

Government, Finland 

 telefon 00358 9 160 01 nebo 00358 9 578 11 

 kirjaamo@ktm.fi 

 www.ktm.fi 

Doprava Liikenneministeriö 

 Eteläesplanadi 16-18, Helsinki;PO Box 31, FI-00023 

Government, Finland 

 telefon 00358 9 160 02 nebo 00358 9 578 12 

 kirjaamo@mintc.fi 

 www.mintc.fi/english 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Meritullinkatu 8, Helsinki; PO Box 33, FI-00023 

Government, Finland 

 telefon 00358 9 160 02 nebo 00358 9 578 12 

 kirjaamo.stm@stm.fi 

 www.stm.fi/english 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 126 171 875 000 EUR 

růst HDP 2,2 % 

trendy v ekonomice význam obchodu, export roven dvěma pětinám HDP 

- vysoká nezaměstnanost (7.9 %) 
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- rychle rostoucí integrace se západní Evropou, je 

členem Evropské ekonomické a měnové unie 

- rozvinutý systém sociálního zabezpečení 

- růst HDP 

- velmi nízná míra korupce 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 22 % 

- zemědělství 8 % 

- služby 70 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  77 820 312 500 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 75 890 625 000 EUR 

export  53 031 250 000 EUR 

import 44 101 562 500 EUR 

míra zadlužení k HDP 42 % 

míra nezaměstnanosti 7,9 %  

inflace  1,2 %  

hlavní průmyslová odvětví  zpracování dřeva a kovů, strojírenství a odvětví 

telekomunikací (Nokia) a elektroniky, loďařský, 

potravinářský, chemický a textilní průmysl 

 

hlavní zemědělské produkty ječmen, pšenice, cukrová řepa, brambory; mléčný skot, 

ryby 

Podíl uživatelů internetu  62,81 %  

Penetrace pevných linek 45,27 %  

Penetrace mobilních telefonů  95,35 %  
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I.8.5 Francouzská republika 

Oficiální název země: Republique Francaise 

Český název: Francouzská republika 

Zkrácený český název: Francie 

Zkrácený anglický název: France 

Mezinárodní zkratka: F 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: francouzština 

Rozloha země je: 547 030 km2 z toho vodní plochy tvoří 1 400 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Francie je největší zemí západní Evropy, má téměř výhradně přirozené hranice - na severu 

kanál La Manche, na západě Atlantský oceán, na jihu Pyreneje (Španělsko, Andorra) a 

Středozemní moře (Monako). Na východě tvoří hranici s Itálií a Švýcarskem Alpy a pohoří 

Jura, s Německem pak řeka Rýn. Na severovýchodě sousedí Francie s Belgií a 

Lucemburskem. 

Součástí francouzského území je i ostrov Korsika ve Středozemním moři a zámořská území 

(viz. územně správní uspořádání). 

Ve Francii převládají tři typy krajiny: pánve, středohoří a velehory. Jádro země tvoří Pařižská 

kotlina v severní části Francie, na jihozápadě mezi Pyrenejmi a Centrálním masivem se 

rozprostírají vápencové tabule a úrodná údolí Akvitánské pánve, dále pak nížiny podél řek 

Rhôny a Saôny. 

Mezi středohoří patří Armorický masív v Bretani, Vogézy a Ardeny na východě země a 

Centrální masiv na jihu, jehož centrální část tvoří rozsáhlé sopečné pohoří dosahující výšky 

přes 1800 m n. m.  

Nejvyšším pohořím Francie jsou Západní Alpy, kde na hranici s Itálií leží nejvyšší hora 

Evropy, Mont Blanc (4807 m). 

Nejdelšími řekami Francie jsou Loira a Seina, Garonna a Rhôna.  

Plochý reliéf francouzského západu umožňuje pronikání oceánského klimatu až hluboko do  

vnitrozemí. Pro severozápad jsou charakteristické celorožní srážky, studená léta a mírné 

zimy.  

S přibývající vzdáleností od pobřeží získává podnebí vnitrozemský charakter.  

Na pobřeží Středozemního moře a v jižní části povodí řeky Rhôny vládně středomořské 

klima s vlhkými, mírnými zimami a suchými, horkými léty.  
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Počet obyvatel země je 60 876 136, hustota osídlení  111 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 37,6 let, žen 40,7 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

45,5 %. 

Stručná historie země:  

Od 70. let 19. stol. Francie rozšiřovala svou koloniální říši. V důsledku rostoucí politické i 

vojenské síly sousedního Německa se Francie orientovala na spolupráci s Velkou Británií a 

Ruskem (Dohoda). Po první světové válce Francie získala zpět Alsasko a Lotrinsko, na 15 

let správu Sárska a části některých bývalých německých kolonií. Ve 20. a 30. letech 

procházela obdobím hospodářské stagnace a politické nestability. Devadesát procent 

účastníků plebiscitu v Sársku se 13. 1. 1935 vyslovilo pro připojení k Německu. Po porážce 

Německem na jaře 1940 byla Francie rozdělena na okupovanou zónu (centrum v Paříži, dvě 

třetiny území) a „Francouzský stát“ Pétainovy kolaborantské vlády (sídlo ve Vichy). Savojsko 

a Korsiku obsadila Itálie. Zahraniční odboj veden De Gaullovou „Svobodnou Francií“, 

v domácím odboji byli nejsilnější složkou komunisté. Osvobození probíhalo za účasti obou 

složek odboje. Po druhé světové válce proběhlo v důsledku převahy levice znárodňování 

dolů, velkých bank, průmyslových podniků apod.  

Poválečná Francie nebyla schopna řešit vnitřní problémy ani koloniální otázku (Indočína, 

Alžírsko).  

Puč koloniální armády v Alžírsku v květnu 1958 vedl francouzský parlament k povolání De 

Gaulla do čela francouzské vlády. V prosinci 1958 byl zvolen prezidentem Francouzské 

republiky. První přímé prezidentské volby ve 20. stol. přinesly v r. 1965 De Gaullovi 55 % 

vítězství před socialistickým kandidátem Francois Mitterandem. Za jeho vlády se upevnila 

mezinárodní prestiž Francie. Po nástupu Mitteranda do prezidentského úřadu v r. 1981 byla 

vytvořena levicová vláda súčastí komunistů.  

V září 1992 přistoupila Francie k maastrichtské smlouvě o EU. 6. 5. 1994 francouzský 

prezident a britská královna otevřeli tunel pod Lamanšským průlivem, a tím byla definitivně 

ukončena tradiční izolace Britských ostrovů. Ve volbách 7. 5. 1995 zvítězil v prezidentských 

volbách předseda gaullistického Sdružení pro republiku Jacques Chirac. V červnu 1995 

Chirac oznámil obnovení francouzských jaderných  

pokusů v Tichomoří, což vyvolalo protesty světové veřejnosti. Roky 1994 – 95 byly ve 

znamení boje s  alžírskými teroristickými a fundamentalistickými organizacemi (FIS, GIA) na 

území Francie. 29. 1. 1996 oznámil prezident Chirac definitivní ukončení francouzských 

jaderných pokusů v Tichomoří. 21. 4. 1997 oznámil rozpuštění Národního shromáždění a 

vypsání předčasných voleb. Tento krok zdůvodnil nutností dokončit reformy, které zahájil v 

r. 1995 a potřebou mandátu pro náročné rozhovory o evropské integraci.  

Ve druhém kole předčasných voleb zvítězila levice a premiérem se stal Lionel Jospin 

(Socialistická strana).   
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Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

některé lesy poničené kyselými dešti, znečištění ovzduší průmyslovými a výfukovými plyny, 

znečistění vody odpadními látkami. 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Výkonná moc: prezident (7leté volební období), předseda vlády, vláda (Rada ministrů, 31 

členů jmenovaných prezidentem) 

Zákonodárná moc: dvoukomorový parlament 

- Senát (321 členů, 9leté volební období; do r. 2010 bude počet členů navýšen na 346) 

- Národní Shromáždění (577 členů, 5leté volební období)  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

22 samosprávných regionů - Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, 

Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comte, Haute-Normandie, Ile-de-

France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrenees, Nord-Pas-de-Calais, 

Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Rhone-Alpes. 

Regiony se dále dělí na 96 departementů.  

Zámořské departementy mají stejný status jako departementy kontinentální. Jsou to:  

Francouzská Guayana, Guadeloupe, Martinique, Réunion a Sain-Pierre-et-Miquelon 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zemědělství a rybolovu 

Ministerstvo kultury a komunikací  

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo ekonomiky, financí a průmyslu 

Ministerstvo zaměstnanosti 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo veřejných služeb a reformy státní správy 

Ministerstvo veřejných prací, dopravy a bydlení 

Ministerstvo ekologie a udržitelného rozvoje 
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Ministerstvo pro výzkum 

Ministerstvo mládeže a sportu 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministere de l’Ecologie et du Développement durable 

 20 avenue de Ségur - 75302 Paris 07 SP 

 telefon +33 01 42 19 20 21 

 ministere@ecologie.gouv.fr 

 http://www.ecologie.gouv.fr/sommaire.php3 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Ministere de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire 

 Place Beauvau, 75800 Paris 

 telefon +33 01 49 27 49 27 

 http://www.interieur.gouv.fr/sections/contact/ministre/mini

stre (pouze on-line kontakntí formulář) 

 www.interieur.gouv.fr 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministere de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Peche 

et des Affaires rurales 

 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP 

 telefon +33 01 49 55 49 55 

 communication@agriculture.gouv.fr 

 http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministere de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12 

 telefon +33 01 40 04 04 04 

 www.minefi.gouv.fr 

Doprava Ministere des Transports, de l’Equipement, du Tourisme 

et de la Mer 

 246, boulevard Saint-Germain, 75700 Paris 

 telefon +33 01 40 81 21 22 

 http://www.tourisme.gouv.fr/do/contact  (pouze on-line 
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kontaktni formulář) 

 www.tourisme.gouv.fr/ 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministere de la Santé et des Solidarités 

 8, avenue de Ségur, 75700 Paris 

 telefon +33 01 40 81 21 22 

 http://www.sante.gouv.fr/ 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 1 418 750 000 000 EUR 

růst HDP 1,4 % 

trendy v ekonomice › přechod od prosperující moderní ekonomiky zahrnující 

značný podíl státního vlastnictví a intervence k 

ekonomice, která stojí více na tržních mechanismech 

(částečná nebo úplná privatizace velkých společností, 

bank a pojišťoven) 

› ponechání státní kontroly v některých velkých firmách, 

ve veřejné dopravě a zbrojním průmyslu 

› snaha efektivně řešit sociální nerovnosti (zákony, 

daňová politika, sociální dávky) 

› přes nedávné snížení daní z příjmu je daňové zatížení 

ve Francii jedno z největších v Evropě  

(téměř 50 % HDP)  

› přijetí eura v lednu 1999 

  

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 24,4 % 

- zemědělství 4,1 % 

- služby 71,5 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  828 125 000 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 893 750 000 000 EUR 

export  346 406 250 000 EUR 
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import 369 765 625 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 66,5 % 

míra nezaměstnanosti 10,0 %  

inflace  1,9 %  

hlavní průmyslová odvětví  stroje, chemikálie, automobily, letadla, metalurgie, 

elektronika, textil, potraviny 

hlavní zemědělské produkty pšenice, obilniny, cukrová řepa, brambory, vinná réva, 

hovězí maso, mléčné výrobky, ryby 

Podíl uživatelů internetu  43,06 %  

Penetrace pevných linek 55,64 %  

Penetrace mobilních telefonů  73,18 %  
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I.8.6 Irsko 

Oficiální název země: Eire 

Český název: Irsko 

Zkrácený český název: Irsko 

Zkrácený anglický název: Ireland 

Mezinárodní zkratka: IRL 

Státní zřízení: parlamentní demokracká republika 

Oficiální jazyky: angličtina, irština (skotská kelština) 

Rozloha země je: 70 280 km2 z toho vodní plochy tvoří 1 390 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Irsko patří do západní Evropy, zabírá pět šestin ostrova omývaného na západě Severním 

Atlantickým oceánem a Irským mořem na východě, ležícím západně od Velké Británie. 

Jednu šestinu na severovýchodě ostrova tvoří Severní Irsko. Irsko zaujímá strategickou 

polohu v hlavním leteckém a lodním tahu mezi Severní Amerikou a severní Evropou. Přes 

40 % populace pobývá v okruhu do 100 km od Dublinu.                                                                                                                                                     

Krajina je tvořena zvlněnou vápencovou náhorní plošinou ve středu obklopenou pobřežní 

vrchovinou, členitými kopci a nízkými horami, kromě oblasti Dublinu. Náhorní plošina je 

charakterizována množstvím jezer a rozptýlenými nízkými vyvýšeninami. Nejdůležitějšími 

horskými pásmy jsou The Mourne and Wicklow Mountains na východě a Macgillycuddy's 

Reek na jihozápadě. Irské řeky protékají skrz náhorní plošinu, mezi hlavní patří  Shannon, 

Boyne, Barrow, Slaney, Bann, Lagan, Foyle, Erne, Moy a Corib. Nejdůležitější řeka Shannon 

pramení na severu náhorní plošiny, teče na jih a jihozápad, měří 386 km a vlévá se do 

Atlantického oceánu. Západním pobřeží tvoří útesy. 

Podnebí je mírné, přímořské ovlivněné Severním Atlantickým proudem charakteristické 

mírnými, vlhkými a proměnlivými podmínkami - mírné zimy, studená léta, obojí vlhké, 

z poloviny času zataženo. Nejvíce srážek je na západě, kde mohou přesahovat 3000 mm 

ročně. Extrémní teploty jsou neobvyklé, průměrné teploty jsou 4 - 7 stupňů Celsia v zimě a 

14 - 16 °C v létě. 

Počet obyvatel země je 4 062 235, hustota osídlení  58 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 33,2 let, žen 34,8 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  33,9 %. 

Stručná historie země:  

Keltské kmeny přicestovaly na ostrov v době 600-150 př.n.l. Invaze Seveřanů, která začala 

na konci 8. století, skončila, když král Brian BORU porazil v roce 1014 Dány. Anglické invaze 

začaly ve 12. století a započaly více než sedm století anglicko-irských bojů, které se 

vyznačovaly divokými povstáními a krutými represemi. 
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Neúspěšné povstání, které se odehrálo o Velikonočním pondělí v roce 1916, spustilo několik 

let partyzánské války, která vyústila v roce 1921 v nezávislost na Spojeném království pro 26 

jižních zemí, zatímco šest severních zemí (Ulster) zůstalo jeho součástí. 

V roce 1948 Irsko odstoupilo od britského Společenství a prohlásilo se za republiku. Eamonn 

de Valera sloužil jako premiér v letech 1951-1954 a 1957-1959 a poté se stal prezidentem až 

do své smrti v roce 1973. Během šedesátých let vypulkly rozsáhlé násilnosti mezi 

protestanty a katolíky v Severním Irsku, ve kterých hrály vedoucí roli členové IRA. 

V referendu v roce 1972 se schválilo vymazání "zvláštního postavení" katolické církve, které 

si držela na základě ústavy v roce 1937.  

V roce 1973 se Irsko připojilo k Evropskému společenství a v červenci 1976 byl vyhlášen 

stav ohrožení, neboť byl zavražděn britský velvyslanec v Irsku Christopher Ewart-Biggs. 

Důsledkem bylo projednání protiteroristických zákonů tak, aby členové IRA mohli být přísně 

potrestáni. V roce 1979 byl ve stejný den členy IRA zavražděn admirál Earl Mountbatten a 18 

britských vojáků. V letech 1980 až 1982 došlo k pokusům o ustanovení spojeného vládního 

systému v Severním Irsku, ačkoli byly odmítnuty oběma náboženstvími.  

Irské vlády se dále snažily o mírové sjednocení Irska a spolupracovaly s Británií proti 

teroristickým skupinám. Mírová dohoda o Severním Irsku, známá jako Dohoda Velkého 

pátku a schválená v roce 1998, se však zavádí s obtížemi. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění vody zemědělskými odpady, zvláště jezer, odpady a smetí, městské prostředí a 

doprava, klimatické změny a skleníkové plyny, ochrana přírodních zdrojů, v současnosti 

rekordní rychlost ekonomického rozvoje způsobuje větší nátlak na životní prostředí, ale 

vlivem příznivých okolností (podnebí a demografické faktory) v Irsku v porovnání s jinými 

evropskými zeměmi celkově zůstává kvalita životního prostředí dobrá 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

výkonná složka:                                                                                                                                                                                                                                                                           

prezident - musí být starší 35 let a nominován minimálně 20 členy senátu a 4 kraji, je volen 

přímo voliči na 7 let, může být znovuzvolen pouze jednou, konstituční moc a funkce si dělí se 

státní radou, poradním orgánem, na návrh premiéra prezident rozpouští parlament, 

reprezentuje zemi doma i v zahraničí, je nejvyšším velitelem obranných složek                                                                                                                                                                                                                        

vláda: v čele vlády premiér (vůdce nejsilnější politické strany, jmenován prezidentem na 

základě návrhu House of Representatives na 5 let), jmenována prezidentem na základě 

návrhu premiéra a schválení členů House of Representatives  

zákonodárná složka: dvoukomorový parlament                                                                                          

- Senát - 60 křesel (49 zvolených univerzitami, 11 nominovaných premiérem), na 5 let - může 

odložit návrhy zákonů na 90 dní a upravit je                                                                                                    
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- dolní sněmovna 'House of Representatives' - 166 křesel, členové jsou voleni voliči na 

základě poměrného zastoupení, na 5 let 

Soudní složka:                                                                                                                                                                                                   

Nejvyšší soud - soudci jmenováni prezidentem na návrh premiéra, funkce mohou být zbaveni 

jen pro špatné chování a neschopnost, nebo rozhodnutím obou komor parlamentu, Nejvyšší 

soud může zasahovat do legislativy, když ho o to požádá prezident                                                                                                                                            

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

26 krajů; Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, 

Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, 

Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow  Cavan, Donegal a Monaghan 

jsou součástí provincie Severního Irska 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zemědělství, potravin a zemědělského rozvoje 

Ministerstvo umění, tradice, Gálska a ostrovů  

Ministerstvo obrany  

Ministerstvo školství a vědy  

Ministerstvo podnikání, obchodu a práce  

Ministerstvo životního prostředí a místní správy  

Ministerstvo financí  

Ministerstvo zahraničních věcí  

Ministerstvo zdravotnictví a dětí  

Ministerstvo spravedlnosti, rovnosti a zákonných reforem  

Ministerstvo námořnictví a přírodních zdrojů  

Ministerstvo veřejného podnikání  sociálních věcí, veřejnosti a rodinných věcí  

Ministerstvo turistiky, sportu a rekreace  

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Department of the Environment and Local Government 

 Custom House 

Dublin 1 

 telefon tel.: místní 1890 20 20 21, dálkový 01 888 2000 

 press-office@environ.ie, qcsofficer@environ.ie 
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 www.environ.ie 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Department of Agriculture, Food and Rural Development 

 Head Office - Agriculture House Kildare Street Dublin 2  

Cavan Office - Government Buildings Farnham Street 

Co.Cavan 

 telefon tel.: místní 1890 200 510, dálkový 6072000                                                                                                         

tel.: místní 1890 200 508, dálkový (049) 4368200. 

 info@agriculture.gov.ie 

 www.agriculture.gov.ie 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Department of Enterprise, Trade and Employment         

Department of Communications, Marine and Natural 

Resources 

 23 Kildare Street, Dublin 229-31 Adelaide Road, Dublin 2 

 telefon Tel.: (353) 1 631 2121, místní 1890 220 222                  

Tel: (353) 1 6782000, místní: 1890 44 99 00            

fax: +353 1 631 2827                                                    

fax: +353 1 6782449 

 info@entemp.ie 

 webmaster@dcmnr.gov.ie                                                                                                                                                                                                                                        

jmeno.prijmeni@dcmnr.gov.ie 

 www.entemp.ie                                                          

www.dcmnr.gov.ie 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Department of Health and Children 

 Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 

 telefon  

 info@health.gov.ie, info@hse.ie, na členy ministerstva: 

jmeno.prijmeni@health.gov.ie 

 www.dohc.ie 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 128 593 750 000 EUR 

http://www.environ.ie/
mailto:info@entemp.ie
mailto:jmeno.prijmeni@dcmnr.gov.ie
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růst HDP 4,7 % 

trendy v ekonomice Malá, moderní, na obchodu závislá ekonomika. 

Nejdůležitější sektor zemědělství je nyní převyšován 

průmyslem a službami.  

Vláda zavedla sadu národních ekonomickcých programů, 

určených k pozastavení růstu cen a probíhající inflace, 

snížení vládních výdajů, vzestupu pracovních schopností 

a podpoře zahraničních investic. 

nezaměstnanost 4,3 % 

inflace 2,4 % 

investice 27 % HDP 

kladná bilance zahraničního obchodu 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 29 % 

- zemědělství 8 % 

- služby 64 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  55 046 875 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 54 218 750 000 EUR 

export  79 687 500 000 EUR 

import 51 148 437 500 EUR 

míra zadlužení k HDP 27,5 % 

míra nezaměstnanosti 4,2 %  

inflace  2,7 %  

hlavní průmyslová odvětví  46 % HDP (2002)                                                                                                                                   

těžba: ocel, olovo, zinek, stříbro, hliník, sádrovec, měď                                                                                                               

průmysl: zemědělský, potravinářský,  nápojový, 

pivovarský, textilní, oděvní, chemický, farmaceutický, 

elektronický                                                                                                                                             

výroba: strojní, výbava železniční dopravy, dopravní 

prostředky pro cestující a komerční, konstrukce a 

renovace lodí, sklo a křišťál, software                                                                                                   

turistika 

hlavní zemědělské produkty 5 % HDP (2002)                                                                                                                                                                                      

tuříny, ječmen, brambory, cukrová řepa, pšenice                                                                                                                                                                      
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hovězí maso, mléčné výrobky 

Podíl uživatelů internetu  50,71 %  

Penetrace pevných linek 49,70 %  

Penetrace mobilních telefonů  93,05 %  

 



Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 61 -

I.8.7 Italská republika 

Český název: Italská republika 

Zkrácený český název: Itálie 

Zkrácený anglický název: Italy 

Mezinárodní zkratka: I 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: italština, v oblastech se zvláštní autonomií rovněž:     

němčina (Alto Adige),        

slovinština (Friuli - Venezia Giulia),  

francouzština (Valle d´Aosta) 

 

Rozloha země je: 301 320 km2 z toho vodní plochy tvoří 7 210 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Povrch: převážně hornatý; na severu Alpy (nejrozsáhlejší alpský systém představují 

Dolomity) s nejvyššími vrcholy na hranicích; velká ledovcová jezera v podhůří Alp, k jihu 

navazuje Pádská nížina a hornatý Apeninský poloostrov, jehož osou je 1500 km dlouhé 

pohoří, Apeniny,které prudce spadá k pobřeží Italské riviéry. Pobřeží je málo členité. Itálii 

patří řada ostrovů - Sicílie, Sardinie, Elba, Liparské ostrovy aj. Na JV vytváří vápencová 

plošina poloostrov Gargáno. 

Za Messinským průlivem pokračuje horský systém,který vyplňuje téměř celou Sicílii, největší 

ostrov Středozemního moře. Na východní straně ostrova leží činna sopka Etna. 

Dalším známým vulkánem je Sromboli na Liparských ostrovech a Vesuv u Neapolského 

zálivu. Jiný charakter má ostrov Sardínie,jehož nižší pohoří tvoří převážně starší,vyvřelé a 

metamorfované horniny. 

Podnebí: Většina Itálie má středomořské subtropické klima, (léto je teplé a suché, zima velmi 

mírná a deštivá), které k severu přechází v mírné středoevropské podněbí. V Alpách je klima 

chladné velehorské s mrazivými zimami, množstvím sněhových srážek a krátkým létem. 

Pádská nížina má ideální podmínky pro zemědělství s teplým létem a krátkou deštivou 

zimou. 

 

Počet obyvatel země je 58 133 509, hustota osídlení  193 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 40,7 let, žen 43,7 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

42,1 %. 
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Stručná historie země:  

Itálie vznikla roku 1861 jako jednotné Italské království spojením městských států na 

poloostrově. Roku 1870 byl začleněn Církevní stát s Římem. Po první světové válce roku 

1922 se v Itálii chopili moci fašisté v čele s Benitem Mussolinim, král však až do r. 1946 

zůstal titulární hlavou státu. Během druhé světové války se Itálie přidala na stranu 

hitlerovského Německa, což nakonec vedlo k porážce Itálie.Poválečná Italská republika, 

která nahradila království byla vyhlášena 18.6.1946. Itálie se zapojuje do Marshallova plánu 

a v roce 1949 se stává členem NATO. V padesátých a počátkem 60. let se střídají u moci 

vlády pravicové a pravocentristické. Díky zahraničním investicím zažívá Itálie velký 

hospodářský vzestup. Roku 1963 se poprvé dostávají do vlády socialisté a začíná období 

tzv. levého centrismu. To samozřejmě ihned vedlo ke krizím, které započaly v 1968-1969, a 

byly doprovázena velkými stávkovými hnutími a studentskými bouřemi. 

V zahraniční politice se Itálie snažila udržet vliv ve Středomoří i za cenu podpory 

palestinskému hnutí, což vede k tzv. importovanému terorismu. Proto se v polovině 80. let 

začala více orientovat na země Latinské Ameriky. Zvládla kritické hospodářské ukazatele i 

vysokou inflaci své liry. V poválečné historii byla politika provázena silnou politickou 

nestabilitou a Itálie měla v průměru jednu vládu na jeden rok, proto přešla v současnosti na 

většinový systém, který by měl dopomoci k větší stabilitě. Je zakládajícím členem EU i 

NATO, dnes se počítá mezi sedm nejvyspělejších zemí světa (skupina G7) a vůdčí zemi 

Evropské Unie, severní část země je však rozvinutější než jižní, kde je vysoká 

nezaměstnanost, nižší příjmy, kriminalita a korupce. 

 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění ovzduší, hlavně města - smog (automobily, skůtry, spalování uhlí - tepel. 

elektrárny), znečištění okolního moře a pobřeží olejovými látkami, znečištění povrchových 

toků zemědělskou chemizací a průmyslem, nedostatečné zpracování průmyslových odpadů, 

kyselé deště ničící jezera a lesy 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

republika v čele s prezidentem, zastupitelská demokracie, zákonodár. moc: dvoukomorový 

Parlament s pětiletým funkčním obdobím (Senát 315 křesel a Poslanecká sněmovna 630 

křesel), čistý volební poměrný systém s volebními prahy, bez možnosti preferencí, Výkonná 

moc: prezident (volen na 7 let parlamentem a 58 regionálními zástupci), předseda vlády, 

Rada ministrů (vláda)  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  
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Územní veřejná správa Itálie má tři úrovně. Je složena z 20 regionů (regione), pět z nich má 

zvláštní statut (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d´Aosta). 

Dalším článkem jsou provincie (provincia), kterých je 103, z toho dvě autonomní (Trento, 

Bolzano). Na nejnižší úrovni jsou obce (comune), jejichž počet je 8 102, přitom pět tisíc z 

nich z nich má méně než tři tisíce obyvatel. Regiony mohou přijímat vlastní zákony, a to v 

oblastech, které nejsou vyhrazené státu. Mezi orgány, které realizují veřejnou správu, patří 

rada (consiglio regionale), výbor (giunta regionale) a prezident rady (presidente della giunta 

regionale). Provincie se zabývají tím, co nemůže vykonávat obec (například životním 

prostředím, likvidací městského odpadu). Disponují také legislativními kompetencemi. 

Veřejnou správu zde reprezentují předseda provincie (presidente), který si sestavuje 

výkonný výbor (giunta provinciale), a rada (consiglio provinciale). Seznam regionů:  

Abruzzo, Apulie, Basilicata, Benátsko, Kampánie, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia , 

Kalábrie, Lazio, Ligurie, Lombardie, Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, 

Trentino-Alto Adige, Umbrie, Valle d'Aosta   

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zemědělství a lesnictví  

Ministerstvo komunikací  

Ministerstvo kultury  

Ministerstvo obrany  

Ministerstvo životního prostředí  

Ministerstvo hospodářství a financí  

Ministerstvo zahraničí  

Ministerstvo zdravotnictví  

Ministerstvo produktivních aktivit (průmyslu a obchodu)  

Ministerstvo infrastruktury a dopravy  

Ministerstvo vnitra  

Ministerstvo spravedlnosti  

Ministerstvo práce a sociální politiky  

Ministerstvo vzdělání, univerzit a výzkumu 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
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 Via Cristoforo Colombo, n. 44 

00147 - Roma ITALIA 

 

 telefon Centralino: 06.57221 

  

 http://www.minambiente.it/ 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 piazzale Porta Pia, 1 - 00161 Roma 

 telefon centralino 0644121, Telefono  0641582143 / 

0641582144  Fax 0641582145 

 urp@infrastrutturetrasporti.it 

 http://www.infrastrutturetrasporti.it/ 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

 Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma 

 telefon Centralino: 06 46651 - Telefax centrale: 06 

4742314, Telefon 06.4665.2522-24 

  urp@politicheagricole.it 

 

 http://www.politicheagricole.gov.it/ 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministero dello sviluppo economico 

 SEGRETERIA DEL MINISTRO 

Via Veneto, 33 - 00187 Roma 

 telefon: (+39) 06420434000 - Fax: (+39) 0647887964 

  

 http://www.attivitaproduttive.gov.it/ 

Doprava Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 piazzale Porta Pia, 1 - 00161 Roma 

 telefon centralino 0644121, Telefono  0641582143 / 

0641582144  Fax 0641582145 

 urp@infrastrutturetrasporti.it 

mailto:urp@infrastrutturetrasporti.it
mailto:urp@politicheagricole.it
mailto:urp@infrastrutturetrasporti.it
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 http://www.infrastrutturetrasporti.it/ 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministero della salute 

 Piazzale dell'Industria 20 - 00144 Roma 

 telefon centralino 0644121, Telefono  0641582143 / 

0641582144  Fax 0641582145 

 urpminsalute@sanita.it 

 http://www.ministerosalute.it/ 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 1 326 562 500 000 EUR 

růst HDP 0,1 % 

trendy v ekonomice Italská ekonomika v roce 2005 stagnovala a zastavil se 

trend jejího mírnému oživení, který se projevil v roce 

2004, Deficit veřejných financí činil v roce 2005 v Itálii 

4,1 % a italské vládě se nepodařilo jej udržet v  mezích 

3% - ního stropu, tento trend bude pokračovat i v roce 

2006, trend snižování inflace, který zaznamenává italská 

ekonomika již několik let, V roce 2005 se podařilo dále 

snížit míru nezaměstnanosti na celostátní úroveň 7,7 %, 

současná nezaměstanost je nejnižší od r. 1992, v rámci 

EU v absolutních číslech nejvyšší úroveň státního dluhu, 

oživení vývozu zboží a služeb na zahraniční trhy, Itálie 

nepatří mezi klasické investorské země. Itálie není 

investorsky atraktivní z důvodu přetrvávající rigidní 

struktury jejího hospodářství, nevyhovující infrastruktury 

a nákladnosti veřejných služeb 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 32 % 

- zemědělství 5 % 

- služby 63 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  613 828 125 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 673 046 875 000 EUR 

export  290 546 875 000 EUR 

mailto:urpminsalute@sanita.it
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import 288 437 500 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 107,3 % 

míra nezaměstnanosti 7,9 %  

inflace  1,9 %  

hlavní průmyslová odvětví  strojírenský (automobily, motocykly, lodě, el. spotřebiče), 

chemický (plasty), potravinářský, hutnický, textilní, 

obuvnický, výroba cementu 

hlavní zemědělské produkty převládá rostlinná výroba - pšenice, kukuřice, cukrová 

řepa, brambory, olejniny, vinná réva, olivy, citrusy a jiné 

ovoce, zelenina (rajčata);  živočišná výroba: chov ovcí, 

skotu, prasat a rybolov 

Podíl uživatelů internetu  49,66 %  

Penetrace pevných linek 44,65 %  

Penetrace mobilních telefonů  107,94 %  
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I.8.8 Kyperská republika 

Oficiální název země: Kipriaki Dimokratia/ Kibris Cumhuriyeti 

Český název: Kyperská republika 

Zkrácený český název: Kypr 

Zkrácený anglický název: Cyprus 

Mezinárodní zkratka: CYP 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: řečtina, turečtina 

Rozloha země je: 9 250 km2 z toho vodní plochy tvoří 10 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Kypr je třetí největší ostrov ve Středozemním moři, nachází se v oblasti Středního Východu 

severně od Turecka. Jeho topografii dominují dvě horská pásma, Troodos a Kyrenia, která 

jsou oddělena centrální nížinou Mesaoria, rozprostírající se od východu k západu ostrova. 

Troodos je rozsáhlý masiv, formovaný místní roztavenou horninou, zatímco Kyrenia je úzké 

vápencové horské pásmo. Pobřeží je zejména hornaté, ačkoli se zde vyskytuje několik 

dlouhých písečných pláží. Podél jižního pobřeží se rozprostírají rozptýlené, ale významné 

nížiny. Nejnižští bod se nachází při Středozemním moři (0 m.n.m.), nejvyšším bodem je 

Mount Olympus (1951 m.n.m.) v pohoří Troodos. Nejsou zde žádná stálá jezera s čersvou 

vodou, z vodních toků pouze řeka Pedias. Největšími městy jsou Lefkosia (Nicosia), 

Limassol, Larnaca. 

Kypr má typické mírné středozemní podnebí s teplými suchými léty a mírnými vlhkými 

zimami s dešťovými srážkami, které se vyskytují hlavně mezi listopadem a březnem. 

Hlavními přírodními hrozbami jsou mírná zemětřesení a období sucha.  

Počet obyvatel země je 784 301, hustota osídlení  85 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 33,9 let, žen 35,9 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  . 

Stručná historie země:  

Bývalá britská kolonie Kypr se stala nezávislou v roce 1960 po letech odporu vůči britské 

nadlávdě. Napětí na Kypru mezi řeckou většinou a tureckou menšinou vyvrcholilo v prosinci 

roku 1963 násilnostmi v hlavním městě Nicosia. Navzdory umístění mírových jednotek 

Spojených národů v roce 1964 pokračovaly ojedinělé mezikomunitní násilnosti a vytlačily 

většinu tureckých Kypřanů do enkláv, rozmístěných po celém ostrově.  

V roce 1974 se střetla snaha řecké vlády o získání kontroly nad Kyprem s vojenskou 

intervencí z Turecka, které brzy získalo kontrolu nad více než třetinou ostrova. V roce 1983 

se tato turecká oblast prohlásila "Tureckou republiku severního Kypru", ale je uznávána 

pouze Tureckem. Spojenými národy zprostředkovaná jednání mezi lídry řecko-kypreské a 
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turecko-kyperské společnosti k dosažení dohody o sjednocení rozděleného ostrova v 

posledních dvou letech skončila, když řečtí Kypřané odmítli regulační osidlovací plán 

Spojených národů v referendu v dubnu 2004.  

Celý ostrov vstoupil do Evropské unie 1.5.2004, ačkoli přínos EU - orgán společenských práv 

a povinností - se týká pouze oblastí pod přímou konstrolou Kyperské republiky a je vyloučen 

v oblastech spravovaných tureckými Kypřany. V současnosti má každý Kypřan vlastnící 

kypreský pas status evropského občana, přičemž se ale zákony EU nevztahují na severní 

Kypr. Nicosia pokračuje v odporu proti snahám EU stanovit přímá obchodní a ekonomická 

spojení se severním Kyprem, aby tímto způsobem podpořila turecko-kyperskou společnost v 

její další snaze o podporu sjednocení. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

problém s vodními zdroji (žádné nádrže pro zachycování vody, velké sezónní rozdíly v 

množství dešťových srážek, nežádoucí pronikání slané vody do největších ostrovních 

kolektorů, vzrůstající salinita na severu), vodní znečištění vlivem kanalizačních splašků a 

průmyslového odpadu, pobřežní degradace, ztráta přirozeného prostředí divoké zvěře vlivem 

urbanizace 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Jednokomorový parlament: 

1) Kyperská republika: Poslanecká sněmovna: 80 poslanců (56 mandátů je přiděleno řeckým 

Kypřanům, 24 mandátů tureckým Kypřanům, obsazeno je pouze 56 mandátů řeckých 

Kypřanů). Členi jsou voleni veřejnými volbami na 5 let. Prezident poslanecké sněmovny je 

povinnen být hlavou Úřadu Poslanecké sněmovny, reprezentovat Poslaneckou sněmovnu na 

veřejných prohlášeních a oslovovat v zájmu sněmovny prezidenta republiky a další úřady 

státu.  

2) od 1985 "Turecká republika severního Kypru" - uznávaná pouze Turky. Volený prezident 

na pět let, jím jmenovaná Rada ministrů, veřejně volené  padesátičlenné Zákonodárné 

shromáždění na 5 let 

Vláda: 

12 členů (předseda vlády = prezident republiky, 11 rezortních ministrů) vládní kabinet je 

jmenován společně prezidentem a viceprezidentem, post viceprezidenta je v současnosti 

neobsazen, vyhrazen pro tureckého Kypřana 

Prezident:  

volen veřejnými volbami na 5 let, přijímá pověřovací listy od poslanců, podepisuje pověřovací 

listy od diplomatických vyslanců, uděluje hodnosti a reprezentuje republiku na oficiálních 

jednáních, připravuje agendu, svolává a předsedá setkání vlády, právo konečného veta 

každého zákona a rozhodnutí Poslanecké sněmovny v souvislosti se zahraničními událostmi, 
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obranou a bezpečím, právo vrátit každý zákon či rozhodnutí Poslanecké sněmovně či vládě, 

vykonává výkonnou moc skrze jím jmenovanou vládou, nemá právo hlasovat v Poslanecké 

sněmovně ani při zasedáních vlády 

Viceprezident: 

volen veřejnými volbami na 5 let, právo předkládat návrhy pro zahrnutí do agendy, navrhuje 

setkání vlády, právo konečného veta každého zákona a rozhodnutí Poslanecké sněmovny v 

souvislosti se zahraničními událostmi, obranou a bezpečím, právo vrátit každý zákon či 

rozhodnutí Poslanecké sněmovně či vládě, nemá právo hlasovat v Poslanecké sněmovně 

ani při zasedáních vlády  

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

hlavní město - Nicosia (Lefkosia) 

6 krajů (districts): Famagusta, Kyrenia, Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos, turecko-

kyperské oblastní administrativní členění zahrnuje Kyreniu, téměř celou Famagustu kromě 

její malé části a malé části kraje  Nicosia and Larnaca 

5 samosprávných obcí (municipality): Ayia Napa, Latsia, Limassol, Nicosia, Strovolos 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí 

Ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky 

Ministerstvo komunikací a veřejných prací 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo vzdělávání a kultury Ministerstvo  

Ministerstvo  financí  

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministry of Agriculture, Natural Resources and 

Environment 



Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 70 -

 1411, Nicosia, Cyprus 

 telefon tel. 22408307, fax. 22781156 

 registry@moa.gov.cy 

 http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/index_gr/inde

x_gr?OpenDocument 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministry of Agriculture, Natural Resources and 

Environment 

 1411, Nicosia, Cyprus 

 telefon tel. +35722408307, fax. +35722781156 

 registry@moa.gov.cy 

 http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/index_gr/inde

x_gr?OpenDocument 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministry of Commerce, Industry and Tourism 

 1421 Nicosia, Cyprus 

 telefon tel. +35722800288, fax. +35722776266 

  

 http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlindex_en/dmlind

ex_en?OpenDocument 

Doprava Ministry of Communications and Public Works 

 Archeon 28, 1424, Nicosia 

 telefon tel. +35722800288, fax. +35722776266 

 ipiresia.politi@mcw.gov.cy 

 http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/dmlcitizens_en/dml

citizens_en?OpenDocument 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministry of Health 

  

 telefon tel. +35722800288, fax. +35722776266 

 ministryofhealth@cytanet.com.cy 

 www.moh.gov.cy 

 

 

http://www.moh.gov.cy/
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Základní ekonomické údaje: 

měna  CYP 

kurs k EUR 1 EUR = 0,58 CYP 

HDP 13 164 062 500 EUR 

růst HDP 3,7 % 

trendy v ekonomice Kyperská republika: 

- 76 % HDP - služební sektor (turismus, finančnictví) 

- nejistá míra růstu odráží přílišné spoléhání na turismus, 

který kolísá podle politické nestability a ekonomických 

podmínek západní Evropy 

- 3,7 % HDP - nad průměrem EU 

- přísný vládní program snížil rozpočtový deficit pod 3 % 

kvůli cílu adopce eura k 1.1.2008 

- nízká nezaměstnanost 3,8 % 

- nízká inflace 2,5 % 

- záporné saldo zahraničního obchodu 

- od vstupu do EU liberální klima pro investování, zrušení 

většiny investičních omezení a limitů, podpora národních 

smluv se zahraničními investory 

Severní Kypr: 

- zmírnění bezprostředních starostí spojených 

s desetiletím sucha vlivem významných dešťů 2001-3 

- těkavý, nestálý růst ekonomiky 

- vysoká závislost na transferech od turecké vlády 

- nezaměstnanost 5,6 % 

- inflace 9,1 % 

- záporné saldo zahraničního obchodu 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 20 % 

- zemědělství 3,8 % 

- služby 76,2 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  3 035 031 250 CYP 
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příjmy státního rozpočtu v r. 2005 5 232 812 500 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 3 227 156 250 CYP 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 5 564 062 500 EUR 

export  966 406 250 EUR 

import 4 337 500 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 72 % 

míra nezaměstnanosti 3,8 %  

inflace  2,5 %  

hlavní průmyslová odvětví  potravinářský průmysl, produkce cementu a sádrovce, 

opravy a renovace lodí, textilní průmysl, lehký chemický 

průmysl, dřevozpracující průmysl, papírenský průmysl, 

metalurgie, kámen, jíl 

hlavní zemědělské produkty citrus, zelenina, ječmen, víno, olivy, drůbež, ovce, 

prasata, mléčné výrobky, sýry 

Podíl uživatelů internetu  38,00 %  

Penetrace pevných linek 53,35 %  

Penetrace mobilních telefonů  81,67 %  
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I.8.9 Litevská republika 

 

Oficiální název země: Lietuvos Respublika 

Český název: Litevská republika 

Zkrácený český název: Litva 

Zkrácený anglický název:  

Mezinárodní zkratka: LT 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: litevština 

Rozloha země je: 65 200 km2  

 

Základní geografické údaje:  

Litva je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí. Hraničí s Lotyšskem na severu, s 

Běloruskem na jihovýchodě, s Polskem a ruskou Kaliningradskou oblastí na jihozápadě. 

Litevské pobřeží měří 91 km. Povrch Litvy tvoří převážně rovina, průměrná nadmořská výška 

činí 99 m n. m. Nejvyšším místem je vrch Juozapines Kalnas (Hora Josefova) s výškou 

293,6 m n. m., který se nachází na jihovýchodě Litvy. Největší řekou je Nemunas, pramenící 

v Bělorusku. Litvě patří i severní část Kurské kosy, úzkého písečného poloostrova 

vybíhajícího z Kaliningradské oblasti. 

Počet obyvatel země je 3 585 906, hustota osídlení  55 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 35,7 let, žen 40,8 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  52,9 %. 

Stručná historie země:  

Ve 13. st. se sjednotily Litevské kmeny a vytvořily Velké litevské knížectví. Od konce 14. st. 

se sjednotilo se sousedním Polskem a na konci 18. st. se po dělení Polska stalo součástí 

Ruska. Roku 1918 získala Litva samostatnost. Roku 1940 vzniká Litevská sovětská 

socialistická republika, která existovala s přestávkami v letech 1941-44, kdy tuto oblast 

okupovali němečtí vojáci, až do roku 1990. Novodobý samostatný litevský stát vznikl v roce 

1990, kdy Litevská SSR vyhlásila nezávislost. SSSR ji však neuznal a ještě roku 1991 došlo 

k potyčkám mezi stoupenci litevské samostatnosti a ruskými vojáky rozmístěnými v zemi. Od 

roku 2004 je Litva součástí NATO a EU. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

kontaminace půdy (především ve větších městech, průmyslových oblastech a v blízkosti 

dálnic) a podzemní vody ropnými produkty a chemikáliemi 

- kyselé deště, klimatické změny 
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Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Jednokomorový parlament (Seimas): 141 členů volených na 4 roky. 71 z nich je voleno 

v jednotlivých volebních obvodech a dalších 70 v celonárodním hlasování systémem 

poměrného zastoupení.  

Vláda je sestavená ministerským předsedou, který je jmenován prezidentem se souhlasem 

parlamentu. Ministerský předseda a 14 ministrů. 

Hlavou státu je prezident, volený přímo na pětileté období (maximálně na dvě následující 

období).  

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

10 krajů vedených guvernéry (jmenováni centráln vládou) 

- 60 obcí, nejdůležitější jednotky, každá má vlastní volenou vládu (volby jednou za 4 roky), 

v čele starosta 

- asi 500 obvodů – nejmenší jednotky, hlavním účelem je dostupnost služeb (např. 

v sociálním sektoru) 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo ekonomiky 

Ministerstvo vzdělávání a vědy 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo národní obrany 

Ministerstvo pro veřejnou správu a reformu místní samosprávy 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 
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Životní prostředí Aplinkos Ministerija 

 Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105 

 telefon +370 5 2663659 

 info@am.lt 

 www.am.lt 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Zemes Ukio Ministerija 

 Gedimino av. 19 (Lelevelio 6), LT-01103 Vilnius 

LITHUANIA (LIETUVA) 

 telefon +370 5 2391001 

 zum@zum.lt 

 www.zum.lt 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ukio Ministerija 

 Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius 

 telefon +370 5 262 3863 nebo +370 5 262 9412 

 kanc@ukmin.lt 

 www.ukmin.lt 

Doprava Susisiekimo Ministerija 

 Gedimino av. 17, Vilnius 

 telefon +370 5 2393845 

 transp@transp.lt 

 www.transp.lt 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Sveikatos Apsaugos Ministerija 

 Vilniaus 33, LT-01119 Vilnius, Lithuania. 

 telefon +370 5 2393845 

 info@sam.lt 

 www.sam.lt 

 

 

 

mailto:kanc@ukmin.lt
http://www.ukmin.lt/
mailto:transp@transp.lt
http://www.transp.lt/
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Základní ekonomické údaje: 

měna  LTL 

kurs k EUR 1 EUR = 3,45 LTL 

HDP 38 445 312 500 EUR 

růst HDP 7,5 % 

trendy v ekonomice Příjmy stále zaostávají za ostatními členskými zeměmi 

EU, HDP přepočtený per capita je na 56 % průměru EU 

- nízká nezaměstnanost, 5.3 % (2005) 

- snižování daně z příjmů (na 27 % v roce 2006) 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 30 % 

- zemědělství 20 % 

- služby 50 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  22 718 789 063 LTL 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 6 585 156 250 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 24 535 429 688 LTL 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 7 111 718 750 EUR 

export  8 554 687 500 EUR 

import 10 414 062 500 EUR 

míra zadlužení k HDP 18,7 % 

míra nezaměstnanosti 4,8 %  

inflace  2,7 %  

hlavní průmyslová odvětví  strojnictví, loďařský, textilní, potravinářský průmysl, 

elektronika 

hlavní zemědělské produkty obilí, brambory, cukrová řepa, len, zelenina; hovězí, 

mléko, vejce; ryby 

Podíl uživatelů internetu  26,99 %  

Penetrace pevných linek 22,87 %  

Penetrace mobilních telefonů  95,42 %  
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I.8.10 Lotyšská republika 

Oficiální název země: Lietuvos Respublika 

Český název: Lotyšská republika 

Zkrácený český název: Lotyšsko 

Zkrácený anglický název: Latvia 

Mezinárodní zkratka: LV 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: lotyština 

Rozloha země je: 64 589 km2 z toho vodní plochy tvoří 1 000 km2. 

Základní geografické údaje:  

Je prostřední ze tří pobaltských zemí. Hraničí s Litvou na jihu, s Běloruskem na jihovýchodě, 

s Ruskem na východě a s Estonskem na severu. 

Povrch Lotyšska tvoří převážně nížina. Nejvyšším bodem je vrch Gaizinkalns ve 

Vidzemských pahorcích s nadmořskou výškou 311 metrů. Lotyšskem teče přes 12 000 řek 

(největší jsou Daugava, Lielupe, Gauja a Venta. V zemi se nachází přes 3000 jezer. Značná 

část (údaje kolísají mezi 41 až 46 %) lotyšského území je pokryta borovicovými a smíšenými 

lesy. 

Počet obyvatel země je 2 274 735, hustota osídlení  35 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 36,3 let, žen 42,4 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  48,8 %. 

Stručná historie země:  

V 10.-13. st. zde bylo knížectví Koknese. Ve 13.-16. st. zde vládl řád německých rytířů. 1721 

bylo Lotyšsko připojeno k Rusku. 1917 vyhlášena sovětská vláda. 

Lotyšsko vyhlásilo nezávislost na Rusku 30. listopadu 1918. Po vypuknutí druhé světové 

války bylo 17. června 1940 okupováno a posléze anektováno Sovětským svazem pod 

záminkou zvýšení obranyschopnosti SSSR. Během jednoho roku sovětské krutovlády před 

německou invazí byly desítky tisíc Lotyšů odvlečeny do sibiřských gulagů nebo povražděny. 

Součástí Sovětského svazu jako Lotyšská sovětská socialistická republika zůstalo až do 

rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. 

Během současného období samostatnosti se Lotyšsko stalo v roce 2004 členem NATO a 

jednou z deseti nových členských zemí EU. 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

Klesá znečištění vody a ovzduší. Rostoucí problém je spojen s dopravou, rapidně roste 

počet automobilů a prostředky veřejné dopravy jsou zastaralé. 
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Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Jednokomorový parlament (=Saeima): 100 poslanců volených na 4 roky, volí prezidenta, 

jmenuje kabinet ministrů a předsedu vlády.  

Vláda: v čele ministerský předseda, 17 ministrů 

Hlavou státu je prezident, který je volen parlamentem, volební období 4 roky.   

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

Lotyšsko se dělí na 26 okresů a 7 samostatných měst. Kulturně a historicky se dělí na 4 

kraje: Kurzeme (Kurzemsko) v západní části země, Zemgale (Zemgalsko) v jižní části, 

Vidzeme (Vidzemsko) ve střední a severní části země včetně Rigy a Latgale (Latgalsko) ve 

východní části. 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo ekonomiky 

Ministerstvo vzdělávání a vědy 

Ministerstvo ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo sociálních věcí 

Ministerstvo dopravy 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Vides Ministrija 

 Peldu street 25, Riga, LV-1494, Latvia 

  

 pasts@vidm.gov.lv 

 www.vidm.gov.lv 
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Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Regionalas attistibas un pašvaldibu lietu ministrija 

 Lacplesa street 27, Riga, LV – 1011 

 telefon 3717770401 

 pasts@raplm.gov.lv 

 www.raplm.gov.lv 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Zemkopibas Ministrija 

 Republikas laukums 2, Riga, Latvija, LV-1981 

 telefon 3717027020 

 zm@zm.gov.lv 

 www.zm.gov.lv 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ekonomikas Ministrija 

 Brivibas str. 55, Riga, LV - 1519 

 telefon 3717013193 

 pasts@em.gov.lv 

 www.em.gov.lv 

Doprava Satiksmes Ministrija 

 Gogola iela 3, Riga, LV-1743 

 www.sam.gov.lv 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost VESELIBAS MINISTRIJA 

 Brivibas iela 72, Riga, LV-1011 

 vm@vm.gov.lv 

 www.vm.gov.lv 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  LVL 

kurs k EUR 1 EUR = 0,70 LVL 

HDP 23 664 062 500 EUR 

růst HDP 10,2 % 
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trendy v ekonomice Od roku 2000 má Lotyšsko jeden z nejvyšších růstů HDP 

v Evropě. V roce 2004 byl roční nárůst HDP 8.5 % a 

inflace 6.2 %. Nezaměstnanost byla v tomtéž roce v 

podstatě stejná jako ve dvou letech předchozích, 8.5 %. 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 25 % 

- zemědělství 15 % 

- služby 60 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  3 087 656 250 LVL 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 4 410 937 500 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 3 220 546 875 LVL 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 4 600 781 250 EUR 

export  4 491 406 250 EUR 

import 6 686 718 750 EUR 

míra zadlužení k HDP 12 % 

míra nezaměstnanosti 8,8 %  

inflace  5,9 %  

hlavní průmyslová odvětví  Automobilový, syntetická vlákna, zemědělské stroje, 

elektronika, bílá technika, farmaceutický, textilní, 

potravinářský, umělá hnojiva 

hlavní zemědělské produkty Obilí, cukrová řepa, brambory, zelenina; hovězí, vepřové, 

mléko, vejce; ryby 

Podíl uživatelů internetu  35,61 %  

Penetrace pevných linek 28,60 %  

Penetrace mobilních telefonů  67,56 %  
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I.8.11 Lucemburské velkovévodství 

Oficiální název země: Grand-Duché de Luxembourg 

Český název: Lucemburské velkovévodství 

Zkrácený český název: Lucembursko 

Zkrácený anglický název: Luxembourg 

Mezinárodní zkratka: LUX 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

Oficiální jazyky: lucemburština, francouzština, němčina 

Rozloha země je: 2 586 km2 z toho vodní plochy tvoří 0 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Lucembursko lze rozdělit na dvě velká území. Třetinu zabírá náhorní vrchovina Ösling, která 

je do hloubky rozeklaná silně klikatými toky řek Sauer, Wiltze, Clervé a Our. Nejvyšší horou 

Öslingu i Lucemburska je Buurgplaatz ( 559 m n. m.). Západní a severní část Öslingu patří k 

německo-lucemburskému národnímu parku.  

Střední a jižní Lucembursko zaujímá slabě zvlněný a úrodný Gutland. Vápencové svahy 

povodí řeky Mosely na východě země jsou známy jako pěstitelské oblasti vína. 

Podnebí je tu oceánské až kontitnentální, jsou zde středně studené zimy a teplé 

léto.Chladno bývá v Ardenách, kde také často sněží. Ročník srážky se pohybují kolem 750 

mm. Průměrná teplota v lednu je 1 °C, v červenci 18 °C. 

Počet obyvatel země je 474 413, hustota osídlení  183 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 37,7 let, žen 39,7 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  66,7 %. 

Stručná historie země:  

Vídeňským kongresem bylo 24. 8. 1815 vytvořeno Lucemburské velkovévodství a téhož roku 

bylo spojeno personální unií s Nizozemskem. V době belgické revoluce v r. 1830 probíhal 

odboj proti nizozemské vládě i v Lucembursku. V říjnu 1830 prozatímní belgická vláda 

proklamovala Lucembursko jako součást Belgie. Na základě londýnské dohody z dubna 

1839 byla francouzsky mluvící (valonská) část Lucemburska připojena k Belgii, zatímco 

lucembursky mluvící část byla spravována jako autonomní součást Nizozemska. 

Londýnská konference v květnu 1967 uznala plnou nezávislost Lucemburského 

velkovévodství a zároveň vyhlásila jeho neutralitu. 17. 10. 1868 se Lucembursko stalo 

konstituční monarchií v čele s velkovévodou. Personální unie s Nizozemskem však byla 

zrušena až 13. 11. 1890. Za první světové války bylo Lucembursko okupováno německými 

vojsky. Po válce krátce existovala republika, r. 1919 bylo obnoveno velkovévodství. V r. 1921 

Lucembursko uzavřelo s Belgií dohodu o celní a měnové unii na 50 let.  
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V květnu 1940 bylo Lucembursko okupováno německými vojsky, v srpnu 1942 prohlášeno 

za přímou součást Velkoněmecké říše. V září 1944 podepsala lucemburská vláda v 

londýnském exilu 

s exilovými vládami Belgie a Nizozemska konvenci o vytvoření celní unie (Benelux),  

která vstoupila v platnost 1. 1. 1948.  

V poválečném období se Lucembursko stalo jedním z vedoucích členů řady 

západoevropských organizací.  

V r. 1982 byl místní dialekt němčiny (lëtzebuergisch) povýšen na třetí úřední jazyk země 

(dnes první). 

V polovině devadesátých let bylo Lucembursko sedmým největším bankovním centrem na 

světě.  

V červenci 1992 poslanecká sněmovna ratifikovala maastrichtskou smlouvu o přistoupení 

k EU.  

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění vody a ovzduší, zasolení zemědělské půdy 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Výkonná moc: velkovévoda, předseda vlády, Státní rada (vláda, 21 členů jmenovaných 

velovévodou na radu předsedy vlády) 

Zákonodárná moc: jednokomorová Poslanecká sněmovna (60 členů, 5leté volební období) 

Hlavou státu je podle ústavy z r. 1868 velkovévoda. Je vrchním velitelem branné moci, má 

právo iniciativy a právo veta v zákonodárství a může rozpustit parlament. Trůn je dědičný 

v nassavském rodě dynastie Bourbon-Parma v mužské i ženské linii. 

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

3 kraje (správní obvody) - Diekirch, Grevenmacher, Luxembourg 

Kraje se dále dělí na 12 kantonů - Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-

Alzette, Grevenmacher, Luxembourg, Mersch, Rédange, Remich, Vianden, Wiltz 
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Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministere de l'Environnement 

 18, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg 

 telefon 00 352 478 68 24 

 ministere-environnement@mev.etat.lu 

 http://www.environnement.public.lu/index.html   

http://www.gouvernement.lu/ministeres/mev.html 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Ministere de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire 

 19, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg 

 telefon 00 352 478 46 26 

 minint@mi.etat.lu 

 www.etat.lu/MI 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministere de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 

 1, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg 

 telefon 00 352 478 25 00 

 min.agri@ma.etat.lu 

 http://www.gouvernement.lu/ministeres/minist_agriculture

.html 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministere de l'Economie et du Commerce extérieur 

 6, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

 telefon 00 352 478 41 37 

 prenom.nom@eco.etat.lu 

 http://www.eco.public.lu 

Doprava Ministere des Transports 

 11, rue Notre Dame, L - 2240 Luxembourg 

 telefon 00 352 478 44 00 

  

 http://www.gouvernement.lu/ministeres/mini_transport.ht

ml 
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Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministere de la Santé 

 Allée Marconi, Villa Louvigny, L - 2120 Luxembourg 

 telefon 00 352 478 44 00 

 ministere-sante@MS.etat.lu 

 www.etat.lu/MS 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 24 015 625 000 EUR 

růst HDP 3,7 % 

trendy v ekonomice › výhodná poloha (sousedství s Francií, Belgií a 

Německem) 

› stálý ekonomický růst, nízká inflace i nezaměstnanost 

› více než 30 % pracovní síly představují přistěhovalci  

› neobvykle vysoká životní úroveň (HDP na jednoho 

obyvatele nejvyšší na světě) 

 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 13 % 

- zemědělství 1 % 

- služby 86 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  7 183 593 750 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 7 478 906 250 EUR 

export  10 460 937 500 EUR 

import 14 640 625 000 EUR 

míra nezaměstnanosti 4,9 %  

inflace  3,6 %  

hlavní průmyslová odvětví  strojírenství, chemický průmysl, sklářství 

hlavní zemědělské produkty pšenice, ječmen, brambory, vinná réva, ovoce, chov 

skotu, prasat a drůbeže 

Podíl uživatelů internetu  57,08 %  
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Penetrace pevných linek 75,90 %  

Penetrace mobilních telefonů  113,61 %  
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I.8.12 Maďarská republika 

Oficiální název země: Magyar Koztarsasag 

Český název: Maďarská republika 

Zkrácený český název: Maďarsko 

Zkrácený anglický název: Hungary 

Mezinárodní zkratka: H 

Státní zřízení: parlamentní republika (od 1989) 

Oficiální jazyky: maďarština 

Rozloha země je: 93 030 km2 z toho vodní plochy tvoří 690 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Maďarsko je zemí s rozmanitými krajinnými typy. Převážnou část tvoří nížiny. Nejrozsáhlejší 

( 45 000 km2) je Velká uherská nížina, nazývaná také Panonská, jejíž osou je řeka Tisa. Na 

severozápadě území leží úrodná Malá uherská nížina, jejíž osou je řeka Rába. Největší 

maďarská pohoří jsou soustředěna na severozápadě. Obě uherské nížiny jsou oddělené 

Zadunajským středohořím. Při jeho úpatí leží největší středoevropské jezero Blatenské 

(Balaton). K dalším význačným masivům patří Vértes, Geresce, Visegrát a nad Budapeští 

Budínské vrchy. Na severu se nachází Severomaďarské středohoří. Nejvyšším bodem 

Maďarska je sopečná hora Kékes (1015 m) v pohoří Mátra. Směrem na východ se zvedá 

pohoří Bűkk a Zemplínské vrchy, zvané též Tokaj. 

Podnebí je mírné kontinentální s vlivem Středozemního moře. Průměrné roční teploty se 

pohybují od 8 °C do 12 °C, celostátní průměr činí 11,3 °C. Zimy jsou zde studené, sníh 

pokrývá zemi 30 až 40 dní v roce a Dunaj na delší dobu úplně zamrzá. Srážek spadne ročně 

průměrně kolem 600 mm, jejich množství přibývá spolu s nadmořskou výškou a směrem 

k západu. Nejsušší jsou stepi uprostřed Velké nížiny, např. pusta Hortobágy, nejvíce 

zavlažovaný je Bakoňský les a pohraniční vrchoviny Zadunají. 

 

Počet obyvatel země je 9 981 334, hustota osídlení  107 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 36,3 let, žen 41,4 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

54,5m %. 

Stručná historie země:  

Maďarsko bylo až do roku 1918 součástí Rakousko-Uherska. Po jeho rozpadu ztratilo skoro 

dvě třetiny své původní rozlohy, což do dnešní doby významně jeho vztahy k sousedním 

zemím. Od března do srpna 1919 byla na většině území vyhlášena Maďarská republika rad. 

Roku 1920 bylo změněno státní zřízení z republiky na království. Na základě vídeňské 

arbitráže bylo těsně před 2.světovou válkou oddělena od maďarského území část jižního a 
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východního Slovenska a Podkarpatská Rus. Ve druhé světové válce stálo Maďarsko 

zpočátku na straně nacistického Německa a získalo tak dočasně zpět Transylvánii. V březnu 

roku 1944 však již nacistická armáda okupovala Maďarsko, aby předešla jednání o 

separátním míru. Po válce se Maďarsko stalo jednou ze zemí komunistického bloku. Pokus o 

demokratizaci společnosti v polovině 50.let vyvrcholil protikomunistickým povstáním v roce 

1956, které však v tuhých pouličních bojích smetly sovětské tanky. Od 60. let však probíhala 

umírněná liberalizace režimu, a tak se Maďarsko stalo nejvíce prosperující zemí sovětského 

bloku. Hospodářské reformy na počátku 80. let ale vedly k hospodářské krizi. Po roce 1988 

nastal postupný přechod k demokracii západního typu, Maďarsko bylo první zemí 

komunistického bloku, kde byl zaveden politický pluralismus. 23.10.1989 byla Maďarská 

lidová republika přejmenována na Maďarskou republiku. V prvních svobodných 

parlamentních volbách v roce 1990 zvítězily nekomunistické demokratické strany. V roce 

1991 opustili Maďarsko poslední sovětští vojáci. Kvůli nespokojenosti obyvatelstva se 

sociální situací zvítězily v parlamentních i komunálních volbách v roce 1994 opoziční 

socialistické strany. V roce 1999 se Maďarsko stalo členem NATO a v roce 2004 díky 

úspěšným reformám také členem EU. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

hospodaření s odpady, využití energie, znečištění ovzduší, vody a půdy 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

• Jednokomorový parlament – 386 poslanců, systém parlamentních voleb je dvoukolový a 

kombinuje poměrný a většinový volební systém,  

• Prezident - poměrně omezené pravomoci, volen parlamentem v tajných volbách na 5 let, 

může být zvolen na dvě po sobě následující období  

• Vláda – 18 členů (předseda vlády, ministr vedoucí Úřad předsedy vlády, 14 resortních 

ministrů, 2 ministři bez portfeje), silná pozice předsedy vlády - má právo jmenovat a 

odvolávat členy vlády 

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

• administrativní uspořádání dvoustupňové: 19 žup a 23 velkých měst se župními 

pravomocemi - Budapešť (hlavní město, rozdělena na 23 obvodů),  Békéscsaba, Debrecen, 

Dunaújváros, Eger, Győr, Hódmezovásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, 

Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, 

Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg) 

• 251 měst bez župních pravomocí 

• dále podle požadavků EU vytvořeno 7 oblastí pro statistické účely 
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Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo školství a kultury (po sloučení dosavadních dvou samostatných resortů) 

Ministerstvo hospodářství a dopravy 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo zemědělství a regionálního rozvoje 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo spravedlnosti a práva (z ministerstva vnitra) 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zahraničí 

Ministerstvo pro místní správu a regionální rozvoj 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Környezetvédelmi Minisztérium (Ministerstvo životního 

prostředí) 

 Fő utca 44-50, 1011 Budapest 

 telefon tel.: 457-3415 

 sajto@mail.kvvm.hu 

 http://www.kvvm.hu/ 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

(Ministerstvo zemědělství a regionálního rozvoje) 

 Kossuth Lajos tér 11, 1055 Budapest 

 telefon tel.: +3613014000, fax: +3613020408 

 webmaster@posta.fvm.hu 

 http://www.fvm.hu/ 

Zemědělství, lesnictví, rybolov spojeno s Ministerstvem regionálního rozvoje 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministerstvo 

hospodářství a dopravy) 

 Honvéd u. 13-15, 1055 Budapest 

 telefon tel.: +3613742700 
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 ugyfelszolgalat@gkm.gov.hu 

 http://en.gkm.gov.hu/ugyfel_en/contact_us 

Doprava spojeno s Ministerstvem hospodářství 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Egészségügyi Minisztérium (Ministerstvo zdravotnictví) 

 Arany J. u. 6-8, 1051 Budapest 

 telefon  

 webmester@eum.hu 

 http://www.eum.hu/ 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  HUF 

kurs k EUR 1 EUR = 261,51 HUF 

HDP 127 031 250 000 EUR 

růst HDP 4,1 % 

trendy v ekonomice • růst HDP (v prvním čtvrtletí roku 2006 o 4,6 %) 

• dynamický růst průmyslu (především díky růstu exportu 

průmyslového zboží) 

• dynamický export - snížil se deficit na běžném účtě  

• nejrychleji se rozvíjející odvětví - stavebnictví (16,6 % v 

roce 2005) 

• příznivý vývoj inflace 

• nárůst přímých zahraničních investic 

• rostoucí míra nezaměstnanosti  

• vysoký deficit státního rozpočtu - nedodržení 

konvergenčního programu, důsledek - forint oslabil na 

tříleté minimum a dále se propadá 

 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 27,1 % 

- zemědělství 6,2 % 

- služby 66,7 % 
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příjmy státního rozpočtu v r. 2005  10 501 260 937 500 HUF 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 40 156 250 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 11 919 135 468 750 HUF 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 45 578 125 000 EUR 

export  48 242 187 500 EUR 

import 50 648 437 500 EUR 

míra zadlužení k HDP 60,9 % 

míra nezaměstnanosti 7,1 %  

inflace  3,7 %  

hlavní průmyslová odvětví  strojírenský (výroba elektrických strojů, dopravních 

prostředků,...), textilní a farmaceutický průmysl 

hlavní zemědělské produkty kukuřice, pšenice, ječmen, žito, oves, pícniny, cukrová 

řepa, brambory, slunečnice, tabák, ovoce, vinná réva, 

zelenina; prasata a drůbež (produkce mléka a hovězího 

masa je poměrně nízká) 

 

Podíl uživatelů internetu  30,56 %  

Penetrace pevných linek 35,84 %  

Penetrace mobilních telefonů  87,44 %  
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I.8.13 Maltská republika 

Oficiální název země: Repubblika ta' Malta 

Český název: Maltská republika 

Zkrácený český název: Malta 

Zkrácený anglický název: Malta 

Mezinárodní zkratka: M 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: maltština, angličtina 

Rozloha země je: 316 km2 z toho vodní plochy tvoří 0 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Malta je evropský ostrovní stát ve Středozemním moři, ležící jižně od Itálie. Tři největší 

ostrovy Malta, Gozo a Comino jsou obydlené. K Maltě náleží i ostrůvky Cominotto, Filfla 

Island a St. Paul's Island.                                                                                                                                

Krajina je převážně rovinatá, zbrázděná skalnatými nevysokými kopci z různých druhů 

propustného vápence. Nejvyšším bodem je Ta'Dmejrek (253 m). Pobřeží je členité, tvořeno 

převážně skalnatými útesy. Četné zátoky poskytují dobré přístavy. Podnebí je typicky 

středomořské, mírné deštivé zimy s občasnými mlhami od listopadu do března a horká 

suchá léta s malým množstvím srážek. Průměrné roční srážky jsou 559 mm a téměř 

výhradně se vyskytují od října do dubna. Průměrná teplota oblasti Valletty dosahuje 10 – 

14 °C v lednu a 23 - 29 °C v srpnu. 

Počet obyvatel země je 398 534, hustota osídlení  1267 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 37,2 let, žen 40,1 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

38,2 %. 

Stručná historie země:  

V roce 1814 se Malta formálně stala majetkem Velké Británie. Ostrov oddaně podporoval 

Velkou Británii během obou světových válek, v roce 1947 měla Malta částěčně povolenou  

vlastní vládu, v roce 1953 se stala hlavní středomořskou vojenskou základnou NATO a když 

v roce 1964 získala nezávislost a stala se konstituční monarchií, zůstala členem britského 

Společenství.  

O deset let později se Malta stala republikou. Asi v polovině 80. let se Malta stala cílem 

nákladní lodní dopravy, finančním centrem a turistickým střediskem. V červnu 1993 Komise 

Evropské unie oznámila, že Malta splňuje všechny požadavky pro vstup do EU, přestože by 

měla zavést některé ekonomické reformy a legislativní opatření, aby si zajistila vstup. 

V červenci 1993 podepsala dohodu se San Rafaelským vědeckým institutem o založení další 

nemocnice jako pocta nemocnici St. Lukes, zatímco Rada Evropy uvolnila dalších 12 miliónů 
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jako záruka projektu. V roce 1993 vstoupila také Itálie do své čtvrté dohody s Maltou, aby jí 

poskytla ekonomickou, finanční a technickou pomoc.  

V květnu 2004 se Malta stala členem EU.       

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

vysoká hustota populace, nedostatek pevniny, velice omezené přírodní sladkovodní zdroje, 

zvýšená závislost na odsolování moře, slabý půdní profil a problematická správa odpadků 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Parlament - je tvořen prezidentem a House of Representatives                                                                                                                             

výkonná složka:    

prezident - má výkonnou pravomoc, je volen na 5 let usnesením členů House of 

Representatives, jmenuje premiéra, vládu a na návrh premiéra jmenovitě přidělí ministry do 

čela jednotlivých ministerstev 

zákonodárná složka: 

jednokomorový House of Representatives - v čele premiér (obvykle vůdce nejsilnější strany 

či koalice), členové jsou voleni veřejnými volbami, jmenováni prezidentem na návrh premiéra 

na období 5 let, obvykle 65 křesel, rozdělený podle počtu voličských divizí, další křesla jsou 

dána straně s nejvyšším počtem volebních hlasů, aby se zachovala zákonodárná většina 

soudní složka:                                                                                                                                                                                                                                                                      

nezávislá, Ústavní soud, Odvolací soud - soudci obou nejvyšších soudů jsou jmenováni 

prezidentem na návrh premiéra, jejich důchodový věk je zákonem ustanoven povinně na 65 

let, další soudy: civilní, obchodní, rodinný a trestní, předsedající soudce + 9 členů poroty                                                                           

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

žádné (obecní úřad ve Vallettě uskutečňuje správní příkazy přímo) 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo financí  

Ministerstvo spravedlnosti a vnitřních věcí  

Ministerstvo školství, mládeže a práce  

Ministerstvo turistiky a kultury  

Ministerstvo  komunikací  

Ministerstvo zdrojů a infastruktury  
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Ministerstvo ostrova Gozo  

Ministerstvo zdravotnictví, pro starší občany a veřejné (sociální) péče   

Ministerstvo investic, průmyslu a informační technologie   

Ministerstvo zemědělství a životního prostředí  

Ministerstvo urbanizace a dopravních komunikací  

Ministerstvo pro rodinu a sociální pospolitost   

Ministerstvo zahraničních věcí  

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministry for Rural Affairs and the Environment 

 Barriera Wharf,  

Valletta - CMR 02.  

 telefon: 2295 2222. Fax: 2295 2212 

 E-mail:  info.mrae@gov.mt 

 http://www.mrae.gov.mt 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Ministry for Resources and Infrastructure 

 Block B, Floriana CMR 02 

 telefon: 21 222 378 - 21 224 501. Fax: 21 243 306 

 http://www.mri.gov.mt 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministry for Rural Affairs and the Environment 

 Barriera Wharf, Valletta - CMR 02 

 telefon: 2295 2222. Fax: 2295 2212 

 info.mrae@gov.mt 

 http://www.mrae.gov.mt 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministry for Investment, Industry and Information 

Technology 

 168, Strait Street, Valletta Malta 

 telefon: + 356 22951310                                           

Fax: +356 212 507 00 

 miti@gov.mt 
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 www.miti.gov.mt 

Doprava Ministry for Urban Development and Roads 

 House of the Four Winds, Hastings Gardens, Valletta 

CMR 02 

 telefon:  2298 5000    Fax:  2298 5125 

 darrell.pace@gov.mt 

 www.mudr.gov.mt 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministry of Health, the Elderly and Community Care 

 Palazzo Castellania, Merchants Street, Valletta - CMR 

02. 

 telefon:  2298 5000    Fax:  2298 5125 

 E-mail:  healthinfo@gov.mt 

 http://www.sahha.gov.mt 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  MTL 

kurs k EUR 1 EUR = 0,43 MTL 

HDP 6 192 187 500 EUR 

růst HDP 1 % 

trendy v ekonomice nezaměstnanost 7,8 % 

inflace 3 % 

investice 22,6 % HDP 

záporná bilance zahraničního obchodu 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 22 % 

- zemědělství 3 % 

- služby 75 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  838 896 094 MTL 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 1 955 468 750 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 905 927 344 MTL 
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výdaje státního rozpočtu v r. 2005 2 111 718 750 EUR 

export  2 143 750 000 EUR 

import 3 014 843 750 EUR 

míra nezaměstnanosti 7,8 %  

inflace  2,8 %  

hlavní průmyslová odvětví  průmysl: oděvní, potravinářský a nápojový, lodní, 

elektronická zařízení, textilní, obuvní, tabákový, 

kožedělný, výroba plastů 

těžba: vápenec, sůl                                                                                                                                    

turistika 

hlavní zemědělské produkty 3 % HDP (2003) 

brambory, květák, hrozny, pšenice, ječmen, rajčata, 

citrusy, zelený pepř, řezané květiny, ovoce  vepřové 

maso, mléko, drůbež, vejce 

Podíl uživatelů internetu  75,53 %  

Penetrace pevných linek 51,81 %  

Penetrace mobilních telefonů  76,81 %  

 



Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 96 -

I.8.14 Spolková republika Německo 

Oficiální název země: Bundesrepublik Deutschland 

Český název: Spolková republika Německo 

Zkrácený český název: Německo 

Zkrácený anglický název: Germany 

Mezinárodní zkratka: D 

Státní zřízení: spolková republika 

Oficiální jazyky: Němčina, lokálně dánština, fríština a lužická srbština 

Rozloha země je: 357 021 km2 z toho vodní plochy tvoří 7 798 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Spolková republika Německo zaujímá značnou část střední a západní Evropy. Má přístup k 

Baltskému a Severnímu moři. Na západě hraničí s Francií, Lucemburskem, Belgií a 

Nizozemskem, na východě s Polskem, Českou republikou, na jihu s Rakouskem a 

Švýcarskem a na severu s Dánskem.  

Krajina Německa s výjimkou alpského podhůří je většinou rovinatá až vrchovinná. Německo 

se skládá ze čtyř hlavních zeměpisných celků.  

Na severu při Severním a Baltském moři se táhne rozlehlá Severoněmecká nížina. Oblast je 

odvodněna řadou velkých řek, které ústí do Severního a Baltského moře. Široká říční údolí a 

severní část nížiny jsou úrodná. Směrem na jih se nacházejí písčitá vřesoviště, bažiny a 

lesy. Dále na jihu je opět úrodná zemědělská půda s bohatými ložisky nerostů a uhlí (Porúří- 

povodí řeky Ruhr). 

Středem Německa prochází pás Středoněmecké vysočiny až 400 km široký. Je to oblast 

náhorních rovin a pohoří. Patří sem Porýnská břidličná vrchovina a jednotlivé hřbety jako 

Harc a Durynský les. 

Na jihovýchodě zasahují na Německé území okraje Českého masivu – Krušné hory a 

Šumava. 

Zcela na jihu se zvedá vápencové pohoří Alp. V Bavorských Alpách na hranicích s 

Tyrolskými Alpami leží nejvyšší hora Německa Zugspitze (2962 m).  

Na jihozápadě Německa se nachází pohoří Schvarzwald porostlé jehličnatými lesy, četné 

minerální prameny. Východně od Schverzwaldu a jižně od Středoněmecké vysočiny je jedna 

z nejúrodnějších oblastí Německa. 

K největším řekám patří Rýn, Dunaj, Labe a jejich přítoky. Rýn je nejdelší západoevropská 

řeka (1392 km) pramenící ve Švýcarských Alpách a ústící do Severního moře v Rotterdamu, 

většina délky splavného toku leží na území Německa. Rýn tvoří hranice s Francií a 
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Švýcarskem. Nejvíce jezer je na severu a na jihu. O největší Bodamské jezero se Německo 

dělí s Rakouskem a Švýcarskem. 

Většina území má vnitrozemské podnebí s vlahými léty a studenými zimami, které na 

severozápadě a západě zmírňují teplé větry zasahující od Atlantiku. Nejchladnější počasí je 

na jihu, obzvláště v horách. Srážky se pohybují v rozmezí 500 až 1000 mm. Bavorské Alpy 

jsou po celou dobu pokryty sněhem. 

 

Počet obyvatel země je 82 532 000, hustota osídlení  231 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 41,3 let, žen 43,9 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

51,0 %. 

Stručná historie země:  

Novodobá historie Německa začíná sjednocením německých států do Německé říše 

s hlavním městem Berlínem 18.1 1871. Po porážce v 1. světové válce v roce 1918 bylo 

území Německa zredukováno o řadu území. V červenci 1919 byla přijata výmarská ústava, 

která položila základ Německé republice. Velká hospodářská krize v letech 1929-33 

umožnila nástup nacismu. 30.1. 1933 Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem, počátek 

fašistické diktatury. Po kapitulaci Německa na konci 2. světové války 8.5.1945 bylo celé 

území rozděleno na 4 okupační zóny, které obsadili vítězní Spojenci USA, Velká Británie, 

Francie a Sovětský svaz. V prosinci 1946 se anglická a americká zóna spojily do Bizónie, v 

srpnu 1948 připojením francouzské zóny vznikla Trizónie. Sjednocovací proces západní části 

Německa vyvrcholil vytvořením spolkových orgánů a vyhlášením Spolkové republiky 

Německo 7.9.1949. Východní Německo (Německá demokratická republika) se dostalo plně 

pod vliv SSSR, zejména po červnu 1953, kdy sovětská vojska potlačila protikomunistické 

povstání. Tuhý komunistický režim narušil až ohlas na vývoj v SSSR v 80. letech 

(perestrojka) a na konci r. 1989 došlo ke zhroucení komunistické diktatury a pádu berlínské 

zdi,symbolu rozdělení Berlína a Německa.SRN byla jedním ze šesti zakládajících členů 

Evropské unie, a členem NATO, zatímco NDR byla členem Varšavské smlouvy. 3.10. 1990 

došlo ke sjednocení Německa pod jménem Spolková republika Německo. Hlavním městem 

se roku 1991 stal Berlín, Bonn zůstává až do r. 1998 sídlem vlády a parlamentu. Na území 

východního Německa byly vytvořeny nové spolkové země, navazující na historické země. R. 

1994 byly staženy i okupační armády USA, Velké Británie a Francie ze západní části 

Německa.    

   

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění ovzduší (automobily,továrny,elektrárny), kyselé deště, vysoká úroveň hluku, 

znečištění vody (průmyslový odpad,olej z lodí, zemědělská chemizace - řeky, jezera, Severní 

a Baltské moře, více ve východ. části Německa), množství tuhého komunálního odpadu, 

jaderný odpad, zemědělská chemizace (pesticidy, hnojiva) - vymizení mnoha živočišných a 

rostlinných druhů 
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Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Zákonodárná moc: Dvoukomorový parlament:  

1) Spolkový sněm (Bundestag) sestávající v tomto volebním období z 614 poslanců 

(z 18.9.2005), volený jednou za čtyři roky v parlamentních volbách; 

2) Spolková rada (Bundesrat) sestávající z reprezentantů spolkových zemí - 69 členů; 16 

spolkových zemí je zastoupeno podle počtu obyvatelstva nejméně třemi, nejvíce šesti 

mandáty, Členy Spolkové rady nevolí přímo občané spolkových zemí. Stávají se jimi 

zástupci zemských vlád na ministerské úrovni, kteří svůj mandát získávají na základě voleb 

do zemských sněmů konaných každé čtyři roky 

Výkonná moc: - Spolková vláda (Bundesregierung) sestávající z kancléřského úřadu a 13 

resortů; v čele se spolkovým kancléřem (Bundeskanzler), na jehož návrh spolkový prezident 

jmenuje či propouští jednotlivé ministry. Sám kancléř je jmenován spolkovým prezidentem se 

souhlasem Spolkového sněmu. Hlava státu, spolkový prezident, je volena na pětileté funkční 

období zvláštním grémiem, tzv. Spolkovým shromážděním, sestávajícím z členů Spolkového 

sněmu a stejného počtu volitelů zvolených na zemské úrovni.   

Soudní moc: Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht) v Karlsruhe.  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

Spolková republika Německo se skládá celkem z 16 spolkových zemí, které mají vlastní 

zemské sněmy a zemské vlády. Jsou to: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 

Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern , Niedersachsen, Nordhrein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt , Schleswig-Holstein, 

Thüringen (Bádensko-Virtembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Brémy, Hamburk, 

Hesensko, Meklenbursko přední Pomořansko, Dolní Sasko, Severní Porýní Vestfálsko, 

Porýní Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlesvicko-Holštýnsko, Durynsko)  

Administrativní členění čítá: 

29 vládních krajů (Regierungsbezirk) 

444 okresů a statutárních měst 

přibližně 14.800 obcí, z toho 83 velkoměsta se 100 000 obyvateli nebo více, 108 středně 

velikých měst s 50 000 až 99 999 obyvateli, 462 obcí s 20 000 až 49 999 obyvateli. Hlavní 

město: Berlín (3 392 425 obyvatel),  

Další velká města: -Hamburk (1 728 806 obyvatel), Mnichov (1 234 692 obyvatel), Kolín nad 

Rýnem (968 639 obyvatel) 
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Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zahraničí  

Ministerstvo vnitra  

Ministerstvo spravedlnosti  

Ministerstvo financí  

Ministerstvo hospodářství a technologie  

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Ministerstvo výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele  

Ministerstvo obrany  

Ministerstvo rodiny, seniorů,žen a mládeže  

Ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení  

Ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst  

Ministerstvo životního prostředí a jaderné bezpečnosti  

Ministerstvo vzdělání a výzkumu  

Ministerstvo hospodářské spolupráce a rozvoje 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit 

 Berlin Office: 

Alexanderplatz 6 

D - 10178 Berlin, Bonn Office:Robert-Schuman-Platz 3, 

D - 53175 Bonn 

 Berlin: Telefon: +49 1888 305-0, Fax: +49 1888 305 

4375,  

Bonn: Telefon: +49 1888 305-0, Fax: +49 1888305-3225 

 E-Mail:  service@bmu.bund.de 

 http://www.bmu.de 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung 

 Berlin office: Invalidenstrasse 44, D-10115 Berlin, Bonn 

office: Robert-Schumann-Platz 1, D-53175 Bonn 

mailto:service@bmu.bund.de
http://www.bmu.de/
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 Berlin: Tel: +49 30 2008-0, Fax: +49 30 2008-1942 , 

Bonn: Tel.: +49 1888 300-0, Fax: +49 1888 300-3428 

 buergerinfo@BMVBS.bund.de 

 www.bmvbs.bund.de 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 

 Bonn: Rochusstr. 1, 53123 Bonn  

Postfach (PO Box) 14 02 70, 53107 Bonn,  

Berlin: Wilhelmstr. 54, 10117 Berlin;  

Postal address: 11055 Berlin  

 Bonn: Tel.: +49228529-0, +491888-529-0,  

Fax: +49 228529-4262, +491888-529-4262,  

Berlin: Tel.: +49302006-0 or +491888-529-0,  

Fax: +49302006-4262 or +491888-529-4262 

 E-mail: poststelle@bmvel.bund.de 

 http://www.bmelv.de/ 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministerstvo hospodářství a technologie - Orig. náz.: 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

 Berlin office: Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin, Postal 

Adress: 11019 Berlin, Bonn office: Villemombler Strasse 

76, 53123 Bonn 

 telefon Telefax: 030-2014-5208 

 Email: info@bmwa.bund.de 

 

 http://www.bmwi.bund.de/ 

Doprava Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung 

 Berlin: Invalidenstrasse 44, D-10115 Berlin  

Bonn: Robert-Schumann-Platz 1, D-53175 Bonn 

 Berlin: Tel: +49 30 2008-0, Fax: +49 30 2008-1942 , 

Bonn: Tel.: +49 1888 300-0, Fax: +49 1888 300-3428 

 buergerinfo@BMVBS.bund.de 

mailto:buergerinfo@BMVBS.bund.de
http://www.bmvbs.bund.de/
mailto:poststelle@bmvel.bund.de
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 E-mail: buergerinfo@BMVBS.bund.de 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 

Sicherung 

 Bonn: Am Probsthof 78a, 53123 Bonn  

Berlin: Wilhelmstrasse 49, 10117 Berlin 

 Berlin: Tel: +49 30 2008-0, Fax: +49 30 2008-1942 , 

Bonn: Tel.: +49 1888 300-0, Fax: +49 1888 300-3428 

 E-mail: Info@bmgs.bund.de 

 http://www.bmg.bund.de/ 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 1 956 250 000 000 EUR 

růst HDP 0,9 % 

trendy v ekonomice jen mírný růst HDP (podíl má hlavně zahraniční 

obchod,více export), - stagnace či mírný pokles finální 

spotřeby obyvatelstva a veřejných výdajů, - růst investic 

do strojního vybavení, - pokles stavebních aktivit, - 

byrokratické zatížení malých a středních podniků, - velká 

míra nezaměstnanosti 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 33,4 % 

- zemědělství 2,8 % 

- služby 70,3 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  975 781 250 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 1 064 062 500 000 EUR 

export  793 750 000 000 EUR 

import 625 781 250 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 68,1 % 

míra nezaměstnanosti 11,6 %  

inflace  2 %  

hlavní průmyslová odvětví  výroba dopravních prostředků, strojírenství, 
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elektrotechnický průmysl, potravinářství, chemický 

průmysl, kovozpracovatelský průmysl, průmysl gumových 

a plastových hmot, těžba hnědého uhlí a minerál. solí 

hlavní zemědělské produkty více živočišná výroba - skot, prasata, rostl.: brambory, 

cukrová řepa, pšenice, vinná réva,chmel, ovoce, zelenina 

Podíl uživatelů internetu  59,03 %  

Penetrace pevných linek 66,12 %  

Penetrace mobilních telefonů  86,39 %  
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I.8.15 Nizozemské království 

Oficiální název země: Koninkrijk der Nederlanden 

Český název: Nizozemské království 

Zkrácený český název: Nizozemsko 

Zkrácený anglický název: Netherlands 

Mezinárodní zkratka: NL 

Státní zřízení: monarchie 

Oficiální jazyky: nizozemština 

Rozloha země je: 41 526 km2 z toho vodní plochy tvoří 7 643 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Na severu a západě je Nizozemsko omýváno Severním mořem, na východě hraničí s 

Německem, na jihu s Belgií. K Nizozemsku patří ostrovy v oblasti Karibiku - Nizozemské 

Antily a Aruba. 

Severní ploché pobřeží Nizozemska je lemováno dlouhým obloukem Západofríských 

ostrovů, uzavírajících mělké moře Waddenzee. Pobřeží je tvořeno dunami, které dosahují 

výšky až 60 m. Duny přechází ve velice úrodnou krajinu s četnými kanály. Největší část 

území tvoří krajina vzniklá navrstvením sedimentů, která v oblasti navrstvení ledovcové suti 

dosahuje výšky až 100 m. 

V nejjižněji položené provincii Limburg se zvedá křídová plošina směrem k vrchu 

Nizozemska Vaalserberg na hranici s Belgií a Německem, který je se svými 321m nejvyšším 

vrcholem Nizozemska. 

V provincii Zeeland na jihozápadě se řeky Rýn, Maasa a Šelda vlévají do Severního moře 

rozsáhlou deltou,kterou tvoří jejich nálevkovitá ústí a ostrovy.  

Podnebí je oceánské s mírnými zimami a chladnějšími léty. Typická je vysoká vlhkost 

vzduchu. Průměrná lednová teplota se pohybuje okolo 1 - 3  °C, průměrná čerencová teplota 

dosahuje 16 - 18 °C.  

. 

Počet obyvatel země je 16 491 461, hustota osídlení  397 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 38,6 let, žen 40,2 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

45,7 %. 

Stručná historie země:  

Po vídeňském kongresu vzniklo 9. 6. 1815 Spojené království nizozemské, které zahrnovalo 

území někdejších Spojených provincií, Belgie a Lucemburska. V prosinci 1830 se Belgie 
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osamostatnila a na zbytku vzniklo Nizozemské království, které až do r. 1890 bylo spojenou 

personální unií s Lucemburskem. 

V první světové válce zachovalo Nizozemsko neutralitu. Od začátku třicátých let se v 

Nizozemsku, stejně jako ve většině evropských zemí, aktivizovaly fašistické síly, které se od 

r. 1933 otevřeně orientovaly na nacistické Německo. 10. 5. 1940 přepadla Nizozemsko 

německá vojska a královna a vláda se uchýlily do exilu ve Velké Británii. V září 1944 byla 

mezi exilovými vládami Nizozemska, Belgie a Lucemburska uzavřena dohoda o celní unii 

(Benelux), která vstoupila v platnost 1. 8. 1948. Po druhé světové válce Nizozemsko 

postupně ztratilo všechna zámořská území v ostrovní jihovýchodní Asii a Nizozemskou 

Guayanu v Jižní Americe. 

Poválečná nizozemská diplomacie se orientovala na evropskou integraci a v r. 1957 se 

Nizozemsko stalo jedním ze šesti zakládajících států Evropského společenství (ES). Ve 

druhé polovině r. 1991 se Nizozemsko ujalo předsednictví ES a stalo se organizátorem 

summitu v Maastrichtu v prosinci 1991, který jednal o budoucnosti evropské integrace (EU). 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění vody těžkými kovy, organickými sloučeninami, nitráty a fosfáty, znečištění ovzduší 

výfukovými plyny, kyselé deště 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Výkonná moc: královna, předseda vlády, vláda 

Zákonodárná moc: dvoukomorové Generální stavy 

 - První komora (Eerste Kamer, 75 členů, 4leté volební období) 

 - Druhá komora (Tweede Kamer), 130 členů, 4leté volební období) 

Sídlo vlády: Haag 

Královský trůn je dědičný v oranžsko-nassavské dynastii po mužské i ženské linii. 

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

12 provincií - Drenthe, Flevoland, Friesland (Fryslan), Gelderland, Groningen, Limburg, 

Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland 

V čele každé provincie stojí monarchou jmenovaný guvernér. 

Součástí Nizozemska jsou i dvě zámořská autonomní území - Nizozemské Antily (200 tis. 

obyvatel, 786 km2) a Aruba (60tis. obyvatel, 193 km2)  
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Životní prostředí Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

 Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 20401, 2500 EK Den 

Haag 

 telefon +31 70 378 40 62 

 pouze on-line formulář: 

http://www9.minlnv.nl/servlet/page?_pageid=1043&_dad

=portal30&_schema=PORTAL30 

 http://www.minlnv.nl 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 Schedeldoekshaven 200 , 2511 EZ Den Haag 

 telefon +31 70 426 63 02 

 info@minbzk.nl 

 http://www.minbzk.nl 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

 Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 20401, 2500 EK Den 

Haag 

 telefon +31 70 378 40 62 

 pouze on-line formulář: 

http://www.hetlnvloket.nl/servlet/page?_pageid=212&_da

d=portal30&_schema=PORTAL30 

 http://www.minlnv.nl 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministerie van Economische Zaken 

 Bezuidenhoutseweg 30 , 2594 AV Den Haag 

 telefon +31 70 398 66 99 

 ezinfo@postbus51.nl 

 http://www.minez.nl/ 

Doprava Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

 Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag 

 telefon +31 88 489 00 00 

 venwinfo@postbus51.nl 

 http://www.verkeerenwaterstaat.nl 
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Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag 

 telefon +31 88 489 00 00 

 pouze on-line formulář: 

http://www.minvws.nl/contact/stel-uw-vraag/default.asp 

 http://www.minvws.nl/ 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 390 468 750 000 EUR 

růst HDP 1,1 % 

trendy v ekonomice › ekonomika závislá na zahraničních trzích 

› mírná inflace i nezaměstnanost 

› atraktivní stát pro příme zahraniční investice 

› evropské dopravní centrum 

› přijetí eura v lednu 2002 

 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 24,4 % 

- zemědělství 2,1 % 

- služby 73,5 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  227 968 750 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 237 265 625 000 EUR 

export  285 234 375 000 EUR 

import 255 156 250 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 55 % 

míra nezaměstnanosti 6,5 %  

inflace  1,7 %  

hlavní průmyslová odvětví  zemědělské stroje, železářství, elektrotechnika, chemický 

průmysl, mikroelektronika, ropný průmysl, rybolov 
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hlavní zemědělské produkty obilniny, brambory, cukrová řepa, ovoce, zelenina, 

hovězí dobytek 

Podíl uživatelů internetu  65,53 %  

Penetrace pevných linek 47,67 %  

Penetrace mobilních telefonů  89,74 %  
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I.8.16 Polská republika 

Oficiální název země: Rzeczpospolita Polska 

Český název: Polská republika 

Zkrácený český název: Polsko 

Zkrácený anglický název: Poland 

Mezinárodní zkratka: PL 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: polština 

Rozloha země je: 312 685 km2 z toho vodní plochy tvoří 8 220 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Povrch je většinou nížinný nebo pahorkatinný, jen na jihu se zvedají hory. Na severu a ve 

středním Polsku se nacházejí rozsáhlé jezerní plošiny - Pomořanská, Mazurská, Velkopolské 

pojezeří, četná jezera jsou pozůstatkem čtvrtohorního zalednění - největší jezero je Sniardwy 

s rozlohou 114 km2. Pobřeží Polska lemuje úzká Pobaltská nížina s lagunovými jezery, 

dunami (až 30 m) a písčitými kosami. Na jihu a zejména jihovýchodě se rozléhají pahorkatiny 

- Malopolská a Lublinská vrchovina, které přecházejí v pohraniční pohoří – nejvyšší pohoří 

jsou Tatry s nejvyšší horou Rysy, dále Beskydy a Krkonoše.Hlavními řekami jsou Odra a 

Visla, které se vlévají do Baltského moře. 

Klima Polska je na přechodu mezi mírným oceánským na západě a kontinentálním na 

východě. Ze západu přichází vlhký a teplý vzduch, z východu naopak vzduch studený a 

suchý. Důsledkem je, že počasí je v každé roční době proměnlivé a těžko předvídatelné. 

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 6 až 8,5 °C a průměrné srážky dosahují 500 až 

700 mm. V horských oblastech je podnebí obzvláště různorodé, záleží na nadmořské výšce, 

ale srážky jsou tady mnohem vyšší než v nížinných oblastech. Nejvyšší letní teploty se 

pohybují mezi 25 a 30 °C.  

 

Počet obyvatel země je 38 536 869, hustota osídlení  123 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 35,1 let, žen 39,0 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

45,1 %. 

Stručná historie země:  

V 17. století bylo Polsko oslabeno vnitřními rozbroji, takže bylo v letech 1772, 1793 a 1795 

rozděleno trojím dělením mezi Rusko, Prusko a Rakousko. Polsko opět získalo nezávislost 

v roce 1918 po rozpadu Rakousko-Uherska. V následné válce se sovětským Ruskem 

rozšířilo Polsko své území o část Ukrajiny. V meziválečném Polsku měl mimořádné 

postavení maršál J. Pilsudski, který se stal náčelníkem státu. Roku 1922 musel odevzdat 
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svou plnou moc do rukou prezidenta, ale během roku 1926 se převratem znovu zmocnil 

vlády. Po jeho smrti se moci ujala vojenská junta. V září 1939 bylo Polsko napadeno 

a okupováno fašistickým Německem, čímž odstartovala 2. světová válka. Po ní bylo Polsko 

obnoveno v nových hranicích. Na západě došlo k rozšíření polského území až k Nise a 

Odře, východní oblasti byly naopak připojeny k SSSR (k Ukrajině a Bělorusku). V roce 1947 

se moci ujali komunisté, povstání proti komunistickému režimu v roce 1957 a nepokoje 

v letech 1970 a 1972 byly potlačeny za pomoci armády. V roce 1980 byly vytvořeny 

nezávislé odbory Solidarita (Solidarność), které se postupně staly důležitou opoziční 

politickou silou a nakonec zvítězily v prvních postkomunistických volbách v roce 1989. V roce 

1990 se představitel solidarity Lech Walesa stal polským prezidentem a Polsko nastoupilo 

cestu k demokracii. V roce 1993 opustil zemi poslední sovětský voják. Polsko přijalo šokovou 

terapii s cílem transformovat svoji ekonomiku. V souvislosti se stabilizací hospodářství bylo 

k 1.1. 1995 provedeno přehodnocení zlotého 1:10 000. V roce 1999 se země stala členem 

NATO a je jednou z 10 zemí přistoupivších k Evropské unii v květnu 2004. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění ovzduší a vod, kyselé deště 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

• 2 komorové Národní shromáždění (parlament) – skládá se ze Sejmu (460 členů) a Senátu 

(100 členů). Volby do obou komor probíhají současně, poměrným systémem do Sejmu a 

většinovým do Senátu. Volební období trvá čtyři roky. Poslední řádné volby do obou komor 

proběhly 25. září 2005.  

• Prezident - volen v přímém hlasování na 5-leté funkční období. Zvolen může být dvakrát. 

Podle ústavy má malé pravomoci, je však vrchním velitelem ozbrojených sil, na domácí 

scéně působí jako strážce ústavnosti legislativního procesu (spolupráce s Ústavním soudem 

je pravidlem).  

• Rada ministrů (vláda) – 17 ministrů, z toho 1 bez portfeje 

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

trojstupňové členění (od 1.1.1999): 

• 16 vojvodství (krajů) – Dolnoslezské (Dolnośląskie), Kujavsko-pomořské (Kujawsko-

pomorskie), Lodžské (Łódzkie), Lublinské (Lubelskie), Lubušské (Lubuskie), Malopolské 

(Małopolskie), Mazovské (Mazowieckie), Opolské (Opolskie), Podkarpatské (Podkarpackie), 

Podleské (Podlaskie), Pomořanské (Pomorskie), Slezské (Śląskie), Svatokřížské 

(Świętokrzyskie), Varmijsko-mazurské (Warmińsko-mazurskie), Velkopolské (Wielkopolskie), 

Západopomořanské (Zachodniopomorskie) 

• 314 powiatů (okresů) a 64 měst na jejich úrovni  
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• 2489 gmin (obcí)  

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo vzdělání a vědy 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo průmyslu 

Ministerstvo kultury a národního dědictví 

Ministerstvo národní obrany 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova 

Ministerstvo regionálního rozvoje 

Ministerstvo státních financí 

Ministerstvo sportu 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo vnitra a správy 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministerstwo Środowiska  

 ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

 telefon +480225792900 

 info@mos.gov.pl 

 http://www.mos.gov.pl/ 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

 telefon nss@mrr.gov.pl 

 tel.: +480224613000 

 http://www.mrr.gov.pl/ 

mailto:info@mos.gov.pl
mailto:nss@mrr.gov.pl
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Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

 telefon tel.: +480226231000, fax: +480226232750, 

+480226232751 

 kancelaria@minrol.gov.pl 

 http://www.minrol.gov.pl/ 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministerstwo Gospodarski  

 ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

 telefon tel.: +480226935000 

 email přístupný z internetové stránky 

 http://www.mgip.gov.pl/ 

Doprava Ministerstwo Transportu i Budownictwa (Ministerstvo 

dopravy a stavebnictví) 

 ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa 

 telefon tel.: +480226301000 

 info.gbm@mi.gov.pl 

 http://www.mtib.gov.pl/ 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministerstwo Zdrowia  

 ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

 telefon tel.: +480226301000 

 kancelaria@mz.gov.pl 

 http://www.mz.gov.pl/ 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  PLN 

kurs k EUR 1 EUR = 3,93 PLN 

HDP 401 562 500 000 EUR 

růst HDP 3,2 % 

trendy v ekonomice • růst dynamiky HDP – o 3,9 % 

• nízká úroveň vnitřní poptávky (pomalý růst mezd a 

mailto:kancelaria@minrol.gov.pl
mailto:info.gbm@mi.gov.pl
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platů) 

• silný kurs zlotého 

• vysoká, ale pomalu se snižující nezaměstnanost 

(17,3 %) 

• zvyšující se tempo růstu průmyslové výroby 

• 2004 - změny v daňovém systému 

• rostoucí celkové zadlužení – přibližuje se hranici 60 % 

HDP 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 29 % 

- zemědělství 16,1 % 

- služby 65,5 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  161 897 578 125 PLN 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 41 195 312 500 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 194 105 156 250 PLN 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 49 390 625 000 EUR 

export  72 437 500 000 EUR 

import 74 742 187 500 EUR 

míra zadlužení k HDP 47,3 % 

míra nezaměstnanosti 18,3 %  

inflace  2,1 %  

hlavní průmyslová odvětví  těžební průmysl (uhlí, síra, měď), strojírenství, 

zpracování železa o oceli, chemický, textilní a 

potravinářský průmysl 

hlavní zemědělské produkty pšenice, ječmen, brambory, cukrová řepa, ovoce, 

zelenina, chmel; prasata, skot a koně 

Podíl uživatelů internetu  27,51 %  

Penetrace pevných linek 31,90 %  

Penetrace mobilních telefonů  59,93 %  
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I.8.17 Portugalská republika 

Oficiální název země: Republica Portuguesa 

Český název: Portugalská republika 

Zkrácený český název: Portugalsko 

Zkrácený anglický název: Portugal 

Mezinárodní zkratka: PT 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: portugalština 

Rozloha země je: 92 391 km2 z toho vodní plochy tvoří 440 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Portugalsko zaujímá téměř šestinu Pyrenejského poloostrova. Ke státnímu území patří i 

Azorské ostrovy (2335 km2) a Madeira (797 km2) v Atlantickém oceánu. Posledím 

zámořskám teritoriem je Macau (16 km2) na jižním pobřeží Číny. 

Dvě největší řeky Portugalska, Douro a Tejo, rozdělují celé území na tři oblasti (severní, jižní 

a střední). Severní vrchovina Trás os Montes dosahuje výsky 1500 m. V hornaté oblasti 

středního Portugalska pozvolna přechází členitá Kastilská vrchovina v pohoří Serra de 

Estréla s nejvyšší horou Portugalska, Malhao de Estréla (1991 m). 

Jih území tvoří pahorkatina Alentejo, západní část území je rovinatá. 

Hornaté Azorské ostrovy i Madeira jsou sopečného původu. 

Podnebí na severu je ovlivněno Atlantickým oceánem, směrem na jih pak postupně převládá 

vliv Středomořského moře, na jihu je již typicky středomořské klima s horkými a suchými léty 

a mírnými a vlhkými zimami. Množství srážek se pohybuje okolo 500 -1000 mm a zvyšuje se 

směrem k severu, kde dosahuje hodnoty 3000 mm. 

 

Počet obyvatel země je 10 605 870, hustota osídlení  115 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 36,4 let, žen 40,6 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

52,0 %. 

Stručná historie země:  

Revoluce v r. 1910 svrhla posledního krále Manuela II. a 5. 10. byla vyhlášena Portugalská 

republika.  

Nastalo období politické nestability, které vyvrcholilo vojenským převratem v květnu 1926, 

jenž nastolil klerikální fašistickou diktaturu. V r. 1932 se ministerským předsedou a faktickým 

diktátorem stal António de Oliveira Salazar. Ústava z r. 1933 proklamovala "nový stát" podle 
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italského vzoru. Portugalská vláda úzce spolupracovala s fašistickým Německem a Itálií a 

podporovala fašistický puč ve Španělsku v r. 1936. V r. 1951 byl schválen zákon, jímž se 

portugalské kolonie staly zámořskými provinciemi. V r. 1968 byl Salazar vystřídán Marcellem 

Caetanem, nekrvavý vojenský převrat v r. 1974 ukončil období diktatury a zavedl umírněnou 

formu demokracie. Téměř všechny portugalské kolonie získaly po r. 1974 nezávislost. Po 

r. 1975 získala na vlivu Komunistická strana, socialistická vláda znárodnila banky, pojišťovny 

a průmysl.  

Teprve v červnu 1989 parlament schválil soubor reforem, které ukončily socialistické 

a obnovily demokratické hospodářství a odnárodnění průmyslu. V prosinci 1992 odsouhlasil 

parlament většinou hlasů maastrichtskou smlouvu o EU.  

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

půdní eroze, znečištění ovzduší průmyslovými a automobilovými splodinami, znečištění vody 

(zejména v pobřežních oblastech) 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Výkonná moc: prezident (5leté volební období), předseda vlády, Rada ministrů (vláda, 

členové jmenováni prezidentem), Rada státu (poradní sbor prezidenta) 

Zákonodárná moc: jednokomorový parlament (Shromáždění republiky, 240 členů, 4leté 

volební období)  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

18 okresů - Beja, Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, 

Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseua  

2 autonomní regiony - Madeira, Acores (Azorské ostrovy) 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e 

do Desenvolvimento Regional 

 Morada: Rua de O Século, 51 - 1200-433 Lisboa 

 telefon Tel.: 213 232 500   Fax: 213 232 531 

 gsea@maotdr.gov.pt 

 http://www.maotdr.gov.pt/MAOTDR/ 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e 

do Desenvolvimento Regional 



Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 115 -

 Morada: Rua de O Século, 51 - 1200-433 Lisboa 

 telefon Tel.: 213 232 500   Fax: 213 232 531 

 gsea@maotdr.gov.pt 

 http://www.maotdr.gov.pt/MAOTDR/ 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas 

 Praça do Comércio,  1149-010 Lisboa 

 telefon Tel.: 213234652/ 3    Fax: 213234604 

 geral@min-agricultura.pt 

 www.min-agricultura.pt 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministério da Economia e da Inovaçao 

 Rua da Horta Seca, 15    1200 - 221 Lisboa 

 telefon Tel.: 21 324 54 00    Fax: 21 324 54 40 

 gmei@mei.gov.pt 

 http://www.min-economia.pt/ 

Doprava Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicaçoes 

 Rua de S. Mamede (ao Caldas),  23    1100-533  Lisboa 

 telefon Tel. 21 881 13 00    Fax: 21 887 61 31 

 pouze kontaktní on-line formulář: 

http://www.moptc.pt/cs2.asp?idcat=929 

 http://www.moptc.pt/ 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministério da Saúde 

 Av. Joao Crisóstomo, no 9  - 1049-062 Lisboa 

 telefon Tel. 21 881 13 00    Fax: 21 887 61 31 

 info_portal@sg.min-saude.pt 

 http://www.portaldasaude.pt/portal 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 
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HDP 159 687 500 000 EUR 

růst HDP 0,3 % 

trendy v ekonomice Před rozšířením Evropské unie v roce 2004 patřilo 

Portugalsko mezi nejchudší země uskupení. Dlouhodobá 

izolace země hospodářství značně poškodila. Od r. 2004: 

› rozvíjející se ekonomika založená zejména na službách  

› rozvoj oblasti služeb, hlavně cestovního ruchu 

› přijetí eura v lednu 2002 

› špatný systému školství a vzdělávání je překážkou k 

většímu růstu  

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 30 % 

- zemědělství 10 % 

- služby 60 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  61 593 750 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 70 523 437 500 EUR 

export  30 312 500 000 EUR 

import 47 148 437 500 EUR 

míra zadlužení k HDP 69,4 % 

míra nezaměstnanosti 7,3 %  

inflace  2,4 %  

hlavní průmyslová odvětví  oděvy a obuv, celulóza, papír a korek, kovy a 

kovoobrábění, rafinace ropy, chemikálie, konzervace ryb, 

guma a plastové výrobky, keramika, elektornika, zařízení 

pro železniční a leteckou dopravu, výroba a renovace 

lodí, víno, turismus 

hlavní zemědělské produkty obilí, kukuřice, brambory, rajčata, olivy, hroznové víno, 

ovce, skot, kozy, drůbež, mléčné výrobky, ryby 

Podíl uživatelů internetu  57,42 %  

Penetrace pevných linek 39,96 %  

Penetrace mobilních telefonů  97,70 %  
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I.8.18 Rakouská republika 

Oficiální název země: Republik Oesterreich 

Český název: Rakouská republika 

Zkrácený český název: Rakousko 

Zkrácený anglický název: Austria 

Mezinárodní zkratka: A 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: němčina 

Rozloha země je: 83 870 km2 z toho vodní plochy tvoří 1 426 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Vnitrozemský stát střední Evropy ležící na pomezí východu a západu kontinentu. Zemi 

dominuje pohoří Alpy (60 % rozlohy) a řeka Dunaj. Rakousko lze členit na tři velké přírodní 

oblasti: alpskou soustavu, východní nížiny a vysočiny při severních hranicích (okraje 

Českého masívu). Alpy tvoří několik pásem: Vysoké a Nízké Taury, Zillertalské a Ötztalské 

Alpy, masivy Silvretta, Rätikon, Dachstein a Hochkönig, Karnské, Alpy a Karavanky. Na 

hranicích s Itálií průsmyk Brenner.Nejvyšší hora: Grossglockner 3798 m. 

Vídeňská pánev se prolíná s vápencovými pahorky Vídeňského lesa.U hranic s Maďarskem 

leží Litavské vrchya bažinatá oblast s Neziderským jezerem.Rakouská žulová plošina sahá 

k pohraniční Šumavě.Pohoří jsou členěna hlubokými údolími přítoků Dunaje (Inn, Salzach, 

Enns, Mura a Dráva). 47 % rozlohy země je pokryto lesem, rozsáhlé jsou rovněž louky 

a pastviny (25 %). Původní lesy v nižších polohách prakticky vymizely. V Alpách ve středních 

výškách převažují jehličnaté lesy a nad hranicí stromů ve výšce 2000 m alpínské louky. 

Klimatické podmínky: Převažuje podnebí kontinentální, se změnami podle nadmořské výšky, 

v horách alpské. 

V nižších polohách se zimní teploty pohybují kolem -2 °C,letní okolo 19 °C. 

Srážky jsou v rozmezí 600 - 800 mm za rok.Ve vyšších polohách je chladněji, v zimě kolem -

5 °C a v létě mezi 17  - 19 °C. Srážky bývají častější, roční úhrn kolem 1000 mm, místy i přes 

2000 mm. 

  

Počet obyvatel země je 8 192 880, hustota osídlení  98 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 39,8 let, žen 42,0 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  46,7 %. 

Stručná historie země:  

28.7. 1914 Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku a rozpoutalo 1. světovou válku. Pod 

vlivem ruské bolševické revoluce 1917 vzrůstalo národně osvobozenecké hnutí a krize 
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habsburského státu. V říjnu - listopadu 1918 se Rakousko-Uhersko rozpadlo na jednotlivé 

národní státy. Jako součást výmarské Německé republiky byla vytvořena 12. 11. 1918 

Republika Německé Rakousko. Saintgermainská mírová smlouva  byla podepsána 10. 9. 

1919 a Rakousko se 21. 10. 1919 odtrhlo od Německa a přijalo název Rakouská republika. 

Roku 1933 provedl kanncléř Engelbert Dollfuss státní převrat, v roce 1934 vstoupila v 

platnost korporativní ústava podle italského vzoru. Po zavraždění Dollfusse nacisty v 

červenci 1934 vzrůstaly ústupky Rakouska vůči nacistickému Německu. Anšlus Rakouska k 

Německu byl proveden 12. 3. 1938, bylo připojeno jako Východní marka (Ostmark). Vídeň 

byla osvobozena 13. 3. 1945 a Rakousko obnoveno v hranicích z roku 1937 a rozděleno na 

4 okupační zóny. V první poválečné vládě byli zastoupeni i komunisté, kteří roku 1947 z 

vlády odešli. Nadále se o moc dělili socialisté a lidovci. V květnu 1955 podepsána Státní 

smlouva o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska a zrušeny okupační zóny. V 

říjnu 1955 ze země odešly poslední okupační armády a Rakousko vyhlásilo neutralitu. Na 

základě referenda se Rakousko stalo 1.1. 1995 členem EU a v únoru 1995 přistoupilo jako 

25. člen k Partnerství pro mír aliance NATO. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

jedna z nejméně znečištěných zemí EU, mírné znečištění půdy a podzem. vody pouze 

lokálně (skládky, průmysl. zóny kolem Vídně, Grazu, Linze, kde je i znečištěné ovzduší - 

doprava), ve východní části země znečištění v důsledku zemědělství (půda,voda - nitráty, 

atrazin), dále celkově kyselé deště, těžké kovy (Cd) v půdě, mírné znečištění povrchové 

tekoucí vody 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Rakouská republika je spolkovým státem v čele s přímo voleným spolkovým prezidentem na 

období 6 let. Zákonodárným sborem je dvoukomorový parlament Spolkové shromáždění 

(Bundesversammlung), které tvoří Národní rada (dolní sněmovna - 183 poslanců, funkční 

období 4 roky) a Spolková rada (horní sněmovna, 63 členů - zástupci zemských sněmů, 

funkční období 5 let). Výkonná moc: prezident, kancléř, vicekancléř, Rada ministrů (vláda). 

Zákonodárná a výkonná moc je rozdělena mezi spolek (Bund) a 9 spolkových zemí. Podle 

ústavy je v kompetenci zemí všechno, co není výslovně záležitostí celospolkovou. 

Zákonodárným orgánem spolkové země je zemský sněm, který je jednokomorový.  Každá 

spolková země má svou zemskou vládu, v jejímž čele stojí zemský hejtman 

(Landeshauptmann). 

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

Rakousko se člení na 9 spolkových zemí, 84 politických okresů a 15 statutárních měst (vedle 

obecní správy má statutární město na starosti také správu politického okresu, který jeho 
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území automaticky tvoří. V jeho čele stojí starosta (Bürgermeister), který je hlavou města 

a současně i hlavou okresní správy) a 2359 obcí, z nichž asi 200 má městské právo.                                                                                     

Spolkové země: Vídeň, Horní Rakousko, Dolní Rakousko, Burgenland, Korutany, Štýrsko, 

Tyrolsko, Solnohradsko, Vorarlberg 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo hospodářství a práce  

Ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství  

Ministerstvo vzdělání, vědy a kultury  

Ministerstvo financí  

Ministerstvo zdravotnictví a ženských záležitostí  

Ministerstvo zahraničních věcí  

Ministerstvo vnitra  

Ministerstvo spravedlnosti  

Ministerstvo národní obrany / federální armády  

Ministerstvo sociální bezpečnosti a ochrany spotřebitele  

Ministerstvo dopravy, inovací a technologií 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 

 Stubenring 1, 1012 Wien, Österreich 

 Tel: +43 1 711 00-0  Fax: +43 1 711 00-2140 

 infomaster@lebensministerium.at ,  

buergerservice@lebensministerium.at 

  http://www.lebensministerium.at  

 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie 

 Radetzkystraße 2, Postfach 3000, A-1030 Vienna, 

Austria 

 Tel: +43 1 711 62  Fax: +43 1 713 03 26    

 kontakt možný přes webové stránky ministerstva 
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 http://www.bmvit.gv.at/ 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 

 Stubenring 1, 1012 Wien, Österreich 

 telefon Tel.: +43 1 711 00-0  Fax: +43 1 711 00-2140 

 infomaster@lebensministerium.at ,  

buergerservice@lebensministerium.at 

  http://www.lebensministerium.at  

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

 A-1011 Wien, Stubenring 1 

 Tel:+43 1 711 00-0 

 service@bmwa.gv.at 

 http://www.bmwa.gv.at/ 

Doprava Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie 

 Radetzkystraße 2, Postfach 3000, A-1030 Vienna, 

Austria 

 Tel: +43 1 711 62  Fax: +43 1 713 03 26     

 kontakt možný přes webové stránky ministerstva 

 http://www.bmvit.gv.at/ 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 

 Radetzkystraße 2  

1030 Wien  

 Tel: +43 1 711 62  Fax: +43 1 713 03 26     

 buergerservice@bmgf.gv.at ,  ministerbuero@bmgf.gv.at 

 http://www.gesundheitsministerium.at/cms/site/ 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 209 062 500 000 EUR 

mailto:service@bmwa.gv.at
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růst HDP 1,9 % 

trendy v ekonomice Téměř konstantní růst HDP, hlavním motorem růstu 

zahraniční poptávka, vývoz zboží a hlavně služeb. 

Největší zásluhu na dobrém výsledku hospodářství má 

zpracovatelský průmysl (výroba zboží - zahraniční 

poptávka). Zahraniční expanze na trhy střední a 

jihovýchodní Evropy. Pokles zemědělství, pokles prodeje 

a oprav automobilů. Malá a jen mírně rostoucí inflace. 

Země má jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU, jen 

mírně se zvyšuje 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 27 % 

- zemědělství 3 % 

- služby 70 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  116 093 750 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 120 625 000 000 EUR 

export  95 703 125 000 EUR 

import 92 812 500 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 63,3 % 

míra nezaměstnanosti 5,1 %  

inflace  2,3 %  

hlavní průmyslová odvětví  Těžba dřeva a kovových rud, Průmysl hutnický (výroba 

železa, oceli, hliníku), strojírenský, chemický, papírenský, 

potravinářský, elektrotechnický 

hlavní zemědělské produkty převažuje živočišná výroba - chov prasat, pastevní chov 

skotu, ovce, kozy, drůbež.  rostl výroba: cukrová řepa, 

kukuřice, ječmen, pšenice, brambory, vinná réva, 

slunečnice, soja, zelenina, ovoce 

Podíl uživatelů internetu  56,76 %  

Penetrace pevných linek 46,27 %  

Penetrace mobilních telefonů  97,52 %  
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I.8.19 Řecká republika 

Oficiální název země: Elliniki Dhimokratia 

Český název: Řecká republika 

Zkrácený český název: Řecko 

Zkrácený anglický název: Grece 

Mezinárodní zkratka: GR 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: řečtina 

Rozloha země je: 131 940 km2 z toho vodní plochy tvoří 1 140 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Řecko leží v jižním cípu Balkánského poloostrova v jihovýchodní Evropě a jeho území 

zahrnuje na 2000 ostrovů v Iónském a Egejském moři. Na severu sousedí s Albánií, 

Makedonií a Bulharskem, na východě s Tureckem a Egejským mořem, na jihu jej omývá 

Středozemní moře a na západě Iónské moře. 20 % celkové plochy zaujímají ostrovy, z nichž 

největší je Kréta, Euboea, Lesbos, Rhodos, Khios, Keffallonia, Korfu, Limnos, Samos a 

Naxos. 80 % krajiny tvoří hory a kopce. Na severovýchodě jsou oblasti Makedonie a Thracie 

odděleny od severovýchodního Epira pohořím Pindhos. Horské pásmo podél východního 

pobřeží zahrnuje nejvyšší horu Mount Olympus, pokračuje na jihovýchod do Giona a znovu 

se objevuje na ostrovech Kea, Kithnos, Serifos a Sifnos. Další horská pásma jsou Taiyetos 

na jihu a Parnon na východě. Na krajním severovýchodě je Thrácie oddělena od Bulharska 

pohořím Rhodope. Nejnižší bod je při Středozemním moři (0 m.n.m) a nejvyšší bod leží na 

Mount Olympus (2917 m.n.m). 

Nejdůležitějšími řekami je Mesta, Strimon, Arakhthos, Akheloos, Aliakmon, Pinios a Alfios. 

Hlavními městy jsou Atéhy, Soluň, Piraeus, Patras. 20 % krajiny tvoří lesy, 41 % pastviny, 

27 % zemědělsky obdělávané plochy a 12 % ostatní oblasti. 

Řecko má středozemní klima s dlouhými teplými suchými léty a s mírnými zimami, kdy se 

vyskytuje nejvíce dešťových srážek. V létě vane severní vítr Etesian přes Egejské moře, 

zatímco v horských oblastech jsou teploty obecně nižší a vyskytují se prudké dešťě. 

Průměrné teplotní pásmo je od 6 do 13 stupňů Celsia v únoru a od 23 do 33 stupňů Celsia v 

srpnu.  

 

Počet obyvatel země je 10 688 088, hustota osídlení  81 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 42,0 let, žen 39,7 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

39,7 %. 

Stručná historie země:  
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Řecko dosáhlo nezávislosti na Turecké říši v roce 1829. Během druhé poloviny 19. století a 

první poloviny 20. století postupně připojovalo sousední ostrovy a území většinou s řecky 

mluvícími obyvateli. Nepříznivé ekonomické podmínky donutily v této době jednu šestinu 

veškeré řecké populace k emigraci.  

Neúspěšná válka proti Turkům po 1. světové válce vedla k zrušení moranchie a jejímu 

nahrazení republikou v roce 1923. Dvě vojenské diktatury a finanční krize přivedly zpět 

deportovaného krále Georga II., ale pouze do roku 1941.  

Ve druhé světové válce bylo Řecko v roce 1940 napadeno Itálií a následně okupováno 

Německem v letech 1941-1944. Boje přetrvávaly ve zdlouhavé občanské válce mezi 

stoupenci krále a komunistickými povstalci. Po pozdější porážce komunistických partyzánů 

v roce 1949 se Řecko v roce 1952 připojilo k NATO. Vojenská diktatura, která v roce 1967 

pozastavila mnoho politických svobod a donutila krále utéci ze země, trvala sedm let.  

V demokratických volbách a referendu v roce 1974 byla vytvořena parlamentní republika 

a zrušena monarchie. V roce 1981 se Řecko připojilo k Evropskému společenství (nyní 

Evropská unie) a v roce 2001 se stala 12. členem euro-zóny.   

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění ovzduší (dopravou, průmyslovými továrnami a velkými elektrárnami), znečištění 

vodních toků (z městských a zemědělských zdrojů), odpad, nutná lepší ochrana krajinných a 

pobřežních zdrojů, zachování biodiverzity, suchozemských i mořských ekosystémů 

obecně dobrá environmentální kvalita, v současnosti významná zlepšení kvality života ve 

velkých městech, podpora environmentální kvality v turistických oblastech a výstavba 

moderní environmentální infraktruktury financována z národního fondu a fondů EU 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Jednokomorový parlament: 

Poslanecká sněmovna - 300 poslanců, voleni v přímých veřejných volbách na 5 let 

Prezident: 

prezident volen parlamentem na dobu 5 let, maximálně 2 volební období, jmenuje předsedu 

strany, která si zajistila většinu hlasů ve volbách, premiérem s pravomocí na výběr a 

sestavení vlády 

Předseda vlády: 

volen veřejnými volbami, jmenován prezidentem, sestavuje vládu 

Vláda: 

20členů (předseda vlády, 19 rezortních ministrů), vláda jmenovaná prezidentem na 

doporučení předsedy vlády  
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Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

hlavní město: Atény 

51 správních oblastí/ prefektur (nomoi, singular - nomos): Achaia, Aitolia kai Akarnania, 

Argolis, Arkadia, Arta, Attiki, Chalkidiki, Chanion, Chios, Dodekanisos, Drama, Evros, 

Evrytania, Evvoia, Florina, Fokidos, Fthiotis, Grevena, Ileia, Imathia, Ioannina, Irakleion, 

Karditsa, Kastoria, Kavala, Kefallinia, Kerkyra, Kilkis, Korinthia, Kozani, Kyklades, Lakonia, 

Larisa, Lasithi, Lefkas, Lesvos, Magnisia, Messinia, Pella, Pieria, Preveza, Rethynnis, 

Rodopi, Samos, Serrai, Thesprotia, Thessaloniki, Trikala, Voiotia, Xanthi, Zakynthos 

1 samosprávní oblast (autonomous region): Agion Oros (Mt. Athos) 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministry for the Environment, Physical Planning & Public 

Works 

 182 Har. Trukoupi St., Athens 

 telefon: +306-210-6415700 

 service@dorg.minerv.gr 

 www.ypehode.gov.gr 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Ministry of Development 

 119 Mesogion Ave., 10192 Athens 

 telefon: +306-210-6969218 

 grammatia@ypan.gr 

 www.ypan.gr 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministry of Rural Development & Food 

 2 Acharnon St., Athens 

 telefon: +306-210-2124000 

 info@minagric.gr 

 www.minagric.gr 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministry of Economy and Finance 

 5-7 Nikis St., Syntagma Square, Athens 

mailto:service@dorg.minerv.gr
http://www.ypehode.gov.gr/
mailto:grammatia@ypan.gr
http://www.ypan.gr/
mailto:info@minagric.gr
http://www.minagric.gr/
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 telefon: +306-210-3332000 

 ypetho@mnec.gr 

 www.ypetho.gr 

Doprava Ministry of Transport & Communications 

 2 Anastaseos St., Papgou 

 telefon: +306-210-6508000 

 comm@yme.gr 

 www.yme.gr 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministry of Health and social solidarity 

 19 Aristotelous St., Athens 

 telefon: +306-210-6508000 

 webmaster@mohaw.gr 

 www.mohaw.gr 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 185 000 000 000 EUR 

růst HDP 3,7 % 

trendy v ekonomice  - veřejný sektor:40 % HDP, turismus:15 % HDP  

- ekonomický růst – 4 % 2003-2005 vlivem investičního 

boomu a zdokonalení ifrastruktury pro OH v Aténách 

2004, 2005 - ekonomicky růst klesl na 3 % 

- státní dluh, inflace a nezaměstnanost jsou nad 

průměrem euro-zóny, k překonání těchto výzev 

pokračuje omezování vládních výdajů, redukce velikosti 

veřejného sektoru a reforma práce a důchodového 

systému 

- HDP - 3,7 % 

- nezaměstnanost - 10,8 % 

- inflace - 3,8 % 

- záporné saldo zahraničního obchodu 

- investice - 25,3 % HDP 

mailto:ypetho@mnec.gr
http://www.ypetho.gr/
mailto:comm@yme.gr
http://www.yme.gr/
mailto:webmaster@mohaw.gr
http://www.mohaw.gr/
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podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 20 % 

- zemědělství 12 % 

- služby 68 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  73 539 062 500 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 80 781 250 000 EUR 

export  14 484 375 000 EUR 

import 37 656 250 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 108,9 % 

míra nezaměstnanosti 10,8 %  

inflace  3,8 %  

hlavní průmyslová odvětví  turismus, zemědělství, potravinářský průmysl, textilní 

průmysl, tavení hliníku, hornictví, chemikálie, umělá 

hrojiva, petrolej, ocel, tabákový průmysl, metalurgie 

hlavní zemědělské produkty pšenice, kukuřice, ječmen, cukrová řepa, olivy, rajčata, 

víno, tabák, brambory, skot, mléčné výrobky 

Podíl uživatelů internetu  35,55 %  

Penetrace pevných linek 59,39 %  

Penetrace mobilních telefonů  87,07 %  
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I.8.20 Slovenská republika 

Oficiální název země: Slovenská republika 

Český název: Slovenská republika 

Zkrácený český název: Slovensko 

Zkrácený anglický název: Slovakia 

Mezinárodní zkratka: SK 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: slovenština 

Rozloha země je: 48 845 km2 z toho vodní plochy tvoří 45 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Povrch Slovenska patří ke karpatské horské soustavě. Na území státu leží největší část 

Západních Karpat (zabírajících celý sever slovenského území) a část Východních Karpat. Na 

východě se rozprostírají Tatry, Nízké Tatry a Slovenské Rudohorie. Nejvyšším vrcholem 

Vysokých Tater a zároveň celého Slovenska je Gerlachovský štít, měřící 2665 m. Na západě 

se nacházejí Bílé Karpaty. Na jihozápadě leží Poddunajská nížina a jihovýchod zaujímá 

Východoslovenská nížina. Nejnižším bodem Slovenska je Streda nad Bodrogom (94 m). 

Po jihozápadní hranici teče řeka Dunaj, vlévající se do Černého moře. Její levé přítoky 

Morava, Váh, Nitra, Hron a Ipel odvodňují západní Slovensko. Na východě se setkávají 

pravé přítoky řeky Tiszi - Uh, Laborec, Topla, Odava tvořící za hranicemi řeku Bodrag a 

Hornád.  

Na Slovensku je také 19 přehradních nádrží (Gabčíkovo, Zemplínska Šírava, Velká Domaša, 

Orava, Liptovská Mara, Slňava atd.). Ve Vysokých Tatrách se nachází malé jezera (plesa) 

ledovcového původu. Zajímavou částí Slovenska jsou krasové oblasti (rozloha 2700 km2). 

Podnebí na Slovensku je pod silnějším vlivem kontinentality než v Česku. Léta jsou 

v průměru teplejší a zimy studenější. Výrazně se uplatňuje nadmořská výška a členitost 

terénu. Průměrná teplota je zde 10 °C. Nejvyšší teploty (červencový průměr je vyšší než 

20 °C) a nejnižší srážky (550mm) vykazuje Podunajská nížina. Ve vyšších polohách je více 

dnů s mrazy a srážky se pohybují mezi 1200-2000 mm. Některá pohoří pokrývá sníh 

i 130 dní v roce. Pro horské oblasti jsou také charakteristické teplotní inverze, které se 

vyskytují především na jaře a na podzim. 

 

Počet obyvatel země je 5 439 448, hustota osídlení  111 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 34,2 let, žen 37,6 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

47,9 %. 
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Stručná historie země:  

Před 1.světovou válkou bylo Slovensko včleněno do habsburské monarchie jako součást 

Uher. Na konci 1.světové války vznikla na Slovensku Národní rada, která vznesla požadavek 

na vytvoření společného státu Čechů a Slováků. Slovensko se stalo součástí 

Československé republiky 14.11.1918. Maďarsko se pokusilo zachovat jednotu Uher 

vyhlášením Slovenské lidové republiky na konci roku 1918, do 20.1. dalšího roku však již 

bylo celé území Slovenska definitivně začleněno do ČSR. Ve 30. letech sílily separatistické 

požadavky některých slovenských politických stran a jejich představitelů (hlavně katolická 

Slovenská ludová strana). Proto byl v roce 1938 schválen zákon o autonomii Slovenska 

v rámci nové Česko–Slovenské republiky. Jižní část Slovenska byla na základě mnichovské 

dohody odtržena ve prospěch Maďarska, další části byly okupované Polskem a Německem. 

Na zbytku území byl na jaře roku 1939 vyhlášen samostatný prohitlerovský stát. Po boku 

nacistického Německa bojovalo Slovensko od roku 1941 proti Polsku a SSSR. Jen díky 

Slovenskému protifašistickému národnímu povstání a zájmu zařadit se znovu po bok Čech 

a Moravy nebylo zařazeno mezi poražené státy, a tak v roce 1945 vznikla nová 

Československá republika. V jejím rámci mělo Slovensko určitou autonomii (Slovenská 

národní rada, Sbor pověřenců). V roce 1947 a 1948 se k moci dostali komunisté. 

27.10. 1968 byl přijat zákon o československé federaci, který zakotvil rovnoprávné postavení 

Česka a Slovenska. Po skončení komunistického režimu v roce 1989 zvítězilo na Slovensku 

v demokratických volbách roku 1992 Hnutí za demokratické Slovensko, jehož úsilí o změnu 

podoby Československa vedlo k jeho rozpadu a ke vzniku samostatné Slovenské republiky 

1. 1. 1993. Od téhož roku je Slovenská republika členem OSN, do EU vstoupilo spolu 

s Českou republikou 1.května 2004. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

Znečištění vody a ovzduší 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Vláda v zemi a politika je obdobná jako v ČR.  

jednokomorový parlament (Národní rada Slovenské republiky) - 150 poslanců, funkční 

období 4 roky, proporcionální volební systém 

vláda – předseda vlády, 3 podpředsedové, 14 ministrů 

prezident - volen přímo, volební období 5 let, může být u moci 2 po sobě následující volební 

období, jmenuje a odvolává ministry 

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

1996 - schválen zákon o administrativním členění:  
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• 8 samosprávních krajů (Bratislavský, Košický, Nitranský, Prešovský, Žilinský, Trenčínský, 

Trnavský a Banskobystrický), samosprávní kraj je nezávislou samosprávní jednotkou SR. 

• 79 okresů 

• 2883 obcí, z toho 138 měst  

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo pro správu a privatizaci národního majetku 

Ministerstvo výstavby a veřejných prací  

Ministerstvo kultury  

Ministerstvo obrany  

Ministerstvo hospodářství 

Ministerstvo školství  

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo financí  

Ministerstvo zahraničních věcí  

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo vnitra   

Ministerstvo spravedlnosti  

Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny  

Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací   

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministerstvo životného prostredia 

 Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 tel.: +421259561111 

 info@enviro.gov.sk 

 http://www.enviro.gov.sk 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

 Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26 

 tel.: +421258317111, fax: +421253410114 

 informacie@build.gov.sk 
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 http://www.build.gov.sk/ 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministerstvo pôdohospodárstva 

 Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1 

 tel.: +421259266111, fax: +421259266311 

 tlacove@land.gov.sk 

 http://www.mpsr.sk/ 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministerstvo hospodárstva 

 Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

 tel.: +421248541111, fax: +421243337827 

 info@economy.gov.sk 

 http://www.economy.gov.sk/index/index.php 

Doprava Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií 

 Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

 tel: +421259494111, fax: +421252494794 

 info@telecom.gov.sk 

 http://www.telecom.gov.sk/index/index.php 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministerstvo zdravotníctva 

 Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 

 tel: +421259494111, fax: +421252494794 

 office@health.gov.sk 

 http://www.health.gov.sk/ 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  SKK 

kurs k EUR 1 EUR = 37,69 SKK 

HDP 68 218 750 000 EUR 

růst HDP 5,5 % 

trendy v ekonomice http://www.slovakia.org/economy2.htm 

mailto:office@health.gov.sk
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podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 29,3 % 

- zemědělství 5,8 % 

- služby 55,9 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  668 408 593 750 SKK 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 17 734 375 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 683 131 250 000 SKK 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 18 125 000 000 EUR 

export  25 304 687 500 EUR 

import 26 937 500 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 16,9 % 

míra nezaměstnanosti 11,4 %  

inflace  2,7 %  

hlavní průmyslová odvětví  Průmysl strojírenský, chemický, dřevozpracující, hutnictví 

železa, kožedělný, potravinářský a textilní 

hlavní zemědělské produkty Pšenice, ječmen, žito, kukuřice, brambory, cukrová řepa, 

ovoce, vinná réva, zelenina, tabák; prasata, skot a ovce 

(živočišná výroba převažuje) 

Podíl uživatelů internetu  41,84 %  

Penetrace pevných linek 22,99 %  

Penetrace mobilních telefonů  78,60 %  

 



Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 132 -

I.8.21 Slovinská republika 

Oficiální název země: Republika Slovenija 

Český název: Slovinská republika 

Zkrácený český název: Slovinsko 

Zkrácený anglický název: Slovenia 

Mezinárodní zkratka: SLO 

Státní zřízení: republika 

Oficiální jazyky: Slovinština, v pohraničních oblastech i maďarština a italština 

Rozloha země je: 20 273 km2 z toho vodní plochy tvoří 122 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Ve Slovinsku se setkávají čtyři hlavní evropské geografické regiony: Alpy, Dinárská oblast, 

Panonská nížina a Středomoří. Větší část jeho území zabírají hory. Z Rakouska a z Itálie 

sem zasahují vápencové Alpy. Nejvyšší jsou Julské Alpy s masivem Triglav (2 864 m). Na 

severní hranici tvoří Karavanky (2554 m). Na východ vybíhá masiv Pohorje. Na jihu se 

rozkládá oblast Kras, která dala jméno krasovým územím světa. Pohoří Javorníky zde 

dosahuje výšky až 1796 m. Krajina se snižuje k jihovýchodu. Na jihu má Slovinsko přístup k 

moři, jadranské pobřeží je však dlouhé pouhých 46 km. Pobřežní pohoří vytváří bariéru 

izolující Istrijský poloostrov od slovinské části povodí Dunaje. Většina řek ve vnitrozemí 

východně od Alp teče do Sávy a Drávy, které se obě vlévají do Dunaje. V místě kde řeky 

Sáva, Dráva a Mura vytékají ze státu, jsou malé nížiny. Soča protéká západním Slovinskem 

do Jaderského moře.  

Oblast kolem Jaderského moře má typické středozemní klima, léto je zde velice teplé a 

slunečné, zima je mírnější, v září a říjnu jsou zde časté silné deště. V severních pohořích je 

podnebí alpské a na jihu a východě kontinentální. Průměrná teplota je 2 °C v lednu a 21  °C 

v červenci. Průměrné srážky dosahují 1000 mm na pobřeží, až 3500 mm v Alpách, 800 mm 

na jihovýchodě země a 1400 mm ve středním Slovinsku. 

 

Počet obyvatel země je 2 010 347, hustota osídlení  99 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 39,0 let, žen 42,2 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  44,8 %. 

Stručná historie země:  

Slovinsko tvořilo do roku 1918 součást habsburské monarchie. Po jejím rozpadu byla většina 

slovinského území začleněna do Království Slovinců, Chorvatů a Srbů (Království SHS). 

V roce 1919 se pak součástí Království SHS stala i převážně Slovinci obývaná část 

jihozápadního Uherska Prekmurje, a roku 1920 bylo ke Království SHS připojena 

i jihovýchodní část Korutanska. Jižní Korutany připadly  na základě plebiscitu Rakousku, Istrii 
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připojila Itálie. V roce 1929 bylo Království SHS přejmenováno na Království Jugoslávie. Za 

druhé světové války bylo území dnešního Slovinska rozděleno mezi Německo, Itálii 

a Maďarsko. Po skončení války bylo Slovinsko znovu začleněno do obnovené Jugoslávie. 

Na konci roku 1945 pak v rámci federalizované socialistické Jugoslávie vzniká Lidová 

republika Slovinsko, přejmenovaná v roce 1963 na Socialistickou republiku Slovinsko. 

Součástí této republiky se stala i území získaná od Itálie (severní část Istrie, východní část 

bývalého okněžněného hrabství Gorice a Gradišky a západního Kraňska). Slovinsko bylo po 

roce 1945 nejrozvinutější částí Jugoslávie a její průmyslovou základnou, a celá léta 

doplácelo na chudší části. V 80.letech rostly nacionalistické a separatistické tendence. Roku 

1990 proběhly první svobodné volby a Slovinská socialistická republika změnila název na 

Slovinskou republiku. 25.6. 1991 vyhlásili Slovinci na základě referenda nezávislost na 

Jugoslávii. V roce 1992 už byla země uznána všemi mezinárodními společenstvími. Až do 

dnešní doby však existují rozpory s Chorvatskem a Itálií o stanovení hranic. Již v roce 1992 

se Slovinsko stalo členem OSN, v roce 2004 vstoupilo do EU a NATO. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění ovzduší (metalurgické a chemické závody), kyselé deště, znečištění vod (Sáva - 

domácí a průmyslový odpad; a pobřežní oblasti - těžké kovy a toxické chemikálie) 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Dvoukomorový parlament: 

- Státní (Národní) shromáždění (Državni zbor) - 90 poslanců, 88 z nich volených na 4 roky 

(poslední volby v říjnu 2004), podle proporcionálního systému s volebním prahem a s 

přerozdělováním zbývajících hlasů, ústava dále garantuje po jednom křeslu pro poslance 

italské a maďarské menšiny.. 

- Státní rada (Državni svet) - 40 radů jmenovaných na 5 let, zastupuje sociální, ekonomické, 

profesní a lokální zájmy, poradní funkce (vracení zákonů DZ, návrh na svolání referenda, 

zákonodárná iniciativa). 

Prezident - volen v přímých dvoukolových volbách na 5 let, pravomoci : je vrchním velitelem 

ozbrojených sil, vyhlašuje volby do Parlamentu SI, podepisuje zákony, jmenuje státní 

vrcholové funkcionáře vyhrazené zákonem, jmenuje a odvolává velvyslance a přijímá 

pověřovací listiny cizích diplomatických představitelů, vydává listiny o ratifikaci, rozhoduje o 

amnestii, uděluje řády a čestné tituly. 

Vláda - předseda vlády a 17 ministrů, z toho 2 bez portfeje, navrhováni předsedou vlády a 

potvrzováni Státním shromážděním  

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  
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Neexistují větší správní regiony (obdoba českých krajů) - Slovinsko je rozděleno na 193 obcí 

(občin), jejichž velikost kolísá od několika set až po několik desítek tisíc obyvatel. 11 z nich 

jsou tzv. městské občiny (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova 

Gorica, Novo Mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje). Pro statistické účely jsou občiny 

sdruženy do dvanácti statistických regionů NUTS (Gorenjska, Goriška, Jugovzhodna 

Slovenija, Koroška, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, 

Pomurska, Savinjska, Spodnjeposavska, Zasavska). Připravuje se vytvoření 12 či 14 

regionů. 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zahraničních věcí      

Ministerstvo kultury       

Ministerstvo hospodářství      

Ministerstvo školství a sportu        

Ministerstvo spravedlnosti                           

Ministerstvo vnitra                            

Ministerstvo zemědělství, lesnictví a potravin   

Ministerstvo financí                            

Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí   

Ministerstvo zdravotnictví                

Ministerstvo vysokého školství, vědy a technologie                  

Ministerstvo dopravy a komunikací                                                       

Ministerstvo životního prostředí a územního plánování 

Ministerstvo obrany    

Ministerstvo státní správy       

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministerstvo za okolje in prostor ( Ministerstvo životního 

prostředí a a územního plánování) 

 Dunajska c. 48, p.p. 653, 1000 Ljubljana 

 tel: +386014787400 

 gp.mop@gov.si 

 http://www.sigov.si/mop/ 
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Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko (Úřad vlády pro místní samosprávu regionální 

politiku) 

 Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana 

 tel: +38613083178, fax: +38614783619 

 gp.svlr@gov.si 

 http://www.svlsrp.gov.si/ 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

(Ministerstvo zemědělství, lesnictví a potravin) 

 Dunajska 58, 1000 Ljubljana 

 tel: +38614789000, Fax:+38614789021 

 gp.mkgp@gov.si 

 http://www.mkgp.gov.si/ 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministrstvo za Gospodarske Dejavnosti (Ministerstvo 

hospodářství) 

 Kotnikova 5, 1000 Ljubljana 

 tel: +38614003311, fax: +38614001031 

 gp.mg@gov.si 

 http://www.mg.gov.si/ 

Doprava Ministrstvo za promet (Ministerstvo dopravy) 

 Langusova 4, 1000 Ljubljana 

 telefon Tel.: +38014788000, fax: +3801 478 81 39 

 gp.mzp@gov.si 

 http://www.mzp.gov.si/ 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministrstvo za zdravje (Ministerstvo zdravotnictví) 

 Štefanova 5, 1000 Ljubljana 

 telefon Tel.: +38014788000, fax: +3801 478 81 39 

 gp.mz@gov.si 

 http://www.mz.gov.si/ 

 

Základní ekonomické údaje: 



Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 136 -

měna  SIT 

kurs k EUR 1 EUR = 239,64 SIT 

HDP 33 875 000 000 EUR 

růst HDP 3,9 % 

trendy v ekonomice • růst zahraničního obchodu, zejména exportu  

• zvýšení domácí poptávky resp. spotřeby 

• vysoký hospodářský růst (v roce 2005 - 3,9% nárůst 

HDP) 

• pokles nezaměstnanosti 10,2 % 

• nízká inflace  

• velmi pevný a stabilní Slovinský tolar (SIT)  

• zvětšující se příliv přímých zahraničních investic 

• privatizace státních podniků a firem 

• sociální a daňové reformy 

• splněna všechna maastrichtská kritéria - v roce 2007 se 

předpokládá, že Slovinsko bude již členem eurozóny 

 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 40 % 

- zemědělství 6 % 

- služby 54 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  2 999 244 375 000 SIT 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 12 515 625 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 3 132 169 687 500 SIT 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 13 070 312 500 EUR 

export  14 476 562 500 EUR 

import 15 328 125 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 29,9 % 

míra nezaměstnanosti 9,8 %  

inflace  2,4 %  

hlavní průmyslová odvětví  průmysl hutní, strojírenský, automobilový, elektronický, 
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textilní a farmaceutický 

hlavní zemědělské produkty brambory, kukuřice, pšenice, ovoce, chmel, vinná réva, 

pohanka a cukrová třtina; prasata, skot a ovce 

Podíl uživatelů internetu  47,26 %  

Penetrace pevných linek 40,41 %  

Penetrace mobilních telefonů  86,51 %  
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I.8.22 Španělské království 

Oficiální název země: Reino de España 

Český název: Španělské království 

Zkrácený český název: Španělsko 

Zkrácený anglický název: Spain 

Mezinárodní zkratka: ES 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

Oficiální jazyky: španělština 

Rozloha země je: 504 782 km2 z toho vodní plochy tvoří 5 240 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Španělsko zabírá pět šestin Pyrenejského poloostrova. Ke státnímu území patří také 

Baleárské ostrovy (5014 km2), Kanárské ostrovy (7242 km2), dvě enklávy (města Ceuta a 

Melilla) na marockém pobřeží a 3 malé ostrovy u marockého pobřeží (dohromady celkem 

32 km2). 

Pevnina se člení na centrální vysočinu, okolní pohoří, pánve a pobřeží. Ústředním územím je 

téměř kruhová vysočina Meseta, (v jejím centru stojí hl. m. Madrid), která zabírá tři čtvrtiny 

plochy země a vede přes ni několik pohoří (nejmohutnější Kastilské pohoří). Na severu 

Mesetu ohraničuje Kantaberské pohoří, na východě Iberské pohoří a na jihu Sierra Morena. 

Na západě se reliéf snižuje až k pobřeží Atlantiku v Portugalsku. Pyreneje, hraniční pohoří 

na východě, dosahují výšky až 3404 m). Nejvyšší horou Prenejského poloostrova je 

Mulhacén (3478 m) ležící na jihu území v pohoří Sierra Nevada, nejvyšší horou Španělska je 

však Pico de Teide (3 717 m) na kanárském ostrově Tenerife. 

Nejdelšími řekami jsou Ebro, Tajo, Duero a Guadalquivir. 

Podnebí je díky velkému rozpětí mezi severem a jihem a výškovým rozdílům různorodé. Na 

severozápadě je oceánské s velkým množství srážek (až 2500 mm ročně),  mírnými zimami 

a chladnějšími léty. Vnitrozemí Španělska (Meseta) má podnebí kontinentální s velmi 

chladnými zimami a horkými léty. Středozemské pobřeží včetně Baleárských ostrovů má 

velmi mírné zimy (prům.teplota 12 °C) a suchá a horká léta. Kanárské ostrovy patří do 

subtropického pásu s poměrně stálou celoroční teplotou od 18 – 25 °C a malým množstvím 

srážek. 

 

Počet obyvatel země je 40 397 842, hustota osídlení  80 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 38,6 let, žen 41,3 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

51,2 %. 
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Stručná historie země:  

Za napoleonských válek byla země okupována Francií (1808 - 1814), okupace však byla po 

celou dobu 

provázena odporem španělského lidu. Od 20. let 19. stol. nastal rozpad španělské koloniální 

soustavy v Americe. Za politické nestability ve 2. pol. 19. stol. byla vyhlášena první 

španělská republika (únor 1873 - leden 1874). Po španělsko-americké válce ztratilo 

Španělsko Filipíny a Kubu (1898). Za 1. světové války zachovalo Španělsko neutralitu.  

V. r. 1923 byla nastolena vojenská diktatura Miguela Prima de Rivera jako reakce na 

revoluční hnutí ve Španělsku. Po vítězství republikánů v obecních volbách byla v dubnu 

1931 ustavena druhá španělská republika. Po vítězství levicové vlády lidové fronty v r. 1936 

následovalo fašistické povstání  občanská válka (1936-39). 

Od října 1936 byly formovány interbrigády na pomoc republice, fašistický převrat v březnu 

1939 ukončil až do r. 1975 demokratický vývoj v zemi a nastolil diktaturu generála Franka.  

Za 2. světové války Španělsko zůstalo neutrální. V r. 1947 byla formálně obnovena 

monarchie, král však zůstal v exilu. Od 60. let došlo k postupnému oslabování frankistického 

režimu, po Frankově smrti v r. 1975 se Španělsko vrátilo k demokratickému pluralismu.  

V listopadu 1975 se vrátila na španělský trůn po více než 40ti letech dynastie Bourbonů 

v osobě krále Juana Carlose I.  

Od počátku 80. let do poloviny let 90. v politice dominovali socialisté v čele s premiérem  

Gonzálezem. V letech 1977 - 82 získalo rozsáhlou autonomii 17 oblastí, většinou vydělených 

na etnickém nebo historickém základě. Od 80.let jeden z hlavních politických problémů 

představují katalánští a baskičtí separatisté, zejména baskická teroristická organizace ETA.  

V r. 1982 se Španělsko stalo členem NATO a v r. 1986 se připojilo k Evropskému 

společenství (od r. 1993 EU). 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění Středozemního moře odpadními vodami a odpady vzniklými těžbou ropy, 

nedostatečné množství a špatná kvalita vody v celé zemi, znečištění ovzduší, odlesňování, 

desertifikace 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Výkonná moc: král (trůn dědičná v bourbonské dynastii), předseda vlády, Rada ministrů 

(vláda), Rada státu (její rozhodnutí jsou jen nezávazná) 

Zákonodárná moc: dvoukomorový parlament (Generální kortesy) 

- Poslanecká sněmovna (350 členů, 4leté volební období) 

- Senát (259 členů, z toho 208 volených, 4leté volební období 
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Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

17 autonomních oblastí  - Andalucia, Aragon, Asturias, Baleares (Baleárské ostrovy), 

Canarias (Canárské ostrovy), Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Cataluna, 

Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Pais 

Vasco (Baskicko) 

Autonomní oblasti se dále dělí na 52 provincií s vlastní správou, z nichž jsou 

2 autonomní města (enklávy, Presidias) - Ceuta, Melilla na marockém pobřeží a které jsou 

spolu s třemi malými ostrovy ležícími u marockého pobřeží nazývány Uzemím suverenity 

(Plazas de Soberania). 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Ministerio de Medio Ambiente 

 Plaza de San Juan de la Cruz,  28071 Madrid 

 telefon 915976000 

 pouze kontakníformulář: 

http://www.mma.es/portal/secciones/contacto/ 

 http://www.mma.es 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Ministerio del Interior  (také Ministerio de Fomento, viz 

níže) 

 Paseo de la Castellana 5, 28014  Madrid 

 telefon 34 1 537 1251 

 estafeta@mir.es 

 http://www.mir.es 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 Paseo Infanta Isabel 1, 28014  Madrid 

 telefon 91 347 5335 

 ssgagric@mapa.es 

 http://www.mapa.es 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Ministerio de Economía y Hacienda 

 C/. Alcalá, 9  28014  Madrid 
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 telefon 91 595 80 00 

 informacion.alcala@meh.es 

 http://www.minhac.es/portal/ 

Doprava Ministerio de Fomento 

 atencionciudadano@fomento.es 

 http://www.fomento.es 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Ministerio de Sanidad y Consumo 

 Paseo del Prado 18-20, 28014 Madrid 

 oiac@msc.es 

 http://www.msc.es 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  EUR 

HDP 803 906 250 000 EUR 

růst HDP 3,4 % 

trendy v ekonomice › liberalizace, privatizace a deregulace ekonomiky 

› stálý růst HDP, velká část příjmů z turistického ruchu 

› redukce nezaměstnanosti jako dlouhodobý cíl 

› přijetí eura v lednu 1999 

 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 30,1 % 

- zemědělství 5,3 % 

- služby 64,6 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  344 453 125 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 350 312 500 000 EUR 

export  151 796 875 000 EUR 

import 212 343 750 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 48,5 % 

míra nezaměstnanosti 10,1 %  
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inflace  3,4 %  

hlavní průmyslová odvětví  textil, obuv, potraviny a nápoje, kovovýroba, chemikálie, 

lodě, automobily, obráběcí stroje, léky, lékařské nástroje, 

porcelán 

hlavní zemědělské produkty obilí, zelenina, olivy, vinná réva, cukrová řepa, citrusy, 

hovězí a vepřové maso, drůbež, mléčné výrobky, ryby 

Podíl uživatelů internetu  42,43 %  

Penetrace pevných linek 44,39 %  

Penetrace mobilních telefonů  95,67 %  
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I.8.23 Švédské království 

Oficiální název země: Konungariket Sverige 

Český název: Švédské království 

Zkrácený český název: Švédsko 

Zkrácený anglický název: Sweden 

Mezinárodní zkratka: S 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

Oficiální jazyky: švédština 

Rozloha země je: 449 964 km2 z toho vodní plochy tvoří 39 030 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Hraničí s Norskem na západě a Finskem na severovýchodě. Na východě Švédska leží 

Baltické moře. Hustota obyvatelstva je nízká, většina je koncentrována v městských 

oblastech. Velkou část země pokrývají lesy (tvoří 68 % povrchu) a horská divočina. Téměř 

všechny řeky patří k povodí Baltského more, nejdelší řekou je Tornealvrn. Na západě země 

leží Skandinávské pohoří, které odděluje Švédsko od Norska. Nejvyšším bodem - 

Kebnekaise (2 111 m), 

Podnebí Švédska je mírné, ovlivňují je dva protichůdné faktory - na jedné straně teplý 

Golfský proud a teplé mořské větry vanoucí z Atlantiku, na druhé straně studené prouděni od 

Severního ledového oceánu, prinášející s sebou arkticky vzduch. Na severu země od 28.5. 

do 18.7. nezapadá slunce (polární den).  

 

Počet obyvatel země je 9 016 596, hustota osídlení  20 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 39,8 let, žen 42,0 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  49,5 %. 

Stručná historie země:  

100 po Kr. se objevují první zmínky o Švédsku ve spisu Germania římského historika Tacita. 

Kolem roku 800 švédští Vikingové pronikají nejen k břehům Anglie, Skotska, Francie, ale i 

východní Evropy a po ruských řekách dokonce až k Černému a Kaspickému moři. Roku 

1157 Erik IX. Svatý obsadil jihozápadní Finsko, vyhlásil proti Finům křížové výpravy, roku 

1284 se Finsko stalo švédským vévodstvím. Roku 1397 dánská královna Margareta 

sjednotila severské země Dánsko, Norsko a Švédsko v tzv. Kalmarskou unii. 1563-70 

švédsko-dánská válka, 1610-15 švédsko-ruská válka. 1658 po dobytí nejjižnějších krajů 

patřících Dánsku, zahrnuje Švédsko-finská říše nejen obě země, ale i Estonsko, Lotyšsko, a 

z hlediska geografické rozlohy i vojenské moci dosahuje vrcholu. 1700-21 válka s Ruskem, 

Saskem, Polskem, Dánskem a Norskem - Švédsko ztrácí své velmocenské postavení. 1809 
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jako důsledek Napoleonova spojenectví s Ruskem přichází Švédsko o Finsko; Dánsko bylo 

nuceno se vzdát Norska, které se v r. 1814 spojuje se Švédskem v unii.  

1912 přijaty zásady neutrality, na začátku II. světové války opět proklamována neutralita. 

Členem Organizace spojených národů (OSN) je od roku 1946  1995 Švédsko vstupuje do 

Evropské unie, roku 2003 je v referendu rozhodnuto o přijetí měny EURO. 

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

kyselé deště poškozující půdu a jezera; znečištění Severního a Baltského moře – mořská 

voda znečištěná toxickými odpady a olejem 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Parlament: jednokomorový, 349 členů, kteří se volí na čtyřleté období.  

Vláda: v čele ministerský předseda, který jmenuje ministry (bez schvalování parlamentem) a 

9 ministrů; ministerský předseda jmenován předsedou parlamentu, jeho jmenování musí 

potvrdit parlament 

Hlavou státu je král, který má ovšem pouze reprezentativní charakter. 

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

21 krajů, v čele každého je správní rada jmenovaná vládou  

- 290 obcí (v roce 2004) 

Starší členění na 25 provincií a tři země je stále významné.  

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zemědělství, potravin a rybolovu 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo školství a vědy 

Ministerstvo zaměstnanosti 

Ministerstvo průmyslu, energetiky a komunikací 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo zahraničních věcí 
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Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí 

 Ministerstvo spravedlnosti 

 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Miljödepartementet 

 Tegelbacken 2, postal103 33 Stockholm 

 Tel: +46 8 405 10 00 

 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2066 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet  

 Tegelbacken 2, postal 103 33 Stockholm 

 Tel: +46 8 405 10 00 

 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2066 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Jordbruksdepartementet 

 Fredsgatan 8, postal 103 33 Stockholm 

 Tel: +46 8 405 10 00 

 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2064 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Näringsdepartementet 

 Jakobsgatan 26, postal 103 33 Stockholm 

 Tel: +46 8 405 10 00 

 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2067 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Socialdepartementet 

 Fredsgatan 8, postal 103 33 Stockholm 

 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2061 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  SEK 

kurs k EUR 1 EUR = 9,27 SEK 

HDP 209 375 000 000 EUR 

růst HDP 2,7 % 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2066
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trendy v ekonomice Vysoký životní standard, stabilita cen, inflace 2 %; 

očekávaný růst v roce 2006 3.3 %. Nezaměstnanost 

5.6 % (2004) nezahrnuje lidi zapojené do vládních 

programů, na dlouhodobé nemocenské nebo ty, kteří 

jsou zapojeni do sociálních programů. Pokud by byl 

použit obdobný systém měření nezaměstnanosti jako v 

jiných státech Evropy, dosahovala by nezaměstnanost 

asi 11 %. Silný sociální stát, vysoké daně, ze kterých 

jsou financovány např. přídavky na dítě, náklady na 

zdravotní péči či vzdělávání.  

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 24 % 

- zemědělství 2 % 

- služby 74 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  1 524 480 468 750 SEK 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 164 453 125 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 1 491 166 406 250 SEK 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 160 859 375 000 EUR 

export  98 906 250 000 EUR 

import 81 562 500 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 50,3 % 

míra nezaměstnanosti 6,0 %  

inflace  0,5 %  

hlavní průmyslová odvětví  strojnictví, motorová vozidla, papírnický, dřevařský, 

železo a ocel, chemický 

hlavní zemědělské produkty pšenice, oves, ječmen, žito, brambory, cukrová řepa; 

skot, ovce, sobi, prasata, drůbež 

Podíl uživatelů internetu  75,42 %  

Penetrace pevných linek 71,50 %  

Penetrace mobilních telefonů  108,41 %  
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I.8.24 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Oficiální název země: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

Český název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Zkrácený český název: Velká Británie 

Zkrácený anglický název: Great Britain 

Mezinárodní zkratka: GB 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

Oficiální jazyky: angličtina, velština, skotský gaelský jazyk 

Rozloha země je: 244 820 km2 z toho vodní plochy tvoří 3 230 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Velká Británie je ostrovní stát situovaný v severozápadní Evropě. Leží severně od Francie, 

od pevniny je oddělena průlivem La Manche, je obklopena Severním Atlantickým oceánem a 

Severním mořem, od Irska ji dělí Irské moře. Skládá se ze čtyř částí: Anglie, Walesu, 

Skotska a Severního Irska. K Británii patří např. ostrovy Hebridy, Orkneje, Shetlandy, 

Normanské, Anglesey a Man. 

Krajina ve střední Británii je zvlněná, kopcovitá, na východě je převážně rovinatá, pobřeží je 

členité. Nejvyšší hora Británie je Ben Nevis (1343 m). Přirozenou hranici Anglie a Skotska 

tvoří Cheviotské vrchy, jižně od nich se do střední Anglie táhnou Penniny. Na severozápade 

leží ledovci modelované Kumbrické hory (978m). Na severovýchodě se rozkládá vřesoviště. 

Východní pobřeží je chráněno pobřežními hrázemi proti bouřím a vysokým přílivům, většina 

nízko položeného pobřeží je 5 m pod úrovní moře. 

Nejdelší řeka Británie je 340 km dlouhá Temže. Pramení Costwoldských vrších ve střední 

Anglii, teče na jihovýchod, protéká Londýnem a vlévá se do Severního moře. Druhá nejdelší 

řeka Severn pramení v středním Walesu.Vlévá se do Bristolského zálivu. V severozápadní 

Anglii leží jezerní oblast (národní park Lake District). 

Podnebí je mírné, oceánské s relativně malými výkyvy teplot (10 -15 C mezi teplotami 

nechladnějšího a nejteplejšího měsíce). Průměrné teploty v oblasti Londýna jsou 2 - 6 stupňů 

Celsia v lednu a 13 - 22 stupňů Celsia v červenci. Podnebí je ovlivněno převládajícími 

severozápadními větry a telpým Golfským proudem, výsledkem jsou silné větry a vydatné 

srážky. Více než polovina dnů v roce je zde zataženo. Průměrné roční srážky jsou 1 600 mm 

v horské části na severu a západě a 800 mm ve středu na na východě.             
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Počet obyvatel země je 60 609 153, hustota osídlení  248 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 39,3 let, žen 38,2 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

46,6 %. 

Stručná historie země:  

První lidé přišli do Británie již v době ledové z Evropy. V polovině 1. stol. n. l. obsadili území 

Anglie a Walesu Římané a přinesli s sebou křesťanství a latinu. V průběhu 8. a 9. století byla 

Anglie pod nadvládou Vikingů. První zasedání parlamentu se sešlo v polovině 13. Století za 

vlády Edwarda I. Územní spory s Francií vyústily ve stoletou válku (1337 - 1453), ale 

anglické vojsko bylo nakonec vypuzeno z francouzského území. Anglie, Skotsko a Wales 

byly formálně sloučeny do Království Velké Británie v roce 1707. V 60. letech 18. století 

porazila Británie Francii v koloniálních válkách a stala se nejmocnější koloniální velmocí 

světa. Velká Británie, dominantní průmyslová a námořní mocnost 19. století, hrála vedoucí 

roli ve vývoji parlamentní demokracie a vzestupu literatury a vědy. Britská říše na svém 

vrcholu zahrnovala jednu čtvrtinu zemského povrchu. Kapitán James Cook objevil roku 1770 

Austrálii a Nový Zéland, což přispělo k dalšímu zvětšení počtu britských kolonií. Británie se v 

19. století stala světovou obchodní velmocí. 

V letech 1803-1815 se znovu rozhořel konflikt mezi Francií a Velkou Británií. Francouzský 

císař Napoleon I. plánoval dokonce invazi na Britské ostrovy, po pro Brity vítězné bitvě u 

misu Trafalgar v roce 1805 byla tato hrozba odvrácena. Napoleon se posléze pokusil 

zamezit dovozu britského zboží na evropskou pevninu, i tento plán však stihl neúspěch. V 

roce 1815 byl Napoleon spojeneckými vojsky u Waterloo definitivně poražen.                        

S pokračující zoufalou pozicí dělnických vrstev začalo ve Velké Británii docházet ke střetům 

mezi dělníky a ozbrojenými složkami. Vysoká nezaměstnanost a ceny dohnaly některé 

dělníky až na pokraj hladomoru. Živelným ničením strojů (tzv. ludistické hnutí) se snažili 

dělníci zamezit propouštění. Britský ministerský kabinet se pokusil zlepšit sociální situaci 

zásadní reformou volebního systému roku 1832, kdy byla omezena moc staré aristokracie a 

naopak zvýšen politický vliv městských center, a tedy dáno právo volit střední vrstvě 

obyvatelstva. Po nových volbách bylo zakázáno otroctví v britských koloniích a později došlo 

i k úpravě pracovníích podmínek britských dělníků. 

V letech 1837 - 1848, resp. 1846 - 1855 tzv. chartistické hnutí pokračovalo ve snaze o 

sociální emancipaci dělníků. 

Dobou stability pro Velkou Británii znamenal začátek vlády královny Viktorie (1837-1901). Za 

její vlády dosáhla Velká Británie zenitu své politické a ekonomické moci. Ovládla významná 

zámořská území (Austrálie, Egypt, Kypr, část Jižní Afriky nebo Hong Kong), z nichž 

nejdůležitější se stala Indie. Již v roce 1831 přitom vznikl Commonwealth (tzv. Britské 

společenství národů), zrovnoprávňující některé kolonie s domovskou zemí. 

Ze začátku své vlády podléhala Viktorie vlivu ministerského předsedy lorda Melbourna. V 

roce 1840 se provdala za prince Alberta, který v roce 1861 zemřel na tyfus. Viktorie 

pokračovala v aktivní roli na poli mezinárodní politiky, často vystupovala jako prostředník při 

rozhodujících mezinárodních jednáních. 
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V letech 1854 - 1856 se Velká Británie zúčastnila Krymské války, ve které podpořila Turecko 

v boji proti Ruské říši. Velká Británie společně s Francií nad Ruskem zvítězila a zamezila 

dalšímu výraznému ruskému mocenskému růstu. 

V roce 1877 se královna Viktorie stala také indickou císařovnou. Na přelomu 19. a 20. stol. 

se Velká Británie účastnila búrských válek, při kterých ovládla celou Jižní Afriku. 

V druhé pol. 19. stol. bylo volební právo rozšířeno i na dělníky z velkých měst.  

Nespokojenost dělníků však přetrvala a v roce 1900 vznikla sociálně orientovaná 

labouristická strana, která se postupně stala hlavní opoziční silou vůči konzervativcům.                                                                                

Roku 1914 vstoupilo Spojené království spolu s Francií a Ruskem do 1. světové války proti 

Rakousku a Německu. V roce 1922 získalo jižní Irsko nezávislost. Ve 30. letech 20. století 

propuká v zemi hospodářská krize. Smířlivou politikou vůči Hitlerovi zapříčinily Velká Británie 

a Francie 2. světovou válku a později nedokázala Británie odvrátit částečné vybombardování 

Londýna a dalších měst. Labouristická poválečná vláda zestátnila klíčová odvětví - dopravu, 

těžbu a energetiku. Teprve v 70. letech byly konzervativci podniky vráceny do soukromých 

rukou. V 60. letech došlo v Severním Irsku ke konfliktu mezi protestanty usilujícími o 

samostatnost a katolíky prosazujícími sjednocení s Irskou republikou. K příměří došlo až v 

roce 1994, výsledkem bylo zřízení irského parlamentu, který má pravomoce v oblastech 

kultury a vzdělávání. V současnosti patří Spojené království mezi osm nejvlivnějších zemí 

světa. Jako stálý člen Rady bezpečnosti a zakládající člen NATO a Commonwealthu, Velká 

Británie sleduje celosvětový postup v zahraniční politice, v současné době zvažuje míru své 

integrace s kontinentální Evropou. Velká Británie je členem EU.                                                                                                      

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

emise oxidu siřičitého z elektráren jsou příčinou znečištění vzduchu, některé řeky jsou 

znečištěné zemědělským odpadem, přímořské vody jsou znečištěny rozsáhlým odvodem 

odpadních vod do moře, pokračuje snaha omezit emise skleníkových plynů, od roku 2005 

vláda usiluje o omezení množství průmyslového a hospodářského odpadu a skládek odpadu, 

usiluje o recyklaci přinejmenším 25 % domácího odpadu 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Zákonodárná složka:    

Královna - dědičný titul 

Předseda vlády - vůdce vítězné strany nebo vůdce vítězné koalice se obvykle stává 

předsedou vlády 

Vláda: ministři jmenováni předsedou vlády 

Dvoukomorový parlament - kontrola návrhů na nové zákony, dohlíží na vládní politiku a 

administrativu, řeší nejdůležitější problémy dne  
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- Sněmovna Lordů 'House of Lords' (Horní sněmovna) - nevolitelná (přibližně 500 

jmenovaných členů šlechty, 92 členů s dědičným šlechtickým titulem a 26 duchovních) - tvoří 

zákony, je nejvyšším soudem v zemi                                                                                                                                                                                            

- Dolní sněmovna 'House of Commons' - volitelná na 5 let (646 křesel od voleb 2005), 

podporuje vládu (členové vlády mohou zůstat ve své funkci jen tak dlouho, dokud mají 

podporu The House of Commons) 

Soudní složka: Sněmovna Lordů (nejvyšší odvolací soud, několik soudců Nejvyššího soudu 

je doživotně jmenováno monarchou); Nejvyšší soud Anglie, Welsu a Severního Irska 

(zahrnující Odvolací soud, Vysoký justiční soud a Korunní soud); Scotland's Court of Session 

and Court of the Justiciary   

 

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

- Anglie: 47 správních obvodů, 36 krajů, 29 londýnských správních obvodů (čtvrtí), 12 měst 
a obvodů, 10 okresů, 12 velkoměst, 3 královské obvody (čtvrtě)  

- Severní Irsko: 24 okresů, 2 velkoměsta, 6 krajů  
- Skotsko: 32 obecních oblastí 
- Wales: 11 statutárních měst, 9 krajů, 2 velkoměsta a kraje 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo pro veřejnost a místní vládu  

Ministerstvo konstitučních věcí  

Ministerstvo kultury, medií a sportu  

Ministerstvo obrany  

Ministerstvo školství a dovedností  

Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a otázky venkova 

Ministerstvo zdravotnictví  

Ministerstvo mezinárodního rozvoje (výzkumu)  

Ministerstvo právního úřadu  

Ministerstvo obchodu a průmyslu  

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo práce a penzistů 
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Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Department for Environment, Food and Rural Affairs 

 Nobel House 

17 Smith Square 

London 

SW1P 3JR 

 Tel: +4420 7238 6000 

 helpline@defra.gsi.gov.uk 

 www.defra.gov.uk 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Department for Communities and Local Government 

 Eland House 

Bressenden Place 

London SW1E 5DU 

 Tel: +4420 7944 4400 

 enquiryodpm@communities.gsi.gov.uk 

 www.communities.gov.uk 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Department of Trade and Industry 

 1 Victoria Street 

London SW1H 0ET 

 Tel: +4420 7215 5000 

 dti.enquiries@dti.gsi.gov.uk 

 www.dti.gov.uk 

Doprava Department for Transport 

 Great Minster House 

76 Marsham Street 

London SW1P 4DR 

 Tel: +4420 7944 8300 

  

 www.dft.gov.uk 

http://www.defra.gov.uk/
http://www.dti.gov.uk/
http://www.dft.gov.uk/
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Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Department of Health 

 Richmond House 

79 Whitehall 

London SW1A 2NS 

 Tel: +4420 7210 4850 

 dhmail@dh.gsi.gov.uk 

 www.dh.gov.uk 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  GBP 

kurs k EUR 1 EUR = 0,65 GBP 

HDP 1 429 687 500 000 EUR 

růst HDP 1,80 % 

trendy v ekonomice - investice - 16,6 % HDP 

- záporná bilance zahraničního obchodu 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 19,0 % 

- zemědělství 1,5 % 

- služby 79,5 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  447 585 937 500 GBP 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 688 593 750 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 482 929 687 500 GBP 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 742 968 750 000 EUR 

export  291 171 875 000 EUR 

import 377 890 625 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 42,2 % 

míra nezaměstnanosti 4,7 % 

inflace  2,2 % 

hlavní průmyslová odvětví  průmysl: potravinářský, textilní, oděvní, obráběcí stroje, 

elektrické přístroje, automatizační přístroje, železniční 

http://www.dh.gov.uk/
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výbava, stavba lodí, letecký průmysl machine, motorová 

vozidla a součástky, elektronika, chemický průmysl, papír 

a parírové produkty                                                                             

těžba: železo, ocel, uhlí, ropa 

hlavní zemědělské produkty obilí, brambory, zelenina, hovězí dobytek, ovce, drůbež, 

ryby 

Podíl uživatelů internetu  62 % 

Penetrace pevných linek 54 % 

Penetrace mobilních telefonů  101 % 
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I.8.25 Švýcarská konfederace 

 

Oficiální název země: Schweizerische Eidgenossenschaft / Confederation Suisse / 

Confederazione Svizzera 

Český název: Švýcarská konfederace 

Zkrácený český název: Švýcarsko 

Zkrácený anglický název: Switzerland 

Mezinárodní zkratka: CH 

Státní zřízení: federativní republika 

Oficiální jazyky: německý, francouzský, italský, rétorománský (podle jazykového složení 

kantonů) 

Rozloha země je: 41 290 km2 z toho vodní plochy tvoří 1 520 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Švýcarsko se rozkládá na území středních Alp, je státem vnitrozemským v jihozápadní části 

Evropy. 

70 % povrchu má horský charakter.Vápencové pohoří Jura je členěné hlubokými údolími řek. 

Švýcarská plošina je v centru země. Alpská pohoří (až kolem 4000 m) s četnými ledovci tvoří 

několik pásem. Nejrozsáhlejším údolním ledovcem v Evropě je Aletschský ledovec o délce 

24 km. 

Nejvyšší hora Dufourspitze (Monte Rosa) 4634 m je v Penninských Alpách. 

Po obou stranách horských pásem byla ustupujícími ledovci vytvořena členitá jezera jako 

Curyšské, Zugské, Vierwaldstättské a Thunské na severu a Luganské a Maggiore na 

hranicích s Itálií. 

Největší jezero je Lac Léman (Ženevské) na okraji Švýcarské plošiny. 

Švýcarsko je významným rozvodím s prameny několika evropských řek: Inn, Rýn, Rhôna, 

Aara. 

Listnaté a jehličnaté lesy zaujímají 30 % rozlohy.Speciální flóru mají horské louky. 

V jižních údolích rostou některé subtropické dřeviny (cypřiše, fíkovníky). 

Klimatické podmínky: 

Převažuje mírné podnebí, ovlivněné zejména nadmořskou výškou.Zimy jsou chladné v celé 

zemi, se sněhem a teplotami pod bodem mrazu.Suchý horský vítr fén způsobuje na jaře 

prudké tání, provázené povodněmi.Průměrné lednové teploty se v centru země pohybují 
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okolo -1 °C, ve vyšších polohách okolo -6 °C. Červencové teploty mají v centru dlouhodobý 

průměr 17,3 °C, na horách 11,7 °C.Většina země má přes 1000 mm srážek za rok,na horách 

3000 - 4000 mm.Trvalá sněhová pokrývka leží od výšek 2500 - 3000 m. 

 

Počet obyvatel země je 7 523 934, hustota osídlení  182 obyvatel na km2. Průměrný věk 

mužů je 39,0 let, žen 41,1 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  

50,7 %. 

Stručná historie země:  

Samostatnost (nezávislost konfederace na německé říši) Švýcarska definitivně potvrdil 

Vestfálský mír z r. 1648. Od té doby se ve Švýcarsku prosazuje praxe neúčasti v evropských 

sporech. Koncem 18. st. byla země dobyta francouzskou armádou. Byla založena Helvetská 

republika, nad kterou měla přísný dozor Francie. Teprve až v roce 1815 po vídeňském 

kongresu bylo Švýcarsko obnoveno v současných hranicích a uznáno mocnostmi jako věčný 

neutrální stát. V roce 1848 byla přijata nová  ústava po vzoru USA, podle které se Švýcarsko 

změnilo z nepevného svazku kantonů v jednotný, federativní stát se 22 samosprávnými 

kantony. Za první i druhé světové války bylo Švýcarsko neutrální. Roku 1978 přibyl nově 

vytvořený kanton Jura. V mezinárodních vztazích se Švýcarsko řídí doktrínou tzv. univerzální 

neutrality. Je členem Evropské rady. Od r. 1973 má Švýcarsko dohodu s EHS o postupném 

zavedení volného obchodu průmyslovým zbožím, avšak do společenství nevstupuje, protože 

by to bylo v rozporu s politikou neutrality. Roku 1994 schválilo lidové referendum 

protirasistický zákon, který vešel 1.1. 1995 v platnost a Švýcarsko tak přistoupilo jako 140. 

stát k mezinárodní konvenci proti rasové diskriminaci. Švýcarsko bylo v září 2002 na 57. VS 

OSN přijato za člena OSN po mnohaletém váhání Švýcarů. Připouští rovněž spolupráci s 

Koordinační radou NATO, plné členství v Alianci však vylučuje.  

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

ztráta biodiverzity, kyselé deště, znečištění vody zemědělskou chemizací, mírné znečištění 

vzduchu automobily, průmyslem a spalováním, přeměna původní přírodní krajiny (lesů) na 

zastavěnou plochu (silnice, stavby) 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Švýcarsko je konfederací 23 suverénních kantonů (3 z nich jsou rozděleny na půlkantony). 

Každý kanton má vlastní parlament, zákony, vládu, rozpočet a dokonce i ústavu. 

Zákonodárnou moc konfederace představuje dvoukomorový parlament (spolkové 

shromáždění), který je tvořen Radou států (46 poslanců,členové pocházejí z jednotlivých 

kantonů a půlkantonů) a Národní radou (přímo volená, 200 poslanců). Členové parlamentu 

jsou voleni na 4 roky. Tyto komory volí prezidenta a nejvyšší výkonný orgán - sedmičlennou 

Federální radu. Funkční období jejich členů - ministrů - jsou 4 roky.Zajímavostí je, že volební 

právo pro švýcarské ženy bylo ustaveno až v roce 1971. (Do té doby volili pouze muži starší 
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20 let.) Švýcarsko je známé  uplatňováním polopřímé a přímé demokracie, neboť posouvá 

politickou moc blíže k občanům. Referendum se koná při všech změnách ústavy. Výkonná 

moc: prezident (zároveň předeseda vlády) volený na 1 rok vždy v prosinci, vláda - Spolková 

rada (7 členů - představitelé ministerstev). Spolkové shromáždění ji volí vždy na 4 roky.  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

politická správa státu je rozdělena do tří úrovní:Federace, Kantony, Místní správa. Orgány 

Federace zajišťují základní správu státu – např: diplomacii, měnovou politiku, bezpečnost 

státu, tvorbu zákonů platných pro celý stát. Od roku 1978 je země rozdělena do 23 kantonů - 

3 kantony jsou rozděleny každý do dvou podkantonů (Unterwalden, Appenzell a Basel) - 

země má tedy 20 kantonů a 6 polokantonů. Každý kanton a podkanton má vlastní ústavu, 

parlament, vládu a soudy. Každý kanton je rozdělen do menších samosprávních jednotek - v 

současnosti celkem 2903, 1/5 z nich má svůj vlastní parlament.             Přehled kantonů: 

(Kanton - Hl. město) : Ženeva - Ženeva, Valais - Sion,Vaud - Lausanne,  

Bern - Bern, Fribourg - Fribourg, Jura - Delémont, Neuchatel - Neuchatel, Solothurn - 

Solothurn,  

Aargau - Aargau, Basilej/město - polokanton - Basilej, Basilej/venkov - polokanton - Liestal,  

Curych - Zürich, Luzern - Luzern, Obwalden-polokanton - Sarnen, Nidwalden-polokanton - 

Stans, Schwyz - Schwyz, Uri - Altdorf, Zug - Zug, Appenzell A.R. - polokanton - Herisau, 

Appenzell A.I. - polokanton - Appenzell, Glarus - Glarus, Graubünden- Chur, St. Gallen - St. 

Gallen, Schaffhausen - Schaffhausen, Thurgau - Frauenfeld, Ticino - Bellinzona 

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo obrany, civilní ochrany a sportu 

Ministerstvo hospodářství  

Ministerstvo životního prostředí, dopravy, energie a komunikací  

Ministerstvo financí  

Ministerstvo zahraničních věcí  

Ministerstvo vnitra  

Ministerstvo spravedlnosti a policie  

Ministerstvo vědy a technologií 
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Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation – UVEK 

 Bundeshaus Nord 

Kochergasse 10 

CH-3003 Bern 

 Tel. +41 31 322 55 11 Telefon: +41 31 322 41 11  

Telefax: +41 31 322 26 92 

 info@gs-uvek.admin.ch 

 http://www.uvek.admin.ch 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation – UVEK 

 Bundeshaus Nord, Kochergasse 10, CH-3003 Bern 

 Tel. +41 31 322 55 11 Telefon: +41 31 322 41 11  

Telefax: +41 31 322 26 92 

 info@gs-uvek.admin.ch 

 http://www.uvek.admin.ch 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Bundesamt für Landwirtschaft BLW 

 Mattenhofstrasse 5 

3003 Berne 

 tel: +41 31 322 25 11 

Fax: +41 31 322 26 34 

 info@blw.admin.ch 

 http://www.blw.admin.ch/ 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Département fédéral de l’économie (DFE) 

 Communication Service DEA 

Federal Palace East Wing 

3003 Berne 

 Tel. +41 31 322 20 07  +41 31 322 21 94 

 info@gs-evd.admin.ch 

 http://www.evd.admin.ch/ 

mailto:info@gs-uvek.admin.ch
mailto:info@gs-uvek.admin.ch
mailto:info@gs-evd.admin.ch
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Doprava Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation – UVEK 

 Bundeshaus Nord 

Kochergasse 10 

CH-3003 Bern 

 Tel. +41 31 322 55 11 Telefon: +41 31 322 41 11  fax: 

+41 31 322 26 92 

 info@gs-uvek.admin.ch 

 http://www.uvek.admin.ch 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Bundesamt für Gesundheit BAG 

 Federal Office of Public Health FOPH 

CH-3003 Bern 

 Tel. 0041 31 322 55 11 Telefon: +41 31 322 41 11   

fax: +41 31 322 26 92 

 http://www.bag.admin.ch 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  CHF 

kurs k EUR 1 EUR = 1,56 CHF 

HDP 188 906 250 000 EUR 

růst HDP 1,8 % 

trendy v ekonomice Ekonomika má setrvalý stav až mírný růst, základem je 

několik tradičních odvětví (farmaceutický a chemický 

průmysl, biotechnologie a bankovní sektor, )strojírenské 

firmy a firmy působící v oblasti lehkého průmyslu (textilní 

průmysl) a potravinářství. Švýcarský průmysl je založen 

na dovozu surovin, jejich efektivním zpracováním  a 

vývozu, ve kterém je obsaženo vysoké zhodnocení 

práce. Nepříznivá tendence ve veřejných financích a v  

plnění rozpočtů v posledních letech, přijali stabilizační 

program (úsporná opatření). Malá otevřenost a 

segmentace některých partií domácího trhu, nedostatek 

konkurence na domácím trhu. Cenová úroveň ve 

Švýcarsku je cca o třetinu vyšší  než v členských zemích 

mailto:info@gs-uvek.admin.ch
http://www.uvek.admin.ch/
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EU. Švýcarská ekonomika je silně závislá na 

zahraničním obchodě a značně zapojená do 

mezinárodních finančních a úvěrových vztahů, její vývoj 

se tedy odvíjí i od vývoje ekonomiky v zemích EU. Velmi 

nízká míra nezaměstnanosti i inflace. Obyvatelé vydávají 

velké náklady na pojištění – okolo 11 % průměrného 

rodinného rozpočtu.  

 

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 26,3 % 

- zemědělství 4,6 % 

- služby 69,1 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  168 309 375 000 CHF 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 107 890 625 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 175 012 500 000 CHF 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 112 187 500 000 EUR 

export  116 093 750 000 EUR 

import 105 468 750 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 53,3 % 

míra nezaměstnanosti 3,8 %  

inflace  1,2 %  

hlavní průmyslová odvětví  strojírenství, chemie, metalurgie, průmysl 

farmaceutický,medicínské přístroje, kovoprůmysl, 

průmysl hodinářský, bankovnictví, potravinářský  a 

textilní 

hlavní zemědělské produkty vinařství, ovocnářství a zelinářství, pěstování brambor, 

obilnin a cukrové řepy. V živočišné výrobě převažuje 

chov hovězího dobytka. 

Podíl uživatelů internetu  65,72 %  

Penetrace pevných linek 69,94 %  

Penetrace mobilních telefonů  83,40 %  
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I.8.26 Norské království 

Český název: Norské království 

Zkrácený český název: Norsko 

Zkrácený anglický název: Norway 

Mezinárodní zkratka: N 

Státní zřízení: konstituční a dědičná monarchie 

Oficiální jazyky: norština (bokmal a nynorsk) 

sámština (v šesti komunách) 

Rozloha země je: 324 220 km2 z toho vodní plochy tvoří 16 360 km2. 

 

Základní geografické údaje:  

Norsko se rozkládá v severní Evropě na západní straně Skandinávského poloostrova a na 

mnoha ostrůvcích v Severním moři, Norském moři, Barentsově moři a Severním ledovém 

oceánu. Pevninskými ostrovy jsou Lofoty a severněji ležící Vesteraly. K Norsku také patří 

ostrov Jan Mayen, Špicberky (Svalbard)  a Medvědí ostrov  a Bouvetův ostrov. 

Pobřeží je členité, příkré a fjordové s mnoha drobnými ostrovy a zálivy. Celým Norskem se 

od jihu táhne Skandinávské pohoří s recentním zaledněním. Nejvyšší horou je Galdhopiggen 

s 2469 metry nad mořem. Ve Skandinávském pohoří se nachází největší evropský ledovec 

Jostedalsbreen. 

V Norsku jsou četná jezera a silně podmáčené oblasti. K největším jezerům patří jezero 

Mjosa, Rosvatn, Femunden, Randsfjorden, Tyrifjorden, Snasavatnet, Tunnsjoen, Limingen, 

Oyeren a Blasjo (všechna jezera přesahují 80 km2). Hornindalsvatnet je nejhlubší norské a 

evropské jezero, jeho hloubka dosahuje 514 metrů. 

Říční síť je hustá, neboť se utvářela jen velice krátce. Hlavními řekami jsou: Glomma a 

Gudbrandsdalslagen (Lagen, Vorma), Dramselv, Numedalslagen (Lagen), Otra, Sira, 

Namsen, Vefsna, Altelv, Tana, Lundeelv, Songa, Kvenna. 

Podnebí Norska je ovlivněno oceánem, zejména systémem Golfského proudu. Jižní oblasti 

Norska jsou řazeny k mírně teplému, vlhkému podnebí západních pobřeží. Na východ od 

Skandinávského pohoří se táhne pás mírně studeného kontinentálního podnebí s chladným 

létem. Oblast jižního Skandinávského pohoří je pod vlivem horského podnebí. Za polárním 

kruhem panuje podnebí tundry. 

 

Počet obyvatel země je 4 610 820, hustota osídlení  14 obyvatel na km2. Průměrný věk mužů 

je 37,6 let, žen 39,3 let. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu je  49,7 %. 
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Stručná historie země:  

Prvními obyvatel Norska byli Vikingové (Normané), kteří tuto oblast osídlili zhruba v 8. st. n.l. 

V 9. st. se dokonce Norsko dočkalo sjednocení pod vládou Haralda Krásnovlasého. Ve 14. – 

16. st. tvořilo Norsko personální unii se Švédskem, na konci 14. st. se k nim připojilo i 

Dánsko, se kterým Norsko vydrželo až do počátku 19. st., kdy se Norsko opět spojilo se 

Švédskem. Samostatným státem je Norsko od roku 1905. Tehdy se na základě referenda 

oddělilo od Švédska. Za 1. světové války si Norsko zachovalo neutralitu. Ve 2. světové válce 

bylo okupováno Německem, proti kterému se postavilo silné odbojové hnutí. 

Norsko je jedním ze zakládajících členů Severoatlantické Aliance (NATO) – od roku 1949, 

členem Organizace spojených národů (OSN) je od roku 1945. Po dvojím referendu 

nevstoupilo Norsko do Evropské Unie (EU).  

 

Oficiální zdroje uvádějí následující nejaktuálnější environmentální problémy:  

znečištění vody; kyselé deště poškozují lesy a nepříznivě ovlivňují jezera; ohrožení rybích 

násad; znečištění vzduchu emisemi z dopravy 

 

Zákonodárné a exekutivní uspořádání země je následující:  

Parlament (Storting) se dělí na Lagting (horní komora) a Odelsting (dolní komora). Počet 

křesel ve Stortingu se měnil, v roce 2005 měl 169 křesel. Je volen na čtyři roky.  

Vláda v čele s ministerským předsedou, 17 ministrů 

Hlavou státu je král, který stojí také v čele Norské církve, je Vrchním velitelem Norských 

ozbrojených sil a plní reprezentativní funkce. 

  

Administrativní členění – územně správní uspořádání a struktura veřejné správy je 

následující:  

Norsko je rozděleno na 19 provincií (fylke, pl. fylker), do roku 1918 známých jako amt, pl. 

amter. Ty mají 433 samosprávných území (kommune, pl. kommuner). Hlavní město Oslo je 

taktéž považováno za provincii a samosprávné město.  

 

Přehled ústřední úrovně státní správy (přehled resortů): 

Ministerstvo zahraničí 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo kultury a náboženství 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo zdravotnictví 
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Ministerstvo mezinárodního rozvoje 

Ministerstvo pro ropu a energii 

Ministerstvo pro rodinu 

Ministerstvo pro vzdělání a výzkum 

Ministerstvo pro rybolov 

Ministerstvo práce a vládní administrativy 

Ministerstvo sociálních věcí 

Ministerstvo obchodu a průmyslu 

Ministerstvo dopravy a komunikací 

Ministerstvo místní samosprávy a regionálního rozvoje 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo životního prostředí 

Kontakty na vybrané resorty související s environmentální problematikou a rozvojem: 

Životní prostředí Miljoverndepartementet 

 P.O.Box 8013 Dep, (Myntgaten 2), N-0030 Oslo 

 Tel: +47 22 24 90 90 

 postmottak@md.dep.no 

 www.odin.dep.no/md 

Regionální (místní) rozvoj, infrastruktura Kommunal- og regionaldepartementet 

 www.odin.dep.no/krd 

Zemědělství, lesnictví, rybolov Landbruks- og matdepartementet 

 Akersgt. 59 (R5), Post Office Box. 8007, Dep, N-0030 

Oslo 

 Tel: +47 22 24 90 90 

 postmottak@lmd.dep.no 

 www.odin.dep.no/lmd 

Průmysl, obchod, hospodářství, 

nerostné (přírodní) zdroje 

Narings- og handelsdepartementet 

 Einar Gerhardsens plass 1, P.O.Box 8014 Dep, 0030 

Oslo 

 Tel: +47 22 24 90 90 

 postmottak@nhd.dep.no 

 www.odin.dep.no/nhd 

Doprava Samferdselsdepartementet (SD) 

http://www.odin.dep.no/md
http://www.odin.dep.no/krd
mailto:postmottak@nhd.dep.no
http://www.odin.dep.no/nhd
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 P.O.Box 8010, dep, N-0030 OSLO, Norway 

 Tel: +47 22 24 90 90 

 postmottak@sd.dep.no 

 www.odin.dep.no/sd 

Zdravotnictví, jaderná bezpečnost Helse- og omsorgsdepartementet 

 Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep, 0030 

Oslo 

 Tel: +47 22 24 90 90 

 postmottak@hod.dep.no 

 www.odin.dep.no/hod 

 

Základní ekonomické údaje: 

měna  NOK 

kurs k EUR 1 EUR = 7,83 NOK 

HDP 151 640 625 000 EUR 

růst HDP 3,9 % 

trendy v ekonomice Po malém ekonomickém růstu v letech 2002 a 2003 

zaznamenala norská ekonomika rychlý růst v roce 2004. 

Uplatňuje se kombinace volného trhu a zásahů vlády 

(vláda kontroluje zejména klíčové oblasti jako je těžba 

ropy). V roce 2004 zahrnoval olej a plyn 50 % exportu. 

Nízká nezaměstnanost, 4.2 % (2005)  

podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti 

- průmysl 37,2 % 

- zemědělství 2,2 % 

- služby 60,6 % 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005  1 077 236 718 750 NOK 

příjmy státního rozpočtu v r. 2005 137 578 125 000 EUR 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 803 186 718 750 NOK 

výdaje státního rozpočtu v r. 2005 102 578 125 000 EUR 

export  86 875 000 000 EUR 

http://www.odin.dep.no/sd
mailto:postmottak@hod.dep.no
http://www.odin.dep.no/hod
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import 45 406 250 000 EUR 

míra zadlužení k HDP 36 % 

míra nezaměstnanosti 4,2 %  

inflace  2,1 %  

hlavní průmyslová odvětví  ropa a plyn, potravinářský, loďařský, papírnický, 

kovodělný, chemický, těžební, textilní, rybolov 

hlavní zemědělské produkty ječmen, pšenice, brambory; hovězí, vepřové, telecí; ryby 

Podíl uživatelů internetu  68,10 %  

Penetrace pevných linek 48,32 %  

Penetrace mobilních telefonů  90,30 %  
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II. SPECIÁLNÍ ČÁST 

 

1. Popis implementace environmentálního poradenství  

      a souvisejících nástrojů v jednotlivých státech 

V této kapitole je popsán stav zajištění EP v jednotlivých státech tak, jak jej můžeme popsat 

podle výpovědí účastníků průzkumu, na základě osobních kontaktů se zapojenými osobami 

a podle dalších veřejných zdrojů. Jak bylo uvedeno výše, vzhledem k tomu, že přes 

veškerou snahu o zajištění maximální výtěžnosti zdrojů, je výsledek nesourodý to té míry, že 

v některých případech dílčí informaci nebylo možné získat. Přesto jsme se snažili, aby 

záznam o každém státu byl obdobně strukturován. Na úvod tohoto záznamu vždy 

představujeme rezortní instituci zodpovědnou za EP a účastníka průzkumu, pokud v daném 

případě existuje. Poté je v záznamu uveden údaj o legislativním a koncepčním zakotvení a 

obecné podpoře EP. Dále se věnujeme roli rezortních institucí a dalších rezortů a roli 

samosprávy. Následně jsou uvedeny údaje o nejvýznamnějších poradenských strukturách 

vč. důrazu na specifické oblasti EP, jako je energetické a agroenvironmentální poradenství. 

V druhé polovině záznamu se věnujeme vzdělávání odborníků, spolupráci a sítím a nakonec 

propagaci a využití internetu. 
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II.1.1 Belgické království 

Termíny pro poradenství a poradce: Milieudeskundigheid, Consultation de l'environnement, 

Éco-conseiller 

Belgie je charakteristická vysokou autonomií regionů. Pro připomenutí (blíže viz obecnou 

část) je Belgie rozdělena na 3 hlavní regiony: Vlámsko (Flanders), Valonsko (Wallonia) a 

Brusel (Bruxelles).  Systémový přístup k zajištění EP se v jednotlivých regionech liší.  

O kompetence v oblasti ochrany ŽP a udržitelného rozvoje se dělí federální úroveň – 

Federální veřejný referát veřejného zdraví, ochrany potravního řetězce a životního prostředí 

(Service Public Féderal Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, 

SPF SSE) a regiony (Vlámsko, Valonsko, Brusel). Na národní úrovni jsou řešeny čtyři 

základní okruhy: 

- koordinace a integrace národní a mezinárodní politiky ŽP 

- prevence vlivu chemických látek na zdraví a životní prostředí 

- příprava a provádění integrované politiky produkce 

- provádění kontroly 

Dále na ústřední úroveň patří problematika ochrany moří, ochrany před ionizujícím a 

neionizujícím zářením, ochrany biologické diverzity a přepravy odpadů. 

Regiony zodpovídají za politiku nakládání s odpady, dozor nad nebezpečnými provozy, 

ochranu přírody, lesy, vodní hospodářství a ochrana vodních toků vč. břehových pásem a 

vodních ploch. 

Situace ve Vlámsku 

Vlámská vláda zřizuje prostřednictvím Vlámského ministerstva životního prostředí Vlámskou 

agenturu životního prostředí (VMM). Ta je zodpovědná za sledování kvality složek ŽP, 

zejména povrchové vody a ovzduší a předávání relevantních informací úřadům i veřejnosti.   

Ve vlámském regionu působí Odborné sdružení environmentálních expertů (Vlaamse 

MilieuDeskundigen, VMD) (http://www.vmd.be/), které sdružuje odborníky na 

environmentální problematiku. Individuální příspěvek je 100 EUR a korporátní 300 EUR 

ročně. Jedná se o profesionální sdružení s právní subjektivitou. 10. května 2006 zahájila 

mezinárodní sekce VMD provoz portálu http://www.envirolink.be/, který slouží jako podrobný 

adresář belgických firem poskytujících služby ve zvolených oblastech ochrany ŽP 

se specifickým zájmem o služby pro konkrétní region/stát. VMD je členem Evropské 

federace asociací environmentálních odborníků (European Federation of Associations of 

Environmental Professionals, EFAEP).  

Podle vlámské environmentální legislativy musí podniky přijímat environmentální 

koordinátory na stejném základě, jako přijímají koordinátory pro oblast zdraví a bezpečnosti. 

Tito koordinátoři zajišťují splnění zákonných a technických ekologických požadavků v 

soukromém sektoru. 

http://www.vmd.be/
http://www.envirolink.cz/


Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 167 -

Nejvyšší resortní institucí v oblasti ŽP ve Valonsku je Generální ředitelství pro přírodní zdroje 

a životní prostředí Ministerstva pro region Valonie. 

Situace ve Valonsku 

Ve Valonsku existuje s platností od r. 2002 jednotná environmentální licence pro podniky 

v několika základních třídách dle vykonávaných činností. K získání tohoto „Permis 

d'environnement“ pomáhají podnikům konzultanti a konzultační firmy prezentované jednotně 

v rámci „Buňky environmentálních poradců Valonské podnikatelské unie“ 

(http://www.permisenvironnement.be/bureauxconseils.html). Zde je uvedeno cca 70 

konzultačních firem (resp. free-lance expertů).  

Ve Valonsku byl v 90. letech založen valonskou vládou Institut pro ekoporadenství (Institut 

Eco-Conseil). Zpočátku byla pracovní pozice environmentálních poradců valonskou vládou 

velmi dobře propagována a podporována. V letech 1990 – 1995 poskytovala valonská vláda 

místním úřadům dotace na zaměstnání environmentálního poradce (10 000 euro za rok) – 

jednalo se o podporu na úhradu subdodávek od poradců. Tato aktivita vedla k rozšíření EP a 

k další dostupnosti vzdělávání. 

Belgická asociace ekoporadců 

V roce 1990 byla založena Belgická asociace ekoporadců (Association Belge des Eco-

Conseillers/Conseillers de Environnement, ABECE) (http://www.abece.be/), neziskové 

sdružení, které sdružuje environmentální odborníky pracující jako poradci pro místní úřady a 

odvětvové federace odborníků a vzdělávacích institucí a pomáhá vytvářet regionální a místní 

ekologickou politiku. ABECE je založena na principu individuálního členství. Působí zejména 

ve Valonsku a Bruselu. Pojetí EP ve Vlámsku má techničtější charakter. Zakládající členové 

ABECE patřili mezi absolventy Institutu pro ekoporadenství (viz výše), Ústavu pro životní 

prostředí a územní plánování Svobodné univerzity v Bruselu (Institut de Gestion de 

l’Environnement et d’Aménagement du Territoire, IGEAT) 

(http://www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_igeat/hp/hp_fr.htm) a Univerzity v Liège. 

ABECE má v současnosti (říjen 2006) 140 členů pracujících pro místní úřady, veřejnou 

správu, firmy a nevládní organizace. Její členové pracují v různých sektorech: 

 65 % ve veřejné správě 

 25 % v nevládních organizacích 

 10 % v soukromém sektoru 

Cílem asociace ABECE je podporovat a rozvíjet pracovní pozici environmentálního poradce. 

Proto ABECE organizuje a podporuje výměnu informací a zkušeností mezi svými členy a 

přispívá ke vzdělávání ekoporadců.  

Cílovými  skupinami EP jsou jedné straně instituce nebo organizace (firma, místní úřad, 

veřejná správa, NNO), kde jsou poradci přímo zaměstnáni (vnitřní činnost) a na straně druhé 

vnější subjekty, zejména občané, ekonomičtí a političtí činitelé, veřejná správa a nevládní 

organizace (vnější činnost). Mezi hlavní činnosti poradců patří plány odpadového 

http://www.permisenvironnement.be/bureauxconseils.html
http://www.abece.be/
http://www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_igeat/hp/hp_fr.htm
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hospodářství, koncepce udržitelného rozvoje, plány hygieny a zdraví, ochrany ovzduší, atd. 

V poslední době se poradci zabývají novějšími tématy jako energie, ekologicky šetrné 

stavby, EMS, sociální soudržnost, MA21.  

V Belgii neexistuje žádné specifické osvědčení ani norma pro pracovní pozici 

environmentálního poradce. Člen ABECE nicméně musí mít odpovídající vzdělání, splnit 

požadavky na praxi a pracovat jako environmentální poradce. Od členů je vyžadován roční 

členský příspěvek 35 EUR. Asociace ABECE má přísný etický kodex. Členové musí tento 

kodex respektovat. Pokud tak nečiní, jejich členství může být zrušeno.  

ABECE poskytuje členům vysoce odborné vzdělávání, informace a  možnost zapojení do 

inovativních projektů spolu s partnery sítě. Každoročně jsou pořádány semináře, návštěvy 

firem, praktické workshopy, pracovní skupiny a vydávány publikace. Školení poradce je 

dvanáctidenní a zahrnuje témata: 

 otázky klimatické změny (4 dny) 

 energetické poradenství (2 dny) 

 komunikace a mediace (3 dny) 

 vedení projektů (2 dny) 

 řízení konfliktů a vyjednávání (1 den) 

Školení se skládá z 50 % teorie a 50 % praxe. 

ABECE provozuje internetovou stránku s členskou sekcí, která obsahuje všechny důležité 

informace týkající se činností asociace a adresář členů. Členové ABECE vyvinuli v rámci 

různých projektů několik nástrojů (ekologická mapa, ekologický ovládací panel, atd.). 

Na základě podpory z Evropského sociálního fondu organizují společně instituce státní 

správy (resort ŽP), úřady práce a Institut pro ekoporadenství rekvalifikační vzdělávací kurzy 

specializované na EP pro obecné poradce. Do roku 2004 bylo proškoleno 400 poradců. 

V roce 2006 je to 450 poradců pracujících ze 3/4 ve veřejné správě a z 1/4 v NNO. Kurz pro 

uchazeče o zaměstnání je jednoletý, zahrnuje hlavní environmentální témata, tvrdý 

komunikační trénink a 6 měsíců praxe. Profilem absolventa je obecné vzdělání v oblasti 

životního prostředí s důrazem na komunikační dovednosti. 

Univerzitní vzdělávání 

Vzdělání v environmentálních vědách a oborech nabízí vysoké školy a univerzity. Svobodná 

univerzita v Bruselu nabízí interdisciplinární magisterský obor zaměřený na ochranu 

životního prostředí, aspekty kvality života a udržitelný rozvoj. Podobný magisterský 

interdisciplinární obor zaměřený na vzdělávání „generalistů“ nabízí Antverpská univerzita. 

Univerzita v Gentu nabízí studijní programy v rámci aplikovaných biologických věd. Jedná se 

o studium venkovského rozvoje a  environmentálních technologií (Bc. MSc. Ph.D.). 

Univerzita v Liége nabízí magisterský studijní program environmentálníh řízení. Jedná se o 
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průřezový obor s velkým množstvím výběrových modulů umožňujících specializovanou 

volbu. Samozřejmostí jsou specializované obory (přírodní vědy, vědy o zemi). 

Akreditační autorita 

Certifikaci environmentálních ověřovatelů (EMAS), akreditaci certifikačních subjektů pro ISO 

14001 (EMS), akreditací certifikačních subjektů pro systémy bezpečného řízení (SHE – 

Safety, Health, Environment – Management) a dalších certifikačně-konzultačních autorit pro 

korporátní sféru zajišťuje na federální úrovni „Belcert“, certifikační divize Belgické akreditační 

organizace (BELAC) (http://www.belac.be). 

 

Pro zpracování této kapitoly byly využity výhradně veřejné zdroje (viz kap. IV.1.1) 

 

http://www.belac.be/
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II.1.2 Dánské království 

Termíny pro poradenství a poradce: Miljøkonsultation, Miljørådgivning 

Základní přehled o situaci v Dánsku poskytla zástupkyně Dánské agentury ochrany životního 

prostředí (Miljøstyrelsen, the Danish Environmental Protection Agency, EPA) 

(http://www.mst.dk/). Role této organizace v procesu informování veřejnosti a poradenství 

spočívá v připomínkování koncepcí, norem, plánů a programů.  

Na Ministerstvu životního prostředí (MoE) je zřízena speciální jednotka, která se zabývá 

poskytováním environmentálních informací veřejnosti „Frontlinien“ (Přední linie). Existuje 

řada dalších subjektů, které se zabývají poskytováním a shromažďováním 

environmentálních informací. 

Dánsko ratifikovalo Aarhuskou úmluvu v září roku 2000. Podle implementační zprávy z roku 

2005 MoE přímo zajišťuje EVVO zejména prostřednictvím Agentury pro lesy a přírodu a 

jednak poskytuje environmentální informace prostřednictvím vlastního portálu, výše uvedené 

jednotky Frontlinien, legislativního portálu Retsinformation, vlastních publikací a dalšími 

způsoby. Environmentální poradenství není v legislativě zakotveno a státem prakticky 

realizováno.  

Informační centrum pro životní prostředí, zdraví a spotřebu 

V Kodani pracuje Informační centrum pro životní prostředí, zdraví a spotřebu 

(http://www.miljoeogsundhed.dk). Toto centrum je z většiny financováno přímo Dánským 

ministerstvem životního prostředí, a to částkou cca 3 mil dánských korun (11 mil. Kč) ročně. 

Centrum je nezávislé a neziskové. Služby poskytované centrem jsou určeny všem občanům 

Dánska, centrum pracuje na národní úrovni. Centrum má 8 pracovníků, z toho 3 jsou 

odbornými konzultanty, jeden manažer, jedna komunikační pracovnice, dva studenti a jeden 

administrativní pracovník. Centrum poskytuje telefonické konzultace, vydává publikace a 

letáky, poskytuje aktuální informace na internetu, provozuje databáze, atd. Služby centra 

jsou poskytovány zdarma. 

Národní institut pro potraviny 

Výzkumem a poradenstvím pro veřejnou i korporátní sféru v oblasti výživy, zdraví a životního 

prostředí se zabývá Národní institut pro potraviny (The National Food Institute, NFI) 

(http://www.dfvf.dk). NFI vznikl rozdělením původního Dánského institutu pro potraviny a 

veterinární výzkum. NFI je spojen s Dánskou technickou univerzitou spolu s Národní 

laboratoří Risø, Dánským výzkumným institutem pro rybářství, Dánským vesmírným 

střediskem a Dánským institutem pro dopravní výzkum.   

Univerzitní vzdělávání 

V Dánsku existuje řada vysokých škol s environmentálními obory. Například Aalborgská 

univerzita - Katedra rozvoje a plánování - nabízí dvouletý magisterský program v oblasti 

environmentálního managementu. Studium je zaměřeno na řízení a plánování, včetně 

http://www.mst.dk/
http://www.miljoeogsundhed.dk/
http://www.dfvf.dk/
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managementu zdrojů a průmyslové ekologie. Kromě toho zde lze studovat i např. 

management a plánování udržitelných zdrojů energie, environmentální inženýring a 

plánování, ad. 

Dánská technická univerzita (DTU) v Kongens Lyngby nabízí také studium 

environmentálního řízení v rámci otevřeného mezinárodního studijního programu. Studium je 

zajišťováno Institutem pro životní prostředí a zdroje DTU. Obor je intenzivně zaměřen na 

technické i environmentální vědy a učí studenty navrhovat a rozvíjet udržitelná řešení. 

Také další univerzity (Kodaňská univerzita, Univerzita v Roskilde) vyhlašují  

v rámci bakalářských i magisterských studijních schémat řadu environmentálních studijních 

programů. 

Soukromé poradenské firmy 

V roce 1974 přijalo Dánsko zákon o ochraně životního prostředí. Některé zdroje uvádí, že jde 

o první schválený zákon o ochraně ŽP na světě. Tento zákon kladl tvrdé požadavky na 

omezení znečišťování ŽP a nakládání s komunálním odpadem a odpadními vodami. 

Přijetí zákona vedlo ke zvýšené poptávce po konzultačních službách a ta byla i příčinou 

změny zaměření velkých inženýrských firem, které se začaly problematice poradenství 

věnovat.  

Růst poptávky po službách konzultantů dále vyvolala ropná krize v letech 1973 a 1979. 

Dánsko tehdy odmítlo jadernou energii a soustředilo se na využití zejména zemního plynu. 

V této souvislosti byl v roce 1979 přijat zákon o zásobování teplem, který připravila Dánský 

energetický úřad ve spolupráci s konzultačními firmami. Tento zákon vedl k přípravě 

místních plánů efektivního vytápění v rámci municipalit. Ve stejné době se začala rozvíjet 

pozice konzultačních firem v oblasti alternativních zdrojů energie. 

V 80. letech 20. století začal být kladen důraz na vnitřní (domácí/pracovní) prostředí a jeho 

kvalitu. Současně se pozvolna objevovalo téma komplexních udržitelných řešení, které 

otevřelo zcela novou kapitolu v komerčním poradenství. Současně v této době (1986) přijal 

Dánský parlament zákon o vodách, který opět vyvolal zájem o poradenské služby v oblasti 

ochrany vod.  

V této době se nebývale rozvíjely informační technologie a výpočetní technika. Tento rozvoj 

umožnil vytváření pokročilejších metod v rámci environmentálních analýz a interpretace 

výsledků. 

V 90. letech měl pro konzultační firmy zásadní význam rozpad socialistické soustavy států 

Střední a Východní Evropy, kde tyto subjekty získaly řadu komerčních příležitostí.  

Konečně v poslední době jsou kladeny na konzultační firmy požadavky zejména v oblasti 

systémů řízení, socio-ekonomických analýz, plánování, ale také zdraví a lidských zdrojů. 

Ceny komerčních konzultantů v Dánsku se pohybují okolo 100 – 130 EUR / hod (2.800 – 

3.600 Kč/hod.) za vysoce odborné služby. 
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Portály životního prostředí 

Domácí internetová stránka MoE http://www.mim.dk je veřejností často navštěvována. Stejně 

tak portál Agentury ochrany životního prostředí. Tyto portály obsahují řadu informací  

o jednotlivých složkách ŽP, nicméně poradenství nenabízejí ani nepropagují. 

Veřejnost je, podle respondentky, motivována k vyhledávání informací a rad prostřednictvím 

internetu, místních orgánů, státní správy a dalších organizací. 

Pro zpracování této kapitoly bylo využito následujících zdrojů:y využity odpovědi paní paní 

Heidi Hilbert, právní poradkyně Dánské agentury ochrany životního prostředí a dále pak 

veřejné zdroje (viz kap. IV.1.2) 

http://www.mim.dk/
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II.1.3 Estonská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Keskkonnanõustamine, Keskkonnakonsultatsioon 

Ministerstvo životního prostředí (Keskkonnaministeerium) chápe svojí roli v EP jako zajištění 

účasti veřejnosti v projektech environmentální osvěty a vzdělávání. Hlavním cílem EP na 

národní úrovni je poskytovat a získávat odpovídající informace a podporovat účast veřejnosti 

v otázkách životního prostředí.  

Estonsko ratifikovalo Aarhuskou úmluvu v roce 2001. Z implementační zprávy (2005) 

vyplývá, že environmentální poradenství, a ani EVVO nejsou žádným způsobem zakotveny 

v legislativě. Environmentální NNO netvoří specifickou legislativní kategorii. 

Podle informačního zdroje z Estonské republiky stát hraje aktivní roli v environmentálním 

poradenství a zaměřuje se na podporu NNO, které se orientují převážně na poskytování 

informací.  

Profese environmentálního poradce není zakotvena v žádném zákoně. Ministerstvo životního 

prostředí nevyvíjí vlastní legislativní aktivitu specificky v oblasti EP, ani nepřijalo žádnou 

strategii související s environmentálním poradenstvím.  

V září 2005 byla schválena parlamentem Estonská národní strategie udržitelného rozvoje 

(„Sustainable Estonia 21“ – SE 21). Strategii zpracovala skupina odborníků koordinovaná 

Tallinskou univerzitou. Neobsahuje žádnou specifickou část věnovanou problematice 

environmentálního poradenství. 

Estonské informační centrum životního prostředí 

V roce 1989 bylo založeno Estonské informační centrum životního prostředí (Estonian 

Environment Information Centre, EEIC). Původně mělo charakter komerčního subjektu – 

malé firmy. Nařízení ministra životního prostředí z 10. prosince 1992 dalo organizaci její 

současné jméno a statut státní organizace spravované MoE. Cílem EEIC je shromažďovat, 

zpracovávat a distribuovat data o estonské přírodě, stavu životního prostředí a faktorů, které 

jej ovlivňují a poskytovat odpovídající informace účastníkům rozhodovacího procesu a 

estonské i zahraniční veřejnosti a organizacím. Registry a databáze s environmentálními 

daty jsou k dispozici na internetu, v případě specifického dotazu je možné se obracet na 

pracovníky EEIC přímo. 

EEIC provozuje portál http://www.keskkonnainfo.ee. Jedná se o informační portál o životním 

prostředí. Jsou zde k dispozici data o životním prostředí zpřístupněná na základě Aarhuské 

úmluvy. 

V kompetenci EEIC je i označování environmentálně šetrných výrobků a eko-auditing 

(EMAS).  

http://www.keskkonnainfo.ee/
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Centrum radiační ochrany 

Stát je dále zodpovědný za poskytování informací o záření. Kompetentní institucí je Centrum 

radiační ochrany vzniklé v roce 1996 na základě nařízení vlády a vyhlášky MoE. Centrum se 

skládá ze dvou odborů: Odboru radiačního monitoringu a odboru radiační ochrany.  

Informační systém u využití území je taktéž provozován v rezortu životního prostředí. 

Shromažďuje geografická,  topografická a kartografická data,  koordinuje aktivity v oblasti 

využití území a poskytuje mapové podklady veřejnosti. 

Univerzitní vzdělávání 

Studium environmentálních oborů nabízejí jednotlivé univerzity a vysoké školy. Tallinská 

technika (Vysoká škola inženýrství) nabízí studium pregraduálního bakalářského oboru 

„Techno-ekologie“. Jedná se prakticky o environmentální inženýrství. Na Tallinské 

technologické univerzitě je environmentální inženýrství možné studovat v pětiletém 

inženýrském cyklu.  

Estonská asociace pro environmentální management 

V roce 2003 byla založena Estonská asociace pro environmentální management. Jedná se  

o neziskovou organizaci jejímž cílem je prosazovat zlepšování environmentálního řízení a 

hrát roli prostředníka mezi podniky, státní správou a celou společností. Členský poplatek se 

řídí velikostí subjektu – od 500 do 25000 EEK (900 – 45000 Kč) ročně. Asociace má 24 

řádných členů a 27 přidružených členů, a to jak jednotlivců, tak korporátních subjektů. 

Soukromé poradenské firmy 

Pokud jde o komerční subjekty, lze uvést jako příklad firmu Ekosil, s.r.o. Tento podnik 

založila společně Estonská republika a firma Silmet Grupp za účelem řízení velkých 

environmentálních projektů. 35 % podíl ve firmě patří státu a 65 % Silmet Grupp. Firma 

zaměstnává 22 zaměstnanců. Firma nabízí komplexní konzultační služby vč. vedení 

projektů. 

Dále v Estonsku působí pobočky firem reprezentujících trojstranná pobaltská firemní 

konsorcia, případně firmy založené na spolupráci se skandinávskými zeměmi.  

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- sl. Anari Lilleoja, ředitelka kanceláře environmentálního vzdělávání Ministerstva životního 

prostředí Estonské republiky  

- veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.3 
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II.1.4 Finská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Ympäristö-neuvonta 

Resortem kompetentním v oblasti EP je ve Finsku Ministerstvo životního prostředí 

(Ympäristöministeriö, Ministry of Environment, MoE) (http://www.ymparisto.fi). 

Informační systémy finské správy ochrany životního prostředí obsahují širokou škálu 

environmentálních informací z celé země. Informace pro některé databáze a registry jsou 

shromažďovány a aktualizovány přes sto let. V každém z 13 regionálních environmentálních 

center existují veřejné knihovny, stejně tak na MoE a v jím zřizovaném Finském 

environmentálním institutu (SYKE) (http://www.environment.fi/syke). Tyto knihovny jsou 

pověřeny rozšiřováním environmentálních informací širokému okruhu příjemců. Regionální 

centra a SYKE jsou určena veřejnosti, archivy MoE slouží převážně jeho zaměstnancům 

Regionální environmentální centra MoE 

Jak bylo řečeno, existuje 13 regionálních environmentálních center MoE (REC MoE). Ta jsou 

přímo řízena tímto ministerstvem a přenášejí jeho působnost do regionů, zejména jsou 

zodpovědné za poskytování informací. Posláním REC MoE je zajistit integraci všech 

environmentálních témat do plánování a rozhodování. REC MoE mají pevnou pozici 

v koordinaci a administraci environmentálních záležitostí v regionu, stejně jako v plánování 

rozsáhlých projektů s dopadem na životní prostředí. REC MoE spolupracují úzce s regionální 

správou, Centry pro zaměstnanost a ekonomiku, Státní provinciální kanceláří, Správou silnic, 

s muzei, průmyslovými podniky a municipalitami. Efektivní komunikace vyžaduje produkci a 

distribuci informací, dobré služby klientům a pevné propojení občanů a organizací v regionu. 

REC MoE pravidelně poskytují informace o hlavních tématech a nabízí školení všem 

partnerů. Jak bylo uvedeno výše REC MoE provozují knihovnu a informační servis pro 

veřejnost, publikují knihy, zprávy a internetové prezentace. 

Finský environmentální institut 

Finský environmentální institut (SYKE) je výzkumným centrem a současně centrem pro 

environmentální expertízu. Zabývá se prakticky všemi okruhy environmentální problematiky 

a otázkami udržitelnosti vč. indikátorů udržitelného rozvoje. 

Odborníci SYKE poskytují poradenské a asistenční služby širokému spektru uživatelů: 

řídícím pracovníkům, místní správě, podnikům a ostatním organizacím. SYKE zpracovává 

detailní environmentální posudky a expertízy v řadě oblastí. SYKE zároveň monitoruje stav 

životního prostředí a trendy v celém Finsku, a to ve spolupráci s výše uvedenými REC MoE. 

SYKE poskytuje široké spektrum informačních služeb zaměřených na stav životního 

prostředí a faktory, které ovlivňují příslušné trendy. Institut je například schopen poskytovat 

rady ohledně vlivu potenciálně škodlivých látek na ŽP a aktuální informace o stavu vodních 

toků.  Každé léto ve spolupráci s REC MoE a Finským mořským institutem SYKE publikuje 

informace o stavu vodního květu (resp. znečištění moře řasami). 

http://www.ymparisto.fi/
http://www.environment.fi/syke
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SYKE je financován z 58 % přímo ze státního rozpočtu prostřednictvím MoE, z 12 % 

z prodeje vlastních služeb a z 30 % z podpory projektů vědy a výzkumu a případně podpory 

z resortu Ministerstva zemědělství a lesnictví. 

Role státu v zajištění přístupu k informacím je popsána v implementační zprávě o plnění 

Aarhuské úmluvy, kterou Finsko zpracovalo v únoru 2005. Šíření informací o ŽP je MoE 

uloženo Zákonem o správě životního prostředí (55/1995). Správou environmentálních 

informačních systémů je tímto zákonem pověřen SYKE.  Informační činnost REC MoE je 

zakotvena v Zákoně o ochraně životního prostředí. Dále je způsob a pravidla šíření informací 

obsaženo v Zákoně o otevřenosti vládních činností a Nařízení o otevřenosti vládních činností 

a dobré praxi v informačním managementu. Žádný z těchto ani dalších dílčích zákonů 

jmenovaných ve zprávě, které upravují informační aktivity státní správy v oblastí životního 

prostředí, nezmiňuje přímo problematiku EP. Od roku 1989 se stát podílí na zajišťování 

společného skandinávského systému environmentálního značení výrobků „Swan“ (labuť).  

Lze shrnout, že stát přímo nezajišťuje poradenství s výjimkou některých aktivit SYKE. Ve 

vztahu k veřejnosti nabízí MoE prostřednictvím zřizovaných institucí a internetových stránek 

informace o stavu ŽP, o legislativě a některé další informace o jednotlivých složkách ochrany 

ŽP. 

Pokud jde o zapojování veřejnosti, řídí se v environmentální oblasti ve Finsku zejména 

Zákonem o posuzování vlivů na ŽP (468/1994). Přesné podmínky plánování s dopadem na 

ŽP upravují Pravidla pro environmentální posuzování plánů, programů a politik ve Finsku 

(1998).  

Zelená síť 

V oblasti EP hraje významnou roli „Zelená síť“ (Green Network, GN) 

(http://www.greennetfinland.fi/en). Jedná se o síť environmentálně zaměřených firem a 

veřejných institucí. GN poskytuje řešení environmentálních problémů prostřednictvím 

budování podnikatelských (clusterů?) (business clusters), ve kterých se koncentrují zdroje a 

odbornost velkých společností, středních a malých podniků a veřejných organizací. 

GN vznikl v rámci projektu síťování v oblasti ŽP pro Helsinský region zahájeného 

Technologickým institutem Espoo - Vantaa (EVITECH) v roce 2000. Tento region obývá cca 

1,5 mil. občanů a působí zde stovky společností zabývajících se ochranou životního 

prostředí (v celém Finsku je jich cca 1400). Síť vznikla jako fórum pro spolupráci v podnikání, 

marketingu, vzdělávání, vývoji produktů a sdílení informací. Mnoho ze zakládajících členů 

byly malé a střední podniky, neboť v této síti spatřovaly vysokou přidanou hodnotu. 

Postupem času se přidaly i velké podniky. 

V současné době pracují v rámci GN následující klastry: 

 obnovitelná energie, energetická účinnost a  využití odpadu pro výrobu energie 

 management vodních zdrojů vč. pitné vody a odpadních vod 

 odpadové hospodářství a nakládání s odpady 

 environmentální řešení v těžebním průmyslu a nakládání s kontaminovanou půdou 

http://www.greennetfinland.fi/en)
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 environmentální monitoring a řízení  

 environmentální řízení  průmyslových procesů 

Členem GN je celá řada univerzit a vědecko-výzkumných institucí, například i výše zmíněný 

SYKE. Dále jsou členy i municipality (8 měst a regionů). 

Soukromé poradenské firmy 

Jak bylo uvedeno výše, ve Finsku pracuje celá řada firem zaměřených na životní prostředí. 

Sídlí zde velké konzultační společnosti s mezinárodním dosahem činnosti (WSP Group, Gaia 

Group). Analýzou kvalifikace pracovníků vybraných firem bylo zjištěno následující orientační 

složení konzultantů dle kvalifikace: 

Technické vzdělání 9 

Udržitelný rozvoj 1 

Biochemie 1 

Ekonomie 1 

Geologie 1 

Environmentální rizika a řízení 1 

Sociální vědy 1 

Univerzitní vzdělávání 

Vzdělání v environmentálních vědách poskytuje řada univerzit. Mezi jinými je možné zmínit 

Univerzitu užitých technologií HAMK (http://portal.hamk.fi/), která je situována na sedmi 

místech v regionu Jižní Finsko, kde žije polovina populace státu. Zaměřuje se přednostně na 

vzdělání v oblasti kultury; přírodních zdrojů a životního prostředí; přírodních a sociálních věd; 

zdraví a sportu; technologií, komunikací a dopravy; turistiky, stravování a domácích služeb a 

přípravy pedagogů odborného vzdělávání. Univerzita poskytuje například tyto kurzy: 

 zemědělské a venkovské podnikání 

 lesnictví 

 zahradní architektura 

 krajinná architektura 

 environmentální inženýrství (mezinárodní studijní program) 

Helsinská polytechnika (http://kva.tkk.fi/) je nejstarší, největší a nejvíce diverzifikovaná 

univerzita zaměřená na technologie a architekturu ve Finsku. Nabízí například následující 

studijní programy: 

 urbanistické plánování a projektování 

 krajinné plánování a management 

 krajinná architektura 

 inženýrství vodních zdrojů  

 geoenvironmentální technologie 

http://portal.hamk.fi/
http://kva.tkk.fi/
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 environmentální inženýrství 

 ochrana životního prostředí 

a řadu dalších environmentálních relevantních programů. 

Univerzita v Kuopio je profilově přímo zaměřená na oblast zdraví a životního prostředí se 

specifickou orientací na biotechnologie, biologické vědy a molekulární lékařství. Centrum pro 

rozvoj a vzdělávání poskytuje vzdělávání dospělých mimo jiné v oblastech ekologie a 

environmentálních věd. 

Podpora podnikatelského sektoru 

Finsko významně podporuje aktivity podnikatelského sektoru v oblasti životního prostředí, 

zejména v oblasti inovací, čistých technologií, energií a odpadů. Technologie a rozvoj know – 

how v oblasti životního prostředí podporuje Finský národní fond pro výzkum a vývoj (SITRA). 

Aktuálně je vypsán environmentální program na léta 2004 – 2007. Příjmy fondu pocházejí 

z majetkových výnosů a fond je podřízen dohledu finského parlamentu. Podpora se 

zaměřuje výrazným způsobem na vývoz služeb a technologií a prosazení technologických  

i konzultačních firem na zahraničních trzích.  

Spotřební poradenství 

Spotřebním poradenstvím se ve Finsku zabývá Spotřebitelská agentura & ombudsman 

(Kuluttajavirasto) (http://www.kuluttajavirasto). Ta je zodpovědná za ochranu zájmů 

spotřebitele. Podle zákona musí každá municipalita ve Finsku obsazovat trvalou funkci 

spotřebitelského poradce, na kterého se mohou občané na lokální úrovni obracet. 

Energetické poradenství 

Energetickým poradenstvím pro podniky, municipality a občany se zabývá firma Motiva 

(http://www.motiva.fi). Jde o společnost s ručením omezeným vlastněnou státem od roku 

2000. Poskytuje služby na podporu efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojů. 

Jedná se o sektorovou odbornou organizaci zaměstnávající v roce 2005 okolo 30 

pracovníků. 90 % z obratu cca 4,4 mil. EUR (cca 123 mil. Kč) tvoří zakázky ministerstev a 

komunity EU na expertní služby. 

Aktivity měst a obcí 

Město Turku provozuje internetovou stránku „Zelená cesta“ (Vihreä polku) 

(http://www.yle.fi/multifoorumi/vihreapolku/). Ta je věnována udržitelnému rozvoji a jeho 

propagaci a popularizaci. Jde o zajímavý příklad spolupráce se studenty environmentálních 

oborů v oblasti osvěty a EP, neboť obsah stránky připravují studenti oboru udržitelný rozvoj – 

budoucí environmentální stratégové - na Polytechnice Turku. Stránka přináší přehled akcí, 

aktuální články, tématické články. Stránka je tématicky rozdělena do hlavních tématických 

kapitol, ve kterých přináší výklad problematiky. Jde například o kapitoly „Energie“, „Chemie“, 

„Biodiverzita“, „Stavby“ a další.  Stránka přibližuje teorii k praxi poskytováním námětů na 

každodenní život v souladu s principy udržitelného rozvoje.  

http://www.kuluttajavirasto)/
http://www.motiva.fi/
http://www.yle.fi/multifoorumi/vihreapolku/
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Města zřizují vlastní environmentální konzultační a informační střediska. Často zde bývají 

témata životního prostředí spojená s problematikou městského plánování. Jedná se  

o klasické poradny, alespoň v případě větších měst (Turku, Tampere, Helsinki, Kuopio). Jako 

příklad lze uvést Environmentální centrum (EC) města Helsinek 

(http://www.hel2.fi/ymk/eng/):  EC je podřízeno Výboru pro životní prostředí města a zabývá 

se komplexně problematikou ŽP. Pro občany nabízí následující služby: 

 Poskytování rad a informací  

 Spotřební poradenství 

 Zdravotní inspektor ve službě 

 Inspektor životního prostředí ve službě 

 Rady a informace ve věci hubení škůdců 

 Veterinární ochrana 

 Exportní a importní inspekce potravin a živočišných produktů 

 Archiv 

 Laboratorní služby 

Všechna environmentální centra mají obdobnou náplň práce, podléhají výboru pro životní 

prostředí města a zaměstnávají několik desítek pracovníků v případě největších měst. 

Podstatnou částí agendy je spotřebitelské poradenství (ve Finsku ze zákona musí 

municipalita zajišťovat – viz výše) a péče o zvířata.  

Pro zpracování této kapitoly bylo využito výhradně veřejných zdrojů (viz kap. IV.1.4) 

3.5 Francouzská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Environnemental (écologique) consultation, Consultation 

de l'environnement, Éco-conseiller  

Nejvyšší resortní institucí pro oblast EP je ve Francii Ministerstvo ekologie a udržitelného 

rozvoje (Ministère de l'écologie et du développement durable, MoE) 

(http://www.environnement.gouv.fr/). Ministerstvo uvádí, že od roku 1971, kdy bylo založeno, 

patří mezi jeho důležité úkoly podpora výchovy a osvěty v ochraně životního prostředí. Od 

roku 2003 se do této oblasti výrazně promítá problematika udržitelného rozvoje. Na 

poskytování informací o ŽP veřejnosti se podílí řada institucí v přímé působnosti MoE, nebo 

takových subjektů, kde je MoE spoluzakladatelem. Jedná se například o Francouzskou 

agenturu pro energii a životní prostředí, nebo Francouzský institut pro životní prostředí. 

Poradenstvím se MoE ani subjekty, které se podílí na poskytování informací, přímo 

nezabývají. 

Institut Eco-Conseil 

Environmentální poradenství má ve Francii historickou tradici a působí zde řada aktivních 

poradců. Institut vzdělávání v oblasti ekoporadenství (Eco-Conseil) ve Štrasburku byl jedním 

ze tří míst, kde byli počátkem devadesátých let školeni ekoporadci sítě Eco-Counselling 

http://www.hel2.fi/ymk/eng/
http://www.environnement.gouv.fr/
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Europe. Tento institut zároveň vlastní značku (ochranou známku) Ekoporadce, která 

zaručuje dodržení příslušných standardů. Institut Eco-Conseil Štrasburk v současnosti nabízí 

kromě vzdělávání ekoporadců i vzdělávání environmentálních podnikových manažerů. 

Francouzská asociace ekoporadců 

Od roku 1991 existuje Francouzská asociace ekoporadců (L'Association Française des éco-

conseillers, AsFEC) (http://www.asfec.fr). Jedná se o neziskové sdružení environmentálních 

expertů pracujících pro veřejnou správu a odvětvových federací a vzdělávacích institucí. 

Toto sdružení pomáhá vytvářet regionální a místní environmentální politiku. 

AsFEC definuje ekoporadce jako všeobecného specialistu na ochranu životního prostředí, a 

aktéra a propagátora udržitelného rozvoje. 

Cílem AsFEC je podporovat, zastupovat a obohacovat pracovní pozici ekoporadce. Za tím 

účelem AsFEC organizuje a podněcuje výměnu informací a zkušeností mezi svými členy, 

kterých je cca 450 (r. 2006). Členové AsFEC pracují pro místní úřady, veřejnou správu, firmy 

a nevládní organizace.  Členové  AsFEC mají kvalifikaci Institutu Eco-Conseil ve Štrasburku. 

AsFEC usnadňuje výměnu informací a zkušeností, pořádá semináře, publikuje odbornou 

literaturu, vydává interní črvrtletník l'Eco-toniC a všestranně podporuje činnost poradců. 

Poradci – členové asociace - působí na všech úrovních společnosti. Realizují své aktivity 

uvnitř jednotlivých komunit: obcí, spolků obcí, měst, vládních institucí, regionů, atd., a také 

v rámci poradenských komor, podniků, projekčních kanceláří, asociací a dalších orgánů. 

V roce 2003 byla provedena základní analýza struktury institucionálního postavení, 

geografického rozložení a dalších charakteristik environmentálních poradců.  

Struktura francouzských poradců podle zaměstnavatele je následující: 

typ instituce podíl z celkového  počtu poradců 

regiony a obce 44 % 

asociace 19 % 

obchodní a průmyslové komory 10 % 

podniky 8 % 

projekční kanceláře  7 % 

mimo oblast životního prostředí (?) 7 % 

vzdělávací instituce 3 % 

nezávislí 2 % 

Geografické rozdělení 

region podíl z celkového  počtu poradců 

Île-de-France (severní region vč. Paříže) 13 % 

http://www.asfec.fr/
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Grand Ouest (západní Francie) 20 % 

Grand Sud-Ouest (jihozápadní Francie) 14 % 

Grand Est (východní Francie) 31 % 

Sud-Est (jihovýchodní Francie) 10 % 

Region Rhône-Alpes 8 % 

zámořská francouzská teritoria 3 % 

ostatní zahraničí 1 % 

Vývoj struktury 

 1997 2002 

počet diplomovaných poradců 265 402 

počet zaměstnaných poradců 83,30 % 88 % 

struktura podle typu subjektu 

obce a veřejné instituce 51 % 44 % 

asociace 26% 19% 

podniky 4 % 10 % 

konzultační komory 3 % 8 % 

projekční kanceláře a nezávislí  8 % 9 % 

vzdělávací instituce 5 % 3 % 

mimo životní prostředí 3 % 7 % 

AsFEC spravuje databázi francouzských ekoporadců a rozvíjí znalostní databázi. Účelem 

tohoto nástroje je zaznamenat a strukturovat veškerou výměnu informací na fóru poradců. 

Nástroje určené přímo poradcům, jako jsou adresáře a znalostní databáze jsou umístěny ve 

speciální sekci jejích internetových stránek. 

Další společnosti environmentálních specialistů 

Soukromá společnost Cogiterra se sídlem v Paříži se zaměřuje jednak na vydávání 

specializovaného bulletinu pro environmentální experty a odborníky v oblasti udržitelného 

rozvoje Actu-environnement (http://www.actu-environnement.com/), ale zejména provozuje 

portál Emploi-environnement  (http://www.emploi-environnement.com/), který pomáhá 

zprostředkovat práci environmentalistům na základě nabídky a poptávky. Systém obsahuje 

několik set nabídek pozic pro environmentální specialisty a na druhé straně cca 40.000 

registrovaných životopisů a je pravidelně aktualizován. Provozovatelé systému vykazují 88 % 

uspokojení poptávky po expertech. 

http://www.actu-environnement.com/
http://www.emploi-environnement.com/
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Již v roce 1905 byla založena Vědeckotechnická společnost pro vodu a životní prostředí 

(Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement, ASTEE) 

(http://www.astee.org), která je významným místem výměny technických, vědeckých a 

administrativních informací mezi nejrůznějšími subjekty zabývajícími se projektováním, 

výrobou a nakládáním s čímkoliv, co se dotýká urbanistického a venkovského inženýrství. 

Společnost je otevřená komukoliv: voleným zástupcům, pracovníkům v průmyslu, vědcům a 

učitelům, úředníkům, technikům, členům různých obchodních a lokálních společenství, 

odborníkům na hygienu, lékařům, právníkům, členům projekčních kanceláří, představitelům 

veřejné správy a manažerům. 

ASTEE se zabývá všemi specifickými aspekty urbanistického a venkovského inženýrství: 

voda, kanalizace, odpad, hygiena, desinfekce, plánování, bydlení, doprava, přeprava, 

osvětlení, veřejná zařízení, čistota veřejných prostranství, znečištění ovzduší, hluk, 

hydrologie, zásobování vodou, rozvojové plány, sítě, využití území, atd. 

Jedním z hlavních cílů ASTEE je umožňovat výměnu zkušeností, účastnit se plánování 

rozvoje a poradenských aktivit pro veřejný sektor. 

Specifické vzdělávání ekoporadců 

Specifické vzdělávání ekoporadců zajišťuje Institut Eco-Conseil ve Štrasburku. Pro rok 

2007/2008 jsou vyhlášeny dva kurzy: „Eko-poradce“ a „Podnikový environmentální 

manažer“. Kurz ekoporadce je pořádán ve spolupráci s asociací AsFEC a Národním 

institutem aplikovaných věd ve Štrasburku. Kurz pro akademický rok 2007/2008 začíná 

v říjnu 2007 a zahrnuje 7,5 měsíce teoretické přípravy a 4,5 měsíce praktické stáže. 

Předpokladem účasti v kurzu je bakalářský titul: Z uchazečů vybírá porota 30 – 35 účastníků 

kurzu na základě jejich předpokladů (osobnostních, profesních, motivačních). Cena kurzu je 

8.000 EUR (224.000 Kč).   

Univerzitní vzdělávání 

Vzdělání v environmentální oblasti lze získat na řadě vysokých škol. Významnou roli ve 

vzdělávání environmentálních specialistů hraje např. Národní zemědělský institut Paříž – 

Grignon.  Studuje se zde environmentální management, environmentální právo a další 

relevantní obory zejména jako součást komplexních studijních programů. 

Pro zpracování této kapitoly bylo využito veřejných zdrojů (viz kap. IV.1.5) 

3.6 Irsko 

Termíny pro poradenství a poradce: Environmental Consulting 

Dostupné dokumenty a zpracované studie vůbec informace o situaci v Irsku nepopisují. 

Současně je Irsko jedním z mála signatářů Aarhuské úmluvy, kteří dokument dosud 

neratifikovali. Informace o základním rámci zajištění informování veřejnosti ze strany státu 

nelze čerpat z implementační zprávy k Aarhuské úmluvě. 

http://www.astee.org/
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Nejvyšší resortní institucí Irské státní správy v oblasti životního prostředí je Ministerstvo 

(Department) pro životní prostředí, dědictví a místní správu (The Department of the 

Environment, Heritage & Local Government, DEHLG). 

Na základě zákona o ochraně životního prostředí z roku 1992 vznikla irská Agentura ochrany 

životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA). Poradenství nepatří do její 

kompetence, ačkoliv se dílčím způsobem angažuje v environmentální výchově dětí a 

mládeže. 

Irská veřejná informační služba o otázkách životního prostředí 

Ministerstvo provozuje vlastní informační portál ENFO http://www.enfo.ie. ENFO je 

prezentován jako irská veřejná informační služba o otázkách životního prostředí včetně 

udržitelného rozvoje. Služby byla spuštěna v září r. 1990 a poskytuje veřejný přístup 

k širokému spektru spolehlivých informací. 

Přestože, jak je uvedeno výše, Irsko dosud neratifikovalo Aarhuskou úmluvu, je ENFO 

prezentováno jako nástroj irské vlády pro její naplňování.  ENFO shromažďuje a udržuje 

v aktuálním stavu informace o všech aspektech životního prostředí a udržitelného rozvoje a 

zpřístupňuje tyto informace všem zájemcům. Služby ENFO zahrnují: 

- široké spektrum informačních letáků a plakátů týkajících se celé šíře environmentálních 

témat 

- službu informační kanceláře / poradny odpovídající na dotazy občanů prostřednictvím 

pošty, telefonu a elektronické pošty – v případě komplexnějšího dotazu je tazatel 

přesměrován k relevantnímu zdroji 

- referenční knihovna s knihami, časopisy, zprávami, mikrofilmy, počítačovými databázemi, 

zprávami US EPA a přímý přístupem do databází irského práva 

- videopůjčovna pro školy a organizace 

- půjčovna metodických pomůcek pro učitele 

- půjčování výstav 

- kurzy a diskuse na míru pro specifické skupiny 

- dětský klub 

ENFO je návštěvnické centrum nacházející se v Dublinu a je otevřené veřejnosti každý den 

od 10.00 do 17.00 hodin kromě nedělí a svátků. ENFO distribuuje aktivně své materiály 

prostřednictvím veřejnosprávních institucí a kontaktních bodů provozovaných státní správou, 

tj. místní úřady, veřejné knihovny, daňové úřady a některé školy a školní knihovny. Vlastní 

informační portál je rozdělen tématicky a obsahuje vyčerpávající informace v jednotlivých 

kategoriích formou „informačních listů“.   

http://www.enfo.ie/
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Centrum Cultivate 

V Dublinu také působí centrum Cultivate – centrum pro udržitelný život a učení 

(http://www.sustainable.ie/cultivate/). Centrum je nevládní a je podporováno Nadací pro 

ekonomiku udržitelnosti (The Foundation for the Economics of Sustainability, FEASTA), 

Sustainable Northern Ireland, Construct Ireland (magazín o architektuře a výstavbě) a 

projektem „Vesnice“ (The Village) – soukromá firma usilující o vybudování udržitelné 

vesnice. Centrum Cultivate poskytuje poradenství v oblasti udržitelného rozvoje 

prostřednictvím publikační činnosti, kurzů a dílen a návštěvnického centra s demonstrací 

permakultury. Centrum také provozuje irský adresář subjektů které se zabývají udržitelným 

rozvojem. 

V Irsku působí celá řada nestátních organizací, které se zabývají ochranou prostředí a 

udržitelným rozvojem a většina z nich poskytuje informace, kontakty, návody, atd. Nicméně 

žádná síť environmentálních poraden zde neexistuje. 

Aktivity měst a obcí 

Městská rada v jednom z pěti největších měst, Galway, zřizuje pozici úředníka pro 

environmentální osvětu. Ten mimo jiné spolupracuje s dalšími obdobnými pracovníky 

v ostatních městech a je zodpovědný za kampaně, které město pořádá, nebo se jich účastní. 

Poradenství neposkytuje. Obdobná situace je v dalším velkém městě, Waterfordu. Odbor 

životního prostředí je zodpovědný za řadu konkrétních témat vč. environmentální osvěty a 

poradenství, kromě základních otázek a odpovědí na internetových stránkách nenabízí. 

Město Limerick vypisuje granty pro neziskové organizace pracující na zlepšení stavu 

životního prostředí a provozuje zelenou telefonní linku o odpadech. Město Cork 

prostřednictvím grantů finančně podporuje environmentální partnerství a Místní Agendy 21. 

Na úrovni okresních rad (County Councils) je situace obdobná. Pracují zde úředníci pro 

environmentální osvětu, jsou publikovány informace prostřednictvím internetu a případně 

zřizovány telefonické linky pro konkrétní témata (odpady). V této oblasti poskytuje telefonické 

poradenství např. Rada okresu Tipperary.  Téma odpadů je stejně jako na národní úrovni 

velmi aktuální a municipality a okresní rady vyvíjí v této oblasti povětšinou poměrně 

intenzivní činnost ve vztahu k veřejnosti. Tento fakt významně potvrzuje i tématické rozložení 

specializace komerčních poradenských subjektů, které je uvedeno dále v této kapitole. Dále 

okresní rady podporují finančně Místní Agendu 21 a environmentální partnerství a některé 

z nich např. vydávají vlastí zpravodaj o životním prostředí, pořádají soutěže, kampaně pro 

školy a vydávají propagační materiály. Poradny žádná okresní rada neprovozuje ani 

nepodporuje. 

Energetické poradenství 

V oblasti energetického poradenství zřizuje vláda národní energetickou agenturu Sustainable 

Energy Ireland (SEI) (http://www.sei.ie) – dříve Irské energetické centrum (Irish Energy 

Centre).  Jedním z hlavních úkolů SEI je provádět osvětu, poskytovat informace a 

poradenství a zveřejňovat příklady dobré praxe. SEI také poskytuje granty na podporu 

http://www.sustainable.ie/cultivate/
http://www.sei.ie/
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propagace šetrných technologií. SEI zřizuje Informační kancelář o obnovitelných zdrojích 

energie (The Renewable Energy Information Office, REIO).  SEI také provozuje internetovou 

poradnu. Toto energetické poradenství je financováno z prostředků Národního rozvojového 

plánu (NDP).  

Odpadové poradenství 

Významnou roli hraje v Irsku poradenství v oblasti odpadů. Akcent tohoto tématu lze nalézt 

jak ve veřejné správě, tak i v korporátní sféře. DEHLG vede kampaň nazvanou „O závod 

s odpadem“ (Race Against Waste). Na kampani úzce spolupracují úředníci pro 

environmentální osvětu, kteří působí v rámci municipalit a dále se kampaň zaměřuje na 

domácnosti, školy, podniky a komunitní skupiny. V rámci kampaně poskytují široké veřejnosti 

environmentální specialisté poradenství po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu. 

Informováním cílových skupin a poradenstvím na téma odpadů se zabývá řada dalších 

subjektů na nejrůznějších úrovních. 

Rozvojová agentura Eterprise Ireland 

Irská státní rozvojová agentura Eterprise Ireland, jejímž cílem je všestranná podpora 

transformace irského průmyslu, provozuje další informační portál Envirocentre 

(http://www.envirocentre.ie). Tento volně přístupný a pravidelně aktualizovaný portál je určen 

specificky pro environmentální osvětu v oblasti průmyslu, a to především malým a středním 

podnikům. Cílem je pomoci irským podnikům naplňovat všechny požadavky kladené na 

soudobé podnikání z hlediska vlivu na životní prostředí a posilovat tak vlastní 

konkurenceschopnost. Portál informuje o environmentální legislativě a environmentálních 

standardech, poskytuje návody a případové studie a v neposlední řadě obsahuje databáze 

specifických subjektů, m.j. environmentálních konzultantů. Environmentální jednotka 

Enterprise Ireland poskytuje telefonické poradenství. 

Podle poradenského portálu Envirocentre je struktura poradenských firem podle zaměření 

následující: 

obor počet subjektů 

Odpady 218 

Posuzování vlivů na životní prostředí 73 

Environmentální audity 49 

Vzdělávání – školení – poskytování informací 48 

EMS/ISO 14001 48 

Ekologie 41 

Hydrologie, hydrogeologie, povrchová i podzemní voda 35 

Znečištění ovzduší 31 

Environmentální inženýring 30 

http://www.envirocentre.ie)/
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Energetický management 28 

Hluk a vibrace 25 

Environmentální výzkum a vývoj 23 

Dekontaminace půdy 22 

Právní konzultace 11 

Analytické služby, sběr, analýzy a zhodnocení dat 7 

REACH 2 

Nakládání s odpadními vodami 2 

Toto rozložení poměrně přesně odpovídá i převažující charakteristice dle oborů v ostatních 

zkoumaných státech. 

Soukromé poradenské firmy 

Konzultačních firem působí v Irsku celá řada. Nejčastěji se, obdobně jako v ostatních 

zkoumaných zemích, vyskytuje model malé firmy s operativním týmem, kde odborné pozice 

výrazně převažují nad řídícími a administrativními. Zkoumaný vzorek firem měl 5 – 22 

zaměstnanců, přičemž statistický průměr je asi 11 zaměstnanců. Také se vyskytují i zcela 

malé firmy (2 lidé). Z hlediska kvalifikační výbavy expertů uvádějí firmy následující 

kvalifikace: biologie, botanika, environmentální řízení, geografie, posuzování vlivů, 

aplikovaná biologie a ekologie, statistika,  nakládání s odpady, chemie, potravinářské 

technologie, bezpečnost a ochrana zdraví, environmentální plánování a udržitelná 

architektura, civilní a environmentální inženýrství, těžba surovin, hydrologie a hydrogeologie, 

územní plánování, půdoznalectví a mikrobiologie. Vzhledem ke specifickým irským 

podmínkám se vyskytují firmy zaměřené na oceánologii a také horti- a arborikulturu. 

Firmy s tímto profilem vznikly většinou v devadesátých letech a podstatná část firem byla 

založena teprve nedávno, v prvních letech nového tisíciletí. Tyto nové subjekty však 

zakládali lidé s dlouholetou, zpravidla 10 – 20 letou, praxí buď v průmyslu nebo ve veřejné 

správě. Výjimkou nejsou ani firmy založené před rokem 1990, ale zde jde zejména o národní 

kanceláře velkých globálních firem, jejichž příkladem je v Irsku společnost  ERM se 120 

kancelářemi ve 40 zemích a více než 3000 zaměstnanců, která byla založena 1971 

v Londýně.  

Rozvoj konzultačních firem jednoznačně souvisí s adaptací irské legislativy na evropské 

právo a s masivním rozvojem irské ekonomiky v uplynulých 20 letech, kdy se z víceméně 

plně zemědělské země stala moderní ekonomika založená zejména na obchodu a službách. 

Univerzitní vzdělávání 

Nabídka vysokoškolských environmentálních oborů je široká. Fakulta věd Univerzity v Corku 

nabízí v pregraduálním studiu kromě přírodních věd studium aplikované ekologie, věd  

o zemi, biotechnologií, environmentálních věd, ad.  Fakulta technická nabízí bakalářské 
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studium chemického a environmentálního inženýrství. Technický institut v Dublinu nabízí 

kromě studia chemie a civilního inženýrství  bakalářské studium oboru Environmentální 

zdraví. Studium zahrnuje stavební technologie a projektování, přírodní vědy, zpracování dat, 

potravinářskou chemii, mikrobiologii a technologie, environmentální řízení a bezpečnost a 

ochranu zdraví. Stejná škola dále nabízí obor Plánování a environmentální management. 

Obor je zaměřen na územní plánování a posuzování vlivů na životní prostředí, rozvoj obcí a 

programy venkovského rozvoje. V části věnované environmentálnímu řízení se studium 

zaměřuje na institucionální programy udržitelného rozvoje, environmentální auditing, 

plánování odpadového hospodářství, hodnocení rizik a posuzování vlivů. Fakulta inženýrství 

a systémových věd Trinity College nabízí pregraduální i postgraduální studium civilního a 

environmentálního inženýrství a studium přírodních věd. Univerzita v Limericku nabízí 

komplexní obor Environmentální vědy. V rámci pregraduálního studia se studenti kvalifikují 

v základních environmentálních vědách, environmentálním řízení, čistých technologiích, 

odpadovém hospodářství a zdraví a bezpečnosti. 

Pro zpracování této kapitoly bylo využito výhradně veřejných zdrojů (viz kap. IV.1.6) 
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3.7 Italská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Consulenza ambientale, Consulenti ambientali 

Resort životního prostředí je v Itálii řízen Ministerstvem životního prostředí a ochrany území 

(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, MoE) (http://www.minambiente.it/). Za 

zveřejňování informací o životním prostředí zodpovídá obdobně jako v jiných evropských 

zemích Národní agentura  pro životní prostředí (Agenzia per la protezione dell’ambiente e 

per i servici tecnici, APAT). Ta provozuje informační systém pro veřejnost SINAnet 

(http://www.sinanet.apat.it). Jedná se převážně o data o stavu životního prostředí jednak 

uspořádaná tématicky a jednak zařazená do databází specifických informačních systémů – 

GELSO (dobrá praxe místní udržitelnosti), CORINAIR-IPPC (registr znečištění ovzduší), 

INES (registr polutantů) a BRACE (kvalita ovzduší). ANPA vydává měsíčník IdeAmbiente, 

který distribuuje úřadům, podnikům, novinářům, NNO a dalším subjektům. 

Kompetence státu v oblasti EP veřejnosti přebírá vládní instituce APAT (Agenzia per la 

Protezione dell’Ambiente e per I Servizi Tecnici) (Environmental Protection Agency, EPA). 

APAT řídí národní systém agentur ochrany životního prostředí, který spojuje národní, 

regionální (ARPA) a provinciální (APPA) agentury do sítě. Hlavním úkolem těchto agentur je 

podpora rozšiřování informací, harmonizace sdílených dat a multimediálních prezentace 

informací široké veřejnosti. ARPA (APPA) poskytují řadu tématicky členěných informací a 

dílčím způsobem se skutečně zabývají i EVVO. 

Další zdroje informací, které spravuje centrální úroveň státní správy, představuje Národní 

výzkumné centrum (CNR), Národní agentura pro nové technologie, energii a životní prostředí 

(ENEA), Národní institut pro statistiku (ISTAT), Institut pro aplikovaný mořský výzkum 

(ICRAM), Národní zdravotní institut (ISS) a unvierzity (viz dále). 

Přístup k informacím o životním prostředí upravuje legislativní nařízení (zákon) č. 39/1997. 

Zákon byl novelizován ve smyslu splnění požadavků Direktivy 2003/4/EC. 

Legislativní nařízení (zákon) č. 152/06 bylo zaměřeno na reorganizaci, uvedení do souladu a 

integraci všech platných italských environmentálních předpisů do jednoho dokumentu 

nazvaného “Kodex životního prostředí”. Ten zahrnuje posuzování vlivů na životní prostředí, 

IPPC, vodní hospodářství, nakládání s odpadními vodami, nakládání s odpady a 

s nebezpečnými odpady, sanace, prevence znečištění ovzduší a environmentální škody. 

Vstoupil v platnost 3. dubna 2006. Tato komplexní norma zahrnuje problematiku 

environmentálního poradenství. Předpokládá se i zpracování specifických dílčích akčních 

plánů pro vybraná témata (emise znečišťujících látek, nakládání s odpady, atp.), nicméně 

nikoliv přímo pro poradenství. 

Vláda nepodporuje ani NNO ani soukromé poradce v poradenských aktivitách pro veřejnost. 

Ze státního rozpočtu podporuje ministerstvo vědu a výzkum (vědecké instituce). 

http://www.minambiente.it/
http://www.sinanet.apat.it)/
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Ministerstvo samo o sobě vydává on-line magazín a řadu publikací, zprávu o stavu životního 

prostředí a koordinuje národní program INFEA – program environmentálních informací, 

vzdělávání a školení. 

Síť center environmentálních informací 

V Itálii existuje síť 150 center environmentálních informací, vzdělávání a školení, které MoE 

podporuje celkovou finanční částkou 10 mil. EUR (cca 280 mil. Kč). Některá z nich jsou 

umístěna v chráněných územích, jsou koordinována regionálními úřady a řízena místní 

správou ve spolupráci s dalšími subjekty (podniky, NNO, školy). Hlavní náplní jejich práce je 

EVVO. 

Místní Agenda 21 

Specifickou velmi rozvinutou oblastí je Místní Agenda 21. Podle údajů MoE bylo v roce 2004 

do MA 21 zapojeno celkem 800 místních samospráv. MoE systematicky finančně podporuje 

MA21. Na počátku roku 2005 existovalo 118 procesů MA21 spolufinancovaných MoE 

částkou 13 mil. EUR (cca 365 mil. Kč).  

Energetické poradenství 

V roce 1998 vznikla v Itálii díky podpoře programu SAVE Evropské komise Národní síť 

regionálních a lokálních energetických agentur (RENAEL) (http://www.renael.it). Ta sdružuje 

25 agentur po celé Itálii, převážně na úrovni provincií. Agentury realizují modelové projekty 

využití obnovitelných zdrojů energie, připravují kampaně, vydávají publikace a některé z nich 

přímo nabízí poradenství, bez přesnější specifikace. Agentury se také účastní kampaně 

Udržitelná energie v Evropě (Sustainable Energy Europe). Jde o kampaň Generálního 

direktorátu EC pro energii a dopravu v letech 2005-2008. Agentury jsou tedy financovány 

z prostředků EU. 

Sdružení environmentálních poradců 

V Itálii působí profesionální asociace Italská unie environmentálních poradců (Unione Italiana 

Consulenti Ambientali, UNICA) (http://www.consulentiambientali.it/). UNICA je národní 

mezioborová asociace profesionálních environmentálních poradců s důrazem na evropský 

rozměr.  UNICA byla založena v roce 1999, je členem evropské sítě Eco-Counselling Europe 

a mezi její hlavní cíle patří 

- Podporovat profesionální kvalifikaci “Eko-poradců” v Itálii 

- Usilovat o certifikaci a právní zakotvení profesionálního profilu poradce 

- Vytvářet institucionální vazbu a zajišťovat lobbying, udržovat evropské vazby 

Počet členů UNICA se pohybuje v řádu desítek. K získání členství je zapotřebí předložit 

Národnímu řídícímu výboru písemnou žádost na speciálním formuláři se všemi 

doprovodnými dokumenty, které osvědčují splnění všech požadavků, jako je například délka 

požadované praxe, atd. Členství může mít podobu “juniorského” členství pro absolventy 

nižších úrovní škol a vysokých škol s krátkodobou praxí v environmentálním poradenství, 

http://www.renael.it/
http://www.consulentiambientali.it/
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“seniorského” členství pro zkušené praktiky, expertního členství, čestného členství, 

podpůrného členství  a asociovaného členství pro osoby, které se připravují na získání 

kvalifikace. 

Hlavní cíle UNICA jsou 

- vytváření pracovních skupin pro průběžné řešení společných záležitostí (školení, projekty 

mezinárodní spolupráce, projekty územního rozvoje) 

- vytvoření společných identifikačních znaků pro poradce – vytváření společného vnějšího 

vzhledu 

- vytvářet databáze environmentálně zaměřených novinářů 

- vytvářet podmínky pro vznik certifikace poradců 

- pořádání školících kurzů na vysoké úrovni zabývajících se i novými tématy, která nebyla 

v Itálii dosud otevřena 

- další témata dle aktuálních potřeb 

Dalším sdružením poradců je Italská asociace environmentálních poradců (Associazione 

Italiana Consulenti Ambientali, AICA) (http://www.aica-ambiente.it). Tato asociace sídlící 

v Milánském regionu má přes 140 členů. AICA pořádá vzdělávací kurzy pro své členy, 

podporuje jejich vzájemnou komunikaci a poskytuje jim další služby. V současné době nabízí 

vzdělávací kurz “Technicko-environmentální poradenství”. AICA deklaruje působnost ve 30 

převážně technicky orientovaných disciplínách vč. posuzování vlivů na životní prostředí. 

Kromě UNICA a AICA existuje v Itálii řada dalších zejména oborových asociací 

environmentálních specialistů: 

Assoacustici hluk, vibrace Milán http://www.assoacustici.it  330 

Euroacustici hluk, vibrace  http://www.euroacustici.org/ 30 

Associazione 

Ingegneri 

Ambiente e 

Territorio 

environmentální 

inženýring a 

územní plánování 

 http://www.ingegneriambientali.it/ 

 

500 

ISES Italia obnovitelné zdroje 

energie 

Řím http://www.isesitalia.it/ 150 

Associazione 

Bioarchitettura 

Italiana 

bioarchitektura Řím http://www.bioarchitettura.rm.it/ 

 

? 

Associazione 

Italiana di 

Architettura del 

Paesaggio 

krajinná 

architektura 

Janov http://www.aiapp.net/ 

 

500 

http://www.aica-ambiente.it/
http://www.assoacustici.it/
http://www.euroacustici.org/
http://www.ingegneriambientali.it/
http://www.isesitalia.it/
http://www.bioarchitettura.rm.it/
http://www.aiapp.net/
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Associazione 

Italiana per la 

Ingegneria 

Naturalistica 

„přírodní 

inženýrství“ 

(zpevňování 

svahů) 

Terst http://www.aipin.it/ 

 

200 

Associazione 

Nazionale 

Architettura 

Bioecologica 

bioekologická 

architektura 

Milán http://www.anab.it/ 

 

 

? 

Responsibili 

Tecnici 

Ambientali 

environmentálně 

odpovědní technici 

Řím http://www.responsabilitecnici.it 

 

? 

Associazione 

Italiana delle 

Scienze 

Ambientali 

odborníci a 

studenti 

environmentálních 

věd 

Milán 

Urbino 

http://www.aisa-on-line.org 

 

? 

Associazione 

Italiana Addetti 

alla Sicurezza 

bezpečnost, 

environmentální 

zdraví a ochrana 

zdraví 

Milán http://www.aias-sicurezza.it/ 

 

? 

Associazione 

Italiana degli 

Igienisti 

Industriali 

průmyslová 

hygiena 

Milán http://www.aidii.it/ 

 

? 

Associazione di 

Economisti 

Ambientali di 

Impresa 

environmentální 

ekonomie 

v průmyslu 

? http://www.dial.it/ecoeconomisti/in

dex.html 

 

? 

Pozn. Internetové odkazy na tyto asociace již nejsou uvedeny v souhrnu odkazů v kap. IV.3 

Celkem existuje v Itálii několik desítek aktivně fungujících specializovaných sdružení 
specialistů s relevantním zaměřením, což je ve srovnání s ostatními státy vysoký počet.  

Aktivity měst a obcí 

V Itálii je obvyklé, že municipality zřizují vlastní environmentální centra. Tato centra jsou pro 

veřejnost zřizována podle zákona 150/2000 a prostřednictvím nich jsou zodpovídány dotazy 

specifické pro konkrétní teritoria. 

Město Turín provozuje vlastní portál “InformAmbiente” 

(http://www.comune.torino.it/ambiente/). Tento portál je rozdělen tématicky do 15 okruhů. 

V rámci portálu je dále provozována zelená linka pro občany. Portál obsahuje řadu odkazů 

na odpovídající instituce a organizace, například na Energetickou a environmentální 

http://www.aipin.it/
http://www.anab.it/
http://www.responsabilitecnici.it/
http://www.aisa-on-line.org/
http://www.aias-sicurezza.it/
http://www.aidii.it/
http://www.dial.it/ecoeconomisti/index.html
http://www.dial.it/ecoeconomisti/index.html
http://www.comune.torino.it/ambiente/
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agenturu města Turína, která poskytuje poradenství v oblasti úspor energie a obnovitelných 

zdrojů.  

Město Janov na vlastních stránkách pouze zpřístupňuje základní informace. Z publikovaných 

informací vyplývá provázanost s regionální sítí středisek ekologického vzdělávání vzniklou 

v devadesátých letech na základě programu MoE INFEA (viz výše). Například právě 

v Ligursku je těchto center 22.  Většina z center je vedena jako Centrum environmentálního 

vzdělávání (Centro di Educazione Ambientale, CEA), menší část jako Terénní laboratoř 

(LabTer). V regionu je vždy síti nadřazeno regionální centrum (Centro Regionale di 

Educazione Ambientale, CREA) a existuje i provinciální úroveň středisek (V Ligursku celkem 

4 provinciální centra Imperia, Savona, Janov a La Spezia). Poslední úroveň je lokální, kde 

centra provozují municipality a správy chráněných oblastí. Jak bylo uvedeno výše hlavní 

oblastí činnosti center je výchova dětí a mládeže, Agenda 21 a komunální spolupráce a 

informování veřejnosti. 

Město Milán zřizuje vlastní Milánskou agenturu pro mobilitu a životní prostředí (Agenzia 

Milanese Mobilita Ambiente). Ta se zabývá kvalitou městského prostředí a kromě odborných 

aktivit poskytuje vyčerpávající informace o mobilitě (doprava v pohybu a v klidu a veřejná 

doprava), o životním prostředí (kvalita ovzduší) a o energii (komunální dotace na 

rekonstrukce systémů vytápění).  

Odbor životního prostředí a ochrany území Města Benátky zřizuje Informační pracoviště pro 

životní prostředí (Sportello Informativo Ambientale). Toto pracoviště je zodpovědné za 

poskytování informací podle příslušné legislativy o přístupu k informacím a také za 

environmentální vzdělávání. Mimo jiné na svých internetových stránkách publikuje tématicky 

uspořádané informace a také nejčastější otázky a odpovědi. 

Obdobná situace je například dále v Bologni a Florencii, Anconě, Perugii a dalších městech. 

Odbor (Rada) pro životní prostředí zřizuje informační portál rozdělený podle hlavních témat. 

Tyto portály jsou obvykle složené z kontaktních údajů (některé municipality provozují zelené 

linky), různě obsáhlé tématické části zahrnující teoretické úvody, informační materiály, často 

kladené dotazy a odkazů. Prakticky všechny portály odkazují na příslušnou ARPA (APPA) – 

regionální, resp. provinciální agenturu životního prostředí a také se často zabývají Místní 

Agendou 21 a udržitelným rozvojem příslušné oblasti. 

Řešená témata 

V následující tabulce je uvedeno hodnocení četnosti témat řešených jednotlivými druhy 

subjektů. Otázka zněla: „Jak často se veřejnost obrací na jednotlivé druhy subjektů s tímto 

konkrétním tématem?“ (1=mimořádně frekventované téma, 5=téma se nevyskytuje vůbec) 

Téma NNO Soukromé 

subjekty 

Školy, věda Státní správa  

a samospráva 

Odpady 3 1 4 1 

Voda 1 1   

Ochrana přírody a krajiny 3 3 3 3 
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Ovzduší 1 1 1 1 

Půda, plocha 3 1  1 

Nebezpečné látky 3 1 3 1 

Energie 3 3 2 1 

Radiace, hluk, fyzikální pole 3 4 3 3 

Ochrana lesa a lesnictví 3 4 2 3 

Hygiena 3 5 1 2 

Doprava 3 3 3 1 

Zemědělství, biozemědělství 3 4 1 1 

Zjednodušeně lze pořadí témat shrnout takto (pro srovnání se zbylými zeměmi, kde je 

uváděna jen prostá známka četnosti výskytu): 

1. Voda; Ovzduší; Půda, plocha 

2. Nebezpečné látky ; Odpady; Energie; Zemědělství, biozemědělství; Doprava 

3. Hygiena; Ochrana přírody a krajiny; Ochrana lesa a lesnictví 

4. Radiace, hluk, fyzikální pole 

Univerzitní vzdělávání 

Pokud jde o vzdělání environmentálních poradců, je získáváno studiem environmentálních 

oborů – věd - a environmentálního inženýrství. V Itálii působí téměř 100 univerzit a vysokých 

škol. Komplexní pregraduální studium environmentálních věd nabízí například Benátská 

univerzita a řada dalších. Univerzita v Trentu nabízí kromě environmentálního inženýrství 

také specializovaný obor „Inženýrství ochrany životního prostředí“, které je navíc specificky 

zaměřen buď na environmentální monitoring nebo problematiku odpadních vod a zásobování 

vodou. Univerzita v Urbinu nabízí kromě environmentální vědy dále specializované studium 

územního inženýrství a environmentální statistiky. Ekonomická fakulta Terstské univerzity 

vypisuje obor „Ekonomika turistického ruchu a životního prostředí“ a Fakulta inženýrství obor 

civilního a environmentálního inženýrství a specializovaný obor environmentálního a 

územního inženýrství.  

Fakulty inženýrství téměř všech univerzit nabízí studijní kurz environmentálního inženýrství. 

V bakalářském programu je obvykle nabízen základní kurz EI a v magisterském programu je 

specializovaný kurz rozšiřující studijní obor o územní správu a plánování, event. 

environmentální řízení (např. Univerzita v Perugii, Polytechnika Bari, Polytechnika v Miláně, 

Polytechnika v Turíně, Polytechnika Ancona, Univerzita v Cagliari a další a další).  

Studium environmentálního a územního plánování bývá interdisciplinární – na výuce se 

podílí více fakult. Příkladem je Univerzita v Camerinu, kde je tento obor vyučován Fakultou 

architektury, Právnickou fakultou a Fakultou inženýrství.  

Univerzita „Sapienza“ v Římě nabízí studium zahradnické a krajinné architektury a plánování 

a správy území a životního prostředí (posuzování a plánování projektů). Krajinné inženýrství 
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a územní plánování bývá vyučováno v rámci magisterského studia. Turínská polytechnika 

vypisuje mimo jiné kurz „Historie a ochrana architektonických a přírodních památek“. 

Polytechnická univerzita v Anconě, Fakulta věd, otevírá kurz „Techniky environmentálního 

řízení a ochrany společnosti“.  Janovská univerzita, Fakulta literatury a filosofie, nabízí 

specializovaný kurz „Geografické, územní a turistické informační systémy“. Nabídku celkem 

ojedinělého specializovaného kurzu nacházíme na Fakultě inženýrství University v Modeně – 

Inženýrství udržitelného rozvoje. Je zaměřený výrazně interdisciplinárně - na plánování a 

vyhodnocování systémů a procesů. 

Environmentální vědy jsou také vyučovány na zemědělských fakultách univerzit. Další obory 

zaměřené na kulturně-společenské souvislosti environmentální problematiky lze studovat na 

filosofických fakultách řady univerzit. Ekologie, biologie, geologie, chemie, atd. jsou 

zastoupeny jednotlivými obory na fakultách přírodních věd všech univerzit. Nabídka 

vysokoškolských oborů je tedy velice široká. 

Speciální vzdělávání poradců 

Systematické vzdělávání poradců zajišťuje Italská národní agentura pro nové technologie, 

energii a životní prostředí (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, ENEA) 

(http://www.enea.it). Tato agentura má centrum v Římě a zřizuje síť 12 center v celé zemi. 

Příjmy agentury tvoří z 25 % projektové zdroje, 8 % majetkové výnosy a 67 % státní 

podpora. 

Soukromé poradenské firmy 

V Itálii působí stovky korporátních subjektů zabývajících se environmentálním poradenstvím. 

Jak je uvedeno v přehledu výše, zabývají se tématy charakteristickými i pro ostatní evropské 

země: voda, odpady, ovzduší, využití území, ochrana zdraví a bezpečnost, nebezpečné 

látky. Obdobně jako v ostatních „starých“ zemích EU zde působí pobočky některých 

nadnárodních konzultačních korporací (CH2M, URS), jejichž kořeny zasahují až do první 

poloviny minulého století, kdy vznikaly jako inženýrské společnosti, v 70. letech se začaly 

orientovat na ochranu životního prostředí a v devadesátých letech zahájily činnost ve zcela 

nových oborech: environmentální poradenství a rozvojové poradenství, které dnes často 

převážily v rozsahu aktivit a pomohly firmám se trvale rozvíjet i v době hospodářského 

útlumu. 

Kromě toho v Itálii pracuje celá řada menších firem, které pracují jako operativní týmy. 

Některé z nich působí na celostátní úrovni, některé působí jen v části regionů, nebo pouze 

v jednom regionu. Tým odborníků tvoří většinou cca 10 zaměstnanců, z nichž 2-3 se starají o 

administrativní záležitosti. Řada firem pracuje částečně na projektovém principu a účastní se 

i projektů EU.  Menší organizace často vznikly na základě společenské poptávky 

v devadesátých letech minulého století, nebo až na přelomu tisíciletí sloučením několika 

vysoce specializovaných menších subjektů, event. vytvořením týmu odborníků, kteří předtím 

pracovali pro větší společnosti, resp. pro veřejnoprávní (např. výzkumné) instituce tak, aby 

mohly poskytovat širší spektrum služeb v oblasti environmentálního poradenství. 

http://www.enea.it/
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Mezi typické uváděné klienty patří ministerstva a agentury (APAT, ARPAs, APPAs), odborné 

instituce, zahraniční klientela, korporátní sféra (chemický průmysl, výrobní obory, 

farmaceutický průmysl, energetika, doprava), municipality, školy. 

Portál životního prostředí 

Na internetové adrese http://www.ambiente.it existuje portál pro životní prostředí. Jde o 

soukromý podnik. Portál je zaměřen na poskytování informací a vzájemnou výměnu nabídek 

a zkušeností v oblastech ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, výživy a 

kvality. Portál je rozdělen do tří základních oblastí: oblast pro profesinály, oblast pro obchod 

a služby a oblast osvětovou. Profesionální oblast nabízí novinky, události, sbírku zákonů a 

jejich návrhy, tématicky uspořádané informace, databáze, monografie a další dokumenty.  

Oblast pro obchod a služby obsahuje nabídku a poptávku po pracovních místech a nabídku 

služeb a produktů. Osvětová sekce se připravuje a bude obsahovat další všeobecně aktuální 

témata (životní prostředí měst, energie, atd.). Občané jsou k zájmu o environmentální 

problematiku motivováni, podle osobní zkušenosti zdroje, zejména nestátními neziskovými 

organizacemi, jako například „Lega Ambiente“.  

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- paní Irene Bona, konzultantka soukromé společnosti CH2M HILL (environmentálně 

šetrná řešení klientům ze soukromého i veřejného sektoru) 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambiente.it/
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3.8 Kyperská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Environmental Consulting, Environmental Officer 

Průzkumu se zúčastnila zástupkyně resortu průmyslu a turistiky – Ministerstva průmyslu a 

turistiky (Ministry of Commerce, Industry and Tourism, MCIT). V současné době se tento 

resort angažuje v procesu EP prostřednictvím tří výborů: 

- Poradní výbor pro nakládání s pevnými a nebezpečnými odpady 

- Poradní výbor pro obchod s emisemi skleníkových plynů 

- Poradní výbor pro značení environmentálně šetrných výrobků 

Zastřešujícím resortem pro oblast EP pro veřejnost je Ministerstvo zemědělství, přírodních 

zdrojů a životního prostředí (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, 

MoA). Největší význam environmentálního poradenství je přikládán jeho úloze v procesu 

posuzování vlivu nových záměrů na životní prostředí. Ministerstvo je rozděleno na tři 

samostatné sekce (viz název). Životním prostředím se zabývá „Environmentální služba“ 

(Environment Service, ES). 

Kypr ratifikoval Aarhuskou úmluvu v září 2003. V roce 2004 byl přijat nový zákon o přístupu 

veřejnosti k informacím o životním prostředí (119(I)/2004), který uvedl národní legislativu do 

souladu s požadavky evropské direktivy a Aarhuské úmluvy. V roce 2003 – 2004 zpracovala 

ES ve spolupráci s Egejskou univerzitou studii na téma environmentální osvěty na Kypru. 

Pro všechny společenské sektory byly v těchto letech připraveny informační materiály.  

Ministerstvo školství ve spolupráci s ES a ostatními subjekty připravilo Strategický plán 

environmentální výchovy, který integruje EV do školních osnov. Současně byl připraven plán 

budování environmentálních center na území celého Kypru.  

Na Kypru neexistuje zastřešující NNO pro oblast environmentálního poradenství. Stát 

preferuje privátní poradce a poradenské organizace a poradenství je především jejich 

doménou. Zároveň je obvyklé, že municipality zřizují vlastní poradenská centra pro občany.  

Environmentální poradenství není zakotveno v žádném zákoně, stejně jako profese 

environmentálního poradce není normativně zakotvena, ani neexistuje žádná národní ani 

oborová koncepce EP ani akční plán. Stát EP systematicky nepodporuje. Prostřednictvím 

dotací na konkrétní na projekty je podporována konzultační činnost v průmyslových 

podnicích. ES podporuje NNO finančně a pro NNO zabývající se EVVO je určena specifická 

kapitola. 

Jiná systematická podpora EP ze strany státu neexistuje. Jsou podporovány konzultační 

aktivity v průmyslových podnicích prostřednictvím projektových dotací.  

Řešená témata 

Z hlediska četnosti témat, kterými se kyperští poradci zabývají uvádí informační zdroj 

následující pořadí: 

1. --------- 
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2. Odpady; Energie; Hygiena 

3. Voda; Ovzduší; Nebezpečné látky; 

4. Ochrana přírody a krajiny; Půda, plocha; Záření, hluk, fyzikální pole; Lesnictví, ochrana 

lesa; Doprava; Zemědělství a biozemědělství 

Žádné z uvedených témat není vyloženě dominantní aby mohlo být zařazeno na první místo. 

Specifické vzdělávání poradců 

Specifické vzdělávání pro environmentální poradce zajišťuje Harvardská škola veřejného 

zdraví (Harvard School of Public Health, HSPH) (http://www.hsph.harvard.edu/cyprus). Tato 

vzdělávací instituce a Kyperská vláda společně založily iniciativu mezinárodního výzkumu, 

vzdělávání a technologií v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví, která se zaměřuje 

na hlavní environmentální témata jak na Kypru, tak v celém Mediteránu. K dosažení svých 

cílů založila HSPH dvě výzkumná a vzdělávací centra. První z nich, Kyperský mezinárodní 

institut pro životní prostředí a veřejné zdraví (The Cyprus International Institute for the 

Environment and Public Health, CII) sídlí v Nikósii a HSPH-Cyprus Program (HCP) sídlí 

v USA ve městě Boston. 

CII zdokonaluje zkušenosti a všeobecnou kapacitu výzkumníků na Kypru k zajištění 

současných a budoucích společenských potřeb na Kypru a v celém regionu. Navíc CII 

navštěvuje řada vědců z Evropy, Afriky, Středního východu a USA  za účelem účasti na 

seminářích, ve výzkumu a na konferencích. 

Fakulta HCP/CII nabízí vzdělávání specialistů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Přednášející zastupují například následující relevantní obory a studijní témata: 

 Environmentální inženýring, EMS, Čistší produkce 

 Odpadové hospodářství 

 Vodní hospodářství 

 Obnovitelné zdroje energie, odsolování 

 Environmentální právo a environmentální politika 

 Biostatistika 

 Prevence chorob způsobených tabákem 

 Kvalita vnitřního ovzduší – měření, technologie 

 Prevence chorob dýchacího ústrojí v souvislosti se znečištěním ovzduší 

 Komunikace rizik, Vyhodnocování expozice lidského organizmu polutantům, 

Vyhodnocování rizika 

 Alergeny v životním prostředí 

 Environmentální meteorologické modely znečištění ovzduší 

 Průmyslová hygiena 

 Důsledky chemického terorismu 

http://www.hsph.harvard.edu/cyprus
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 Mutageny a kancerogeny v životním prostředí 

 Biofyzika, biofyzikální diagnostika 

Jednotlivé předměty jsou přednášeny vysokoškolskými pedagogy Harvardské univerzity a 

dalších renomovaných vysokých škol z celého světa. 

Kurzy pro veřejnost 

Kromě studijního programu pro specialisty nabízí HCP/CII kurzy pro veřejnost. Od října 2004 

probíhají série kurzů zaměřených na témata související se zdravím a životním prostředím. 

Tyto kurzy jsou určeny laikům i profesionálům. Kurzy seznamují s veřejnost s možnostmi 

získávání informací a zkušeností v celé široké oblasti klíčových témat zdraví a životního 

prostředí. 

Hlavními cíli kurzů je: 

 Informovat veřejnost o nejnovějších poznatcích z oblasti zdraví a ŽP 

 Vzdělávat veřejnost v oblasti prevence  

 Poskytovat veřejnosti průvodce oblastí vyhodnocování a komunikace rizik různých 

onemocnění a podmínek. 

 Zdůrazňovat regionální témata 

 Přizvat širokou veřejnost do aktivní role v klíčových iniciativách týkajících se zdraví a 

životního prostředí 

Profesní sdružení 

Profesní komora environmentálních poradců neexistuje. Zástupci některých relevantních 

oborů mohou být zastoupeny v Kyperské technické komoře (Cyprus Technical Chamber, 

ETEK) (http://www.etek.org.cy). Z nich lze jmenovat např. krajinnou architekturu, chemické 

inženýrství, báňské inženýrství a aplikovaná geologie a agronomicko – topografické 

inženýrství. Členem komory může být každá fyzická osoba, která je držitelem diplomu 

v příslušné disciplíně podle platného práva. U některých oborů (krajinná architektura) se 

vyžaduje roční praxe.  

ETEK je veřejná instituce zřízená zákonem s platností od 7. 12. 1992. Fakticky spadá do 

kompetence Ministerstva komunikací a práce. ETEK slouží jako technický poradce státu a 

zejména: 

- vydává expertní stanoviska na výzvu kompetentních úřadů 

- zkoumá všechny vědecké, technické, technicko-hospodářské a rozvojové otázky 

související s libovolnou oblastí inženýringu a formuluje vize 

- informuje veřejnost prostřednictvím publikací, oznámení, průběžné komunikaci a snaží se 

o širší porozumění tématům, které jsou v jeho kompetenci 

- shromažďuje statistická data a statisticky zpracovává témata související s inženýringem 

- zajišťuje a podporuje technické vzdělávání ve všech oblastech své kompetence 

http://www.etek.org.cy)/
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- zajišťuje mezinárodní komunikaci 

Podle informačních zdrojů z Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky zajišťuje ETEK 

vzdělávání poradců. 

Spolupráce a sítě 

Žádná síť environmentálních poradců neexistuje. Vzájemná spolupráce jednotlivých sektorů 

je z hlediska její intenzity hodnocena spíše negativně: 

 Státní správa, 

vláda 

Samospráva, 

města, obce 

NNO Školy Vědecká 

pracoviště 

Soukromníci, 

experti 

Státní správa, 

vláda 

      

Samospráva, 

města, obce 
3      

NNO 3 3     

Školy 3 3 3    

Vědecká 

pracoviště 
4 4 4 4   

Soukromníci, 

experti 
4 2 3 4 3  

Legenda:  

1 = spolupracují trvale, systematicky, kvalitně; 2=spolupracují často; 3=spolupracují spíše náhodně;  

4= spolupracují zcela výjimečně; 5=nespolupracují 

Z hodnocení vyplývá, že typická je spolupráce soukromých subjektů a municipalit. 

Univerzitní vzdělávání 

První komplexní obor vysokoškolského pregraduálního studia environmentálních věd byl 

otevřen na Katedře environmentálních studií Egejské univerzity v Mytilene na ostrově Lesvos 

v roce 1984. Během čtyřletého bakalářského studia získají studenti komplexní a hluboký 

přehled o národních i mezinárodních problémech životního prostředí a seznámí se 

s jednotlivými nástroji jejich řešení. V zájmu holistického přístupu k řešení environmentálních 

problémů se studium skládá jak ze studia sociálních věd, tak ze studia přírodních věd.  

Během studia mají studenti možnost absolvovat praxi ve veřejném i soukromém sektoru. 

Studium environmentálního inženýrství je nově nabízeno na Kyperské univerzitě v Nicosii na 

pregraduální i postgraduální úrovni (B.Sc., M.Sc., Ph.D.). Jiné komplexní environmentální 

obory nejsou univerzitami nabízeny. 

Soukromé poradenské firmy 

Environmentální konzultační firmy se rozvíjí obdobně jako v ostatních zemích zejména 

v souladu s požadavky na environmentální auditing a hlavně posuzování vlivů na životní 

prostředí. Většina ze vzorku kyperských poradenských firem pracuje s velmi malým 
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operativním týmem pracovníků a deklaruje širokou spolupráci s mnoha free-lance odborníky, 

a to jak na Kypru, tak zejména v Řecku a Velké Británii. Firmy se přizpůsobily nástrojům  

předvstupní a strukturální podpory EU (Kypr členem od r. 2004) a zapojily a zapojují se do 

evropských projektů – pomáhají Kypru realizovat prostředky evropské podpory.  Poradenská 

firma ISOTECH například v letech 2002 – 2005 koordinovala projekt vzdělávání 

středomořských farmářů v oblasti organického zemědělství. Projekt byl uskutečněn za 

podpory programu Leonardo da Vinci EU a jeho celkový rozpočet byl  460 tis. EUR (13 mil. 

Kč). Konzultační firmy realizují rozsáhlé zakázky pro vládu (např. MoE, nebo jeho resortní 

instituce, ale  typickou náplní činnosti firem je posuzování vlivů na ŽP. Typickými zákazníky 

jsou municipality a soukromí investoři. Kvalifikační profil malých firemních týmů je 

charakteristický: akreditovaný územní plánovač, vodohospodářský inženýr, akreditovaná 

osoba pro biologické průzkumy a posuzování krajiny, dopravní inženýr, chemický a 

environmentální inženýr, specialista na evropskou spolupráci v oblasti životního prostředí. 

Firmy se neorientují na poradenství veřejnosti. 

 

Komunikační portál EP neexistuje. Podle informačního zdroje jsou veřejnost a jednotlivé 

subjekty motivovány vlastními potřebami a nikoliv nějakými vyššími stimuly, ze strany veřejné 

správy nebo jiného sektoru. 

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- paní Athena Papanastasiou, státní úřednice pro rozvoj průmyslu, Ministerstvo obchodu, 

průmyslu a turistiky 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.8 
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II.1.9 Litevská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Aplinkos konsultavimas, Konsultacijos aplinkos 

V roce 1996 byla schválena aktualizovná Litevská strategie životního prostředí a její Akční 

plán (1996) a Strategie vzdělávání o životním prostředí a její Akční plán (1998). V současné 

době prochází další aktualizací. Dokumenty obsahují opatření směřující mimo jiné ke 

zvýšení povědomí veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí a podpory účasti veřejnosti 

na procesu politického, ekonomického a sociálního rozhodování. EP je součástí těchto 

dokumentů jen částečně jako poskytování informací. Dále existuje zákon o přístupu 

veřejnosti k informacím od státních a municipálních institucí (2000), přímo vycházející 

z Aarhuské úmluvy, kterou Litva ratifikovala v r. 2001. Problematika EP je částečně 

zakotvena v Rozhodnutí vlády č. 1175 o zajištění přístupu veřejnosti k informacím o životním 

prostředí (1999). Přístup k informacím se dále řídí i dalšími zákony - o ochraně životního 

prostředí (1996), o regionálním plánování (1995), o EIA (2000).  

Rozhodnutím ministra životního prostředí byl dne 12. 9. 2001 ustaven „Sbor poradců 

Ministerstva životního prostředí“, jenž byl pověřen zapojováním veřejnosti do rozhodovacích 

procesů v kompetenci ministerstva.  

MoE zpracovalo ke dni 20.1.2005 Národní zprávu o naplňování Aarhuské konference 

v Litevské republice (implementační zpráva). Tento dokument přináší základní informaci  

o aktivitách klíčových subjektů v působnosti veřejné správy, či veřejnou správou 

podporovaných v procesu environmentální osvěty, přístupu k informacím a poradenství. 

Podle této zprávy byl v roce 2004 schválen MoE „Program o poskytování informací  

o životním prostředí a podpoře environmentální výchovy pro litevskou veřejnost“ a k němu 

příslušný akční plán na roky 2004 – 2006. Program zahrnoval opatření v oblasti veřejné 

osvěty a environmentální výchovy, akce NNO a místní samosprávy (municipalit), informační 

kampaně, osvětové programy v médiích, vydávání populárních publikací a posílení kapacity 

MoE v oblasti poskytování informací veřejnosti, tj. aktivit informačního centra pro veřejnost. 

Dále bylo navrženo zřízení internetového portálu a zpracování informačního systému pro 

poskytování elektronických služeb v oblasti životního prostředí veřejnosti. 

Aktivity sdružení a ostatních veřejných organizací jsou upraveny Zákonem o sdruženích. Čl. 

7 Zákona a ochraně životního prostředí definuje práva jednotlivců, veřejných organizací, 

ostatních právnických i fyzických osob v souladu se všemi právy uvedenými v Aarhuské 

úmluvě. Spolupráce s NNO v oblasti poskytování informací a osvěty veřejnosti je také 

zakotvena v řadě právních norem v oblasti ochrany životního prostředí, výstavby, územního 

plánování a řadě dalších. 

Zástupci NNO jsou členy panelu (výše zmíněného sboru poradců) MoE, společně 

s environmentálními specialisty a zástupci výzkumných a vzdělávacích institucí. Tento panel 

(poradenský sbor) konzultuje veškerou koncepční a legislativní aktivitu ministerstva a podílí 

se na přípravě strategií ve vztahu státní správa – veřejnost.  
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Finanční prostředky pro podporu EVVO a poskytování informací jsou alokovány zejména 

v Programu podpory ochrany životního prostředí. Projekty NNO mohou být současně 

podporovány prostřednictvím programů municipalit. Tato podpora je institucionalizována 

zákonem č. IX-1607 o Zvláštním programu pro podporu ochrany životního prostředí obcemi.  

Tento zákon definuje zdroje pro tento program a způsob jejich použití. Zdrojem pro oba 

(obecný i speciální) finanční rámce jsou poplatky od znečišťovatelů ovzduší, určitá část 

poplatků z využití honiteb, dobrovolné příspěvky – dary – a další legální příjmy. Podle 

příslušné legislativy musí obce pravidelně informovat o využití těchto zdrojů. 

Poskytování informací na úrovni ministerstva životního prostředí 

Na úrovni MoE jsou informace poskytovány prostřednictvím telefonu, e-mailu a během 

osobních návštěv občanů. K tomuto účelu zřizuje MoE Oddělení pro informování veřejnosti. 

Pokud je od občanů vyžadována specifická informace – rada – zprostředkuje tento útvar 

asistenci specialisty. Na internetových stránkách MoE je měsíční přehled schůzek se 

specialisty a informační útvar MoE publikuje příslušné kontaktní informace v informačních 

materiálech a předává je médiím. 

Poskytování informací na místní úrovni 

Poskytování informací na místní úrovni zajišťují REPDs (regionální referáty životního 

prostředí) a agentury zřizované municipalitami. Ty také poskytují informace telefonem, e-

mailem, přímou konzultací, nebo poštou. Vývěsky a internetové stránky řady místních úřadů 

popisují postup při poskytování informačních služeb a uvádějí kontaktní údaje. Například na 

stránkách města Vilniusu je inzerována bezplatná telefonní linka pro environmentální 

informace. Stránky některých municipalit a úřadů naznačují, kteří konkrétní odborníci mají 

být kontaktováni v případě specifických požadavků, zatímco jinde jsou zřízeny zvláštní 

kapitoly s příslušnými odkazy. 

Spolupráce ministrerstva životního prostředí s ostatními subjekty 

V roce 2004 podepsal ministr životního prostředí A. Kundrotas dohodu o spolupráci mezi 

MoE a řadou národních výzkumných a vzdělávacích institucí v oblasti řízení environmentální 

kvality. Cílem těchto dohod je posílit význam aplikovaného výzkumu, zlepšení efektivního 

využívání informací a podpora role výzkumných a vzdělávacích institucí v mezinárodních 

environmentálních informačních sítích. Dohody upřesňují zodpovědnost jednotlivých stran 

v oblasti sběru, analýzy a vědeckého vyhodnocení environmentálních dat a informací stejně 

jako otázky výměny informací a expertíz. Tyto organizace sice spolupracovaly již dříve, 

nicméně tyto dohody poslouží jako zákonná platforma pro další spolupráci. 

MoE a jeho podřízené instituce úzce spolupracují s environmentálními NNO, realizují 

společné projekty a poskytují metodickou a jinou podporu. V roce 2003 bylo Oddělení pro 

informování veřejnosti MoE zapojeno do 20 projektů. Tyto projekty byly financovány  

z Programu podpory ochrany životního prostředí, strukturálních fondů, programů zahraniční 

podpory administrovaných vládou a z ostatních zdrojů. 
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Litevský jednotný programový dokument (SPD) na roky 2004 – 2006 (obdoba JPD, či SROP 

v ČR) využívá prostředků strukturálních fondů EU mimo jiné pro financování projektů podle 

opatření 1.3 Zvyšování kvality životního prostředí a prevence poškozování životního 

prostředí. Veřejná správa, municipality a regionální správa, stejně jako NNO mohou 

předkládat žádosti na financování jejich opatření k informování a vzdělávání veřejnosti. Je 

obvyklé, že místní správa se přímo podílí na realizaci projektů NNO a naopak zapojuje NNO 

do svých aktivit. 

Nestátní neziskové organizace 

V Litvě působí odhadem 80 – 100 NNO s nejrůznějším zaměřením. Často a intenzivně 

spolupracují s mezinárodními střešními organizacemi, nebo jsou přímo členy sítí. Některé 

environmentální NNO mají dlouholetou minulost a podobně jako v ČR sehrály svojí 

podstatnou roli při změně společenského uspořádání počátkem 90. let 20. století. NNO tvoří 

podstatnou hybnou sílu pro proces společenské implementace principů udržitelného rozvoje 

a zapojování veřejnosti do tohoto procesu. Chybí však významnější politická síla. I v těchto 

bodech je situace velmi podobná ČR.  

Asociace pro inženýrskou ekologii 

V první polovině 90. let vznikla v rámci Litevské konfederace průmyslových podniků 

Asociace pro inženýrskou ekologii (Association of Engineering Ecology, AEE) a dále 

Centrum prevence znečištění (Pollution Prevention Center, PPC). Tyto organizace podporují 

„ekologizaci“ průmyslu, environmentální management a čistší produkci. Na přelomu tisíciletí 

rostl počet organizací, které podporují alternativní energetické zdroje a environmentálně 

šetrné bydlení. Tento rozvoj byl aktivně podporován ze strany UNDP, UNEP, Světové banky, 

Programu PHARE a dalšími programy EU i jednotlivými státy, např. Dánskem, Švédskem, 

Finskem, Norskem, USA, Velkou Británií a dalšími. 

Značení ekologicky šetrných výrobků 

V roce 1996 byl zahájen proces litevského značení environmentálně šetrných výrobků 

(ecolabeling). Značka leknínu se však na trhu prosazovala obtížně z důvodů nejrůznějších 

překážek a především nedostatku motivace. Jedním z důvodů bylo i to, že řada 

průmyslových podniků (např. textilních) usiluje zejména o uplatnění na zahraničních trzích, a 

tak se snaží získat spíše mezinárodní, než domácí certifikaci. 

EVVO 

Významnou roli v litevské environmentální politice hraje EVVO. Nástroje EVVO jsou 

implementovány na všech úrovních škol. Proces MA21 byl na rozdíl od ČR zahájen 

spuštěním hlavních projektů ve třech největších litevských městech: Kaunas, Klaipėda a 

Panevėžys, teprve později se rozšířil do menších měst a regionů.  

Kromě implementační zprávy k Aarhuské úmluvě byly výše uvedené informace o zapojování 

veřejnosti získány studiem Zprávy o udržitelném rozvoji Litvy zpracované v roce 2002. 

Z informací vyplývá, že Litva prošla a prochází velmi obdobným vývojem jako ČR. 
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Environmentální poradenství není státem chápáno jako svébytné téma, ani samostatně 

stojící, ani jako součást EVVO. 

Základní informace o zajištění aktivit souvisejících s EP v Litevské republice poskytl 

zástupce Agentury ochrany životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA) a 

zástupci několika ministerstev. 

EPA poskytuje informace o stavu ovzduší, stavu a kvalitě povrchové vody, a také informace 

o chemických látkách. EPA podporuje zavádění systémů EMAS a BAT, provádí chemickou 

analýzu, včetně YES a analýz v případech komplexního znečištění životního prostředí a 

koordinuje publikaci výroční národní zprávy o stavu životního prostředí 

Za zajištění EP je zodpovědné Ministerstvo životního prostředí Litevské republiky (MoE). 

Funkce informačních center o životním prostředí na místní úrovni zajišťují regionální 

oddělení pro ochranu životního prostředí (REPDs) Ministerstva životního prostředí a 

agentury měst a regionů, které zaručují bezprostřední kontakt s obyvateli každé územní 

jednotky. V Litvě je tedy obvyklé, že vlastní poradenská centra zřizují municipality. Kromě 

poradenství zajišťované na této úrovni je konzultační činnost doménou jak NNO, tak 

privátního sektoru. 

Centrum pro environmentální politiku 

Například Centrum pro environmentální politiku je nezisková organizace, která poskytuje 

konzultační a projektové služby  v oblasti ochrany životního prostředí. Centrum pracuje na 

síťovém principu, který umožňuje rychlou a efektivní reakci na potřeby klientů. Centrum se 

skládá z kmenového personálu ve Vilniusu a rozsáhlé sítě expertů, kteří mohou být najímáni 

pro specifické případy dle potřeb klientů. Pro tyto účely je centrum schopno zajistit 

specializované služby pro realizaci projektů širokého zaměření v oblasti životního prostředí. 

Centrum je financováno ze státního rozpočtu a municipálních rozpočtů. Hlavní zdroj příjmů 

jsou konzultační služby a koordinace a správa projektů.  

Podle názoru účastníků průzkumu se NNO neomezují jen na poskytování informací, ale 

věnují se systémovému poradenství – příprava a vedení projektů pro partnery (klienty). 

Role dalších resortů 

Svůj díl environmentální zodpovědnosti přijímají kromě MoE i další resorty. Ministerstvo 

dopravy a komunikací uvádí, že jedním z jeho hlavních poslání je podílet se na vypracování 

politiky pro snížení negativních dopadů oblastí dopravy na životní prostředí. Jeho Divize pro 

prevenci mimořádných situací poskytuje EP ve specifických případech. 

Cíle a podpora EP 

Jako hlavní cíl EP vnímají oslovení představitelé státní správy poskytování informací o stavu 

životního prostředí a jeho vývoji veřejnosti.  

Profese environmentálního poradce není zakotvena v žádném zákoně, ani samostatně, ani 

například jako obor podnikání.  
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Stát systematicky podporuje aktivity EP, nicméně údaj o úhrnné částce není k dispozici. O 

zajištění této podpory se dělí MoE a Ministerstvo vědy a vzdělávání. Podpora je poskytována 

prostřednictvím daňových úlev a podpor v podnikání, dotací ze státního rozpočtu a příspěvky 

na konkrétní objem poradenských služeb poskytnutých konkrétnímu klientovi. Typickou 

formou podpory je dotace na konkrétní projekt. Příjemci této podpory jsou specificky NNO a 

vědecké a výzkumné instituce. Pro získání dotace není zapotřebí splnit speciální 

(kvalifikační) kritéria.  

Vzdělávání 

V Litvě neexistuje speciální studijní obor zaměřený na environmentální poradenství. 

Environmentální vědy lze studovat například na Vilniuské univerzitě (Ekologický institut, 

Centrum environmentálních studií).  

Širokou nabídku studijních programů má Kaunaská technická univerzita. Nabízí bakalářské i 

magisterské studium environmentálního inženýrství a magisterské studium 

environmentálního řízení a čistší produkce. Postgraduální vzdělávání je zastoupeno 

doktorandským studiem environmentálního inženýrství a krajinného managementu.  

Univerzita v Klaipėdě nabízí bakalářské studium ekologie, magisterské studium 

hydroekologie, biofyzikální ekologie, zemědělské ekologie, environmentálního inženýringu a 

systémové analýzy ekosystémů a doktorandské studium biologie/ekologie.  

Vilniuská technika (Vilnius Gediminas Technical University) zřizuje přímo Fakultu 

environmentálního inženýrství. Ta se skládá z kateder ochrany životního prostředí, geodézie, 

hydrauliky, dopravy, urbanistického inženýringu, vytápění a vzduchotechniky a nakonec 

vodního hospodářství.  

Univerzita Vytautas Magnus ve Vilniusu nabízí studium environmentálních věd na Fakultě 

přírodních věd. Bakalářské studium je zde tříleté, resp. čtyřleté a zahrnuje i základy 

environmentální politiky, ekonomie a legislativy a environmentální inženýring. Dvouleté 

navazující magisterské studium je zaměřeno na environmentální řízení.  

Fakulta přírodních věd Univerzity v Šiauliai nabízí bakalářské studium v oborech aplikovaná 

ekologie, ekologický a environmentální výzkum.  

Litevská zemědělská univerzita v Kaunasu, Fakulta vodního a krajinného managementu, 

nabízí magisterské studium vodního inženýrství. Program navazuje na bakalářské studium 

environmentálního inženýrství a skládá se ze dvou specializací: Hydraulické inženýrství a 

Inženýrství ochrany vod. 

Tento přehled není vyčerpávající, nicméně vystihuje celkovou nabídku studijních programů, 

jejichž náplň je v souladu s odbornými požadavky na environmentálního poradce.  

V Litvě existuje  profesní svaz environmentálních inženýrů. Specifická asociace (komora) 

poradců neexistuje, ani není známo žádné speciální vzdělávací zařízení pro poradce. 
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Spolupráce a sítě 

Vzájemnou spolupráci jednotlivých typických skupin hodnotí dva nezávislé informační zdroje 

(EPA a ministerstvo dopravy) takto: 

 Státní správa, 

vláda 

Samospráva, 

města, obce 

NNO Školy Vědecká 

pracoviště 

Soukromníci, 

experti 

Státní správa, 

vláda 

      

Samospráva, 

města, obce 
1/2      

NNO 2/3 2/3     

Školy 3/4 ?/3 2/5    

Vědecká 

pracoviště 
1/3 ?/3 3/4 4/4   

Soukromníci, 

experti 
3/4 3/4 2/4 4/5 3/3  

Legenda:  

1 = spolupracují trvale, systematicky, kvalitně; 2=spolupracují často; 3=spolupracují spíše náhodně;  

4= spolupracují zcela výjimečně; 5=nespolupracují 

 Toto hodnocení svědčí o vcelku časté spolupráci mezi státní správou, samosprávou a NNO. 

Spolupráce s (mezi) ostatními sektory je vnímána spíše jako nahodilá. 

Portály životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí odkazuje na portály a konkrétní www stránky jeho 

podřízených institucí, které „on-line“ poskytují zpracované informace o stavu životního 

prostředí, jakož i různé druhy environmentálních informací - o analytických laboratořích, 

podnicích zpracovávajících odpady, některé seznamy specifických environmentálních 

konzultantů. Existuje možnost zasílat přímé dotazy e-mailem. 

Téměř všechny poradenské společnosti mají své internetové stránky, kde klienti mohou 

nalézt základní informace a adresy.  

EPA poskytuje informace o akreditovaných laboratořích a podnicích provádějících recyklaci, 

o konzultantech BAT a IPPC. Ministerstvo dopravy poskytuje informace v oblastech vlivu 

dopravy na životní prostředí. 

Hlavním cílem podpory EP ze strany EPA je přispívat k zajištění kvality procesu 

vyhodnocování stavu životního prostředí, podporovat třídění odpadu, podporovat 

implementaci BAT a EMAS a přispívat k udržitelnému rozvoji. Zapojení veřejnosti je vnímáno 

jako žádoucí zejména v procesu posuzování vlivů investičních záměrů na ŽP (EIA). 
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Environmentální centrum pro správu a technologie 

V roce 1997 založila Evropská komise spolu s MoE neziskovou organizace „Environmentální 

centrum pro správu a technologie“ (ECAT-Litva) (http://www.ecat.lt/en/index.html), jejímž 

cílem je podporovat, propagovat a posilovat aktivity litevských měst, obcí a místních komunit 

v oblasti životního prostředí. Významnou část aktivit tohoto centra představuje koncepční 

činnost. Centrum poskytuje služby v podobě projektové asistence – procesní poradenství, 

technickou asistenci pro informační a vzdělávací aktivity a dílčí konzultace v jednotlivých 

oblastech ŽP. 

Energetické poradenství 

Energetické poradce sdružuje Litevská asociace energetických poradců (LEKA) 

(http://www.leka.lt). Jedná se o zcela nezávislou asociaci založenou 14.12.2000. Má dvanáct 

členů, z toho 10 právnických a dvě fyzické osoby. 

Litevská agentura pro malé a střední podniky nabízí internetovou databázi poradenských 

společností a „free-lance“ poradců. V oblasti „environmentální řízení“ je registrováno 48 

subjektů, vč. části výše zmíněných. Databáze je přístupná veřejně. 

Soukromé poradenské firmy 

Jako vzorek konzultačních firem můžeme uvést následující příklady: 

Skupina environmentálních inženýrů: mezinárodní (pobaltská) firma, zal. 2002. Zakladatelé 

mnoho let pracovali jako projektoví specialisté v oblasti ochrany životního prostředí, 

nakládání s vodami a odpadními vodami a odpady v jednotlivých pobaltských zemích. 

Důvodem vzniku firmy byla poptávka po evropských zdrojích a službách vyplývajících 

z Acquis. Zaměstnává 50 expertů ve všech třech zemích. Experti se podíleli a podílejí na 

přípravě a realizaci projektů s mezinárodním financováním (PHARE, ISPA, World Bank, NIB, 

NRDP). Zákazníky firmy jsou municipality, ministerstva a soukromé firmy. 

Ekostrategija: Společnost založil odborník pracující 6 let jako konzultant v Dánské firmě 

COWI v roce 2002. Na počátku se společnost specializovala na podnikatelské plány, studie 

proveditelnosti a strategické plánování v oblasti energií. Později se firma dále zaměřila na 

otázky klimatické změny, emisí a obchodu s emisními povolenkami. Má 14 zaměstnanců.  

ASI-DEKONA: Společnost Dekona založena v roce 1997. V roce 2003 společně s dalšími 

dvěma konzultačními firmami vytváří skupinu ASI-DEKONA. Firma se zaměřuje na systémy 

environmentálního řízení a řízení kvality. Pro firmu pracuje 8 konzultantů. 

COWI Baltic: Pobočka dánské firmy COWI AS založená v roce 1996 v důsledku rozvíjejících 

se aktivit mateřské společnosti působící v zemi od roku 1991. Hlavním polem působnosti je 

energie, zdroje a zásobování. Zákazníky firmy jsou soukromé společnosti a veřejná správa. 

Služby jsou komplexní – plánování, příprava rozsáhlých projektů např. v oblasti vytápění, 

řízení projektů. 

Z poznatků o výše uvedených a dalších zkoumaných firmách lze učinit závěr, že poradenské 

firmy se intenzivně věnují naplňování poptávky po evropských prostředcích a po zajištění 

http://www.ecat.lt/en/index.html
http://www.leka.lt/
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plnění povinností vyplývajících z Acquis. Stejně jako v ostatních zemích zde existují některé 

větší konzultační firmy vč. poboček firem zahraničních. V tomto ohledu je zde patrná silná 

vzájemná vazba Litvy se zeměmi baltického regionu (zejména Lotyšskem, Estonskem, 

Polsko a Finsko) a Dánska. Ta platí i v případě menších firem, které deklarují působnost ve 

všech třech pobaltských zemích. Obvyklá konzultační firma má okolo 10 zaměstnanců, byla 

založena před 5 – 10 lety a intenzivně se zabývá evropskými tématy. 

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- pan Vytautas Naruševičius, ředitel Divize koordinace environmentálního monitoringu a 

výzkumu 

- paní Lina Smilgytė, starší specialistka Ministerstva dopravy a komunikací Republiky Litva 

 

veřejné zdroje 

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.9 
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II.1.10 Lotyšská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Vides konsultācijas 

v Lotyšsku neexistuje státní nebo státem řízená instituce či organizace, která by přímo 

zastřešovala environmentální poradenství pro veřejnost. 

Nejvyšším resortním orgánem státní správy v oblasti životního prostředí je Ministerstvo 

životního prostředí Lotyšské republiky (http://www.vidm.gov.lv). Podle informací z tohoto 

ministerstva je námi definované environmentální poradenství zajišťováno soukromými 

společnostmi a nestátními organizacemi. 

Ministerstvo životního prostředí napomáhá rozvoji profesionálního environmentálního 

poradenství zpřístupňováním  finančních zdrojů z litevského Fond životního prostředí 

(http://www.lvafa.gov.lv) různým organizacím a osobám, které chtějí podporovat nebo 

vykonávat environmentální poradenství, na základě výběrového řízení. Jako jeden z 

posledních příkladů lze uvést vytvoření internetového portálu http://www.virums.lv, 

zaměřeného na poskytování informací určených podnikům, které znečišťují životní prostředí. 

Zde jsou rovněž zpřístupněny informace o společnostech, zabývajících se environmentálním 

poradenstvím. 

Státní environmentální služba 

Určitý typ environmentálního poradenství zajišťují také instituce jako  Státní environmentální 

služba (http://www.vvd.gov.lv) vykonávající  např. i inspekční činnost a Státní kancelář pro 

posuzování vlivů na životní prostředí (http://www.vidm.gov.lv/ivnvb/), v rámci procesu 

získávání povolení pro činnost produkující znečištění nebo vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí. Ale hlavním nositelem a poskytovatelem informací o stavu životního prostředí je 

Lotyšská environmentální, geologická a meteorologická agentura, LVGMA 

(http://www.lvgma.gov.lv/), která poskytuje informace související s geologickou službou, 

meteorologií, klimatologií a ochranou ovzduší. Tato agentura je současně vládou pověřena 

prostřednictvím zákona (vládního nařízení) č. 683 z roku 2005 provádět registraci a 

zveřejňovat údaje o akreditovaných expertech v oblasti životního prostředí. Tento právní 

předpis současně definuje okruhy působnosti těchto expertů a požadavky na jejich 

kvalifikaci. Ve stávajícím registru LVGMA je 14 expertů. Většina z nich je zaregistrována ve 

více kategoriích (biologické průzkumy, odpady, vodní hospodářství). Tento registr je 

k dispozici na uvedených stránkách včetně e-mailového kontaktu a telefonního čísla. 

Zemědělské poradenství 

Služby environmentálního poradenství pro zemědělce poskytuje Lotyšské zemědělské a 

školící středisko, LAAC (http://www.llkc.lv/web/). LAAC bylo založeno v roce 1991 jako 

školící a poradenská instituce pro zemědělce a podnikatele v zemědělství. LAAC má 220 

zaměstnanců, statut společnosti s ručením omezeným, a je vlastněno státem (99 %) a 

Federací zemědělců (1 %). Služby využívá přes 20 000 zemědělců. Existuje 26 místních 

http://www.vidm.gov.lv/
http://www.lvafa.gov.lv/
http://www.virums.lv/
http://www.vvd.gov.lv/
http://www.vidm.gov.lv/ivnvb/
http://www.lvgma.gov.lv/
http://www.llkc.lv/web/
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zemědělských poradenských úřadů (AAO), které nabízejí služby v zemědělství ve všech 26 

litevských obvodech. 

Environmentální poradenství pro zemědělce nabízejí  částečně i výše uvedené instituce 

spadající do resortu životního prostředí jako Státní environmentální služba nebo Státní 

kancelář pro posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k procesu posuzování a vlivů a 

řešení dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí. 

Poradenství ve venkovské turistice a šetrném turistickém ruchu 

Specifickou oblast představuje poradenství ve venkovské turistice a šetrném turistickém 

ruchu. Touto oblastí se zabývá lotyšská asociace „Zelený cestovatel“ (Lauku ceļotājs). Ta 

sdružuje cca 300 členů z celého státu. Poskytuje profesionální služby vč. poradenství a 

školení směrem dovnitř a ve vztahu k veřejnosti vystupuje jako zdroj informací a 

zprostředkovatel služeb. Od roku 2005 zavedla asociace nový systém kvalitativní certifikace 

služeb s názvem “motýl“. Certifikace služeb probíhá ve 4 kategoriích a je založena na 

dotazníkovém hodnocení uživateli služeb a „benchmarkingu“ prostřednictvím evropských 

hodnotících schémat. 

Lotyšská asociace pro environmentální management 

V Lotyšsku působí Lotyšská asociace pro environmentální management (LVPA), která se 

zaměřuje na všestrannou podporu v oblasti environmentálního řízení a jeho zavádění 

v příslušných institucích. Jedná se o nevládní organizaci s 31 členy. Asociace je financován 

a z členských poplatků v částkách od 10 do 200 LVL (cca 390 – 7800,- Kč), projektových 

prostředků a od sponzorů. Asociace poskytuje školení, výměnu zkušeností a další služby 

vlastním členům. V rámci projektů se asociace aktuálně věnuje například využití obcí jako 

činitelů pro rozšiřování schématu EMAS II v nových členských zemích EU.  

Lotyšský fond pro environmentální investice 

V roce 1997 byl založen Lotyšský fond pro environmentální investice (Latvijas vides 

investīciju fonds, LVIF). Doménou tohoto fondu je kromě vlastního financování projektové 

poradenství pro obce a korporátní sféru. Jeho cílem je snižovat znečištění životního 

prostředí, podporovat realizaci environmentálních projektů a zvyšovat kapacitu municipalit a 

privátních subjektů v přípravě a realizaci kvalitních a efektivních projektů. Fond poskytuje 

kompletní služby skládající se z finančního servisu – fundraising místních i zahraničních 

zdrojů, projektové koordinace a poradenství v oblasti realizace a financování 

environmentálních projektů. LVIF zprostředkoval například podporu rekonstrukce 

vodohospodářské infrastruktury v obcích z prostředků Severské korporace pro 

environmentální financování (NEFCO), účastnil se projektů UNDP a dalších mezinárodních 

projektů např. v oblasti financování zateplování budov a pravidelně podporuje malé obce 

společně s Lotyšským fondem ochrany životního prostředí (LVAFA) v jejich aktivitách na 

obnovu environmentální infrastrukturu 
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Univerzitní vzdělávání 

Vzdělání v environmentálních vědách lze získat například na Lotyšské univerzitě v Rize, 

Fakultě geografie a věd o zemi, katedře environmentálních věd.  

Soukromé poradenské firmy 

Kancelář environmentálního poradenství: Založena v roce 1996. Jedná se o mladý tým 

specialistů v oblasti životního prostředí, geologie, hydrogeologie, biologie a dopravy. Mezi 

zákazníky patří soukromé podniky (obchod s palivy, lodní doprava, pozemní doprava, 

energetika, potravinářský průmysl, odpadové firmy, realitní kanceláře), instituce státní správy 

a municipality a jimi zřizované subjekty. 

Estonské, Lotyšské a Litevské životní prostředí: Skupina založená v roce 1998 

environmentálními specialisty ze všech tří pobaltských států. Má kanceláře v Rize, Tallinu  

i Vilniusu. Experti mají zkušenosti a kvalifikaci získanou v zemích západní i Střední a 

východní Evropy. Hlavní obory činnosti jsou poradenství, analytická činnost a management. 

Dalším příkladem je firma VentEko – integrovaná environmentální řešení. Tato firma 

poskytuje komplexní environmentální služby od roku 1997. Jednou z hlavních a základních 

oblastí činnosti firmy je plánování a projektování vodohospodářské infrastruktury. VentEko 

realizovalo také některé projekty financované z kohezních fondů EU a Evropského 

regionálního rozvojového fondu (ERDF). Jako hlavní formy práce uvádí firma zpracování 

studií proveditelnosti, projektové práce, zpracování ekonomických a finančních analýz, EIA, 

příprava projektových nabídek a supervize nad realizací projektů. Mezi klienty firmy patří 

instituce veřejného sektoru i soukromé společnosti, a to domácí i zahraniční. 

Firma L4 se označuje za multidisciplinární inženrýskou a konzultační společnost. Byla 

založena v roce 1994. Firma se nezaměřuje úzce na environmentální služby, je široce 

orientována na inženýring. Zaměstnává přes 120 osob. Skupinu pro environmentální 

poradenství tvoří 6 osob. Kromě této skupiny pracuje na relevantních tématech skupina pro 

zásobování vodou a systémy čištění odpadních vod (16 osob).  V rámci environmentálních 

témat firma nabízí služby EIA, geologické a hydrogeologické posuzování, environmentální 

monitoring, zavádění geografických informačních systémů, geologický, paleogeografický a 

paleoekologický výzkum. 

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- paní Laimdota Straujuma, Ministerstvo zemědělství Lotyšské republiky 

- pan Guntis Pukītis, Ministerstvo životního prostředí Lotyšské republiky 

 

veřejné zdroje 

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.10 
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3.11 Lucemburské velkovévodství 

Termíny pro poradenství a poradce: Consultation de l'environnement, Éco-Conseiller, 

Umweltberatung, Umweltbildung, Emweltberodung 

Ústředním rezortním orgánem v Lucembursku je Ministerstvo životního prostředí (Ministère 

de l'Environnement, MoE). Ministerstvo zřizuje několik specificky zaměřených institucí, 

poskytujících informace a poradenství a spolupracuje s několika klíčovými subjekty na 

implementaci EP veřejnosti (viz dále). 

Lucembursko ratifikovalo Aarhuskou úmluvu až v říjnu 2005 a není proto možné analyzovat 

implementační zprávu. 

„Ekoporadenství Lucembursko“ 

Nejvýznamnější typicky ekoporadenskou sítí v Lucembursku je „Ekoporadenství 

Lucembursko“ (Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l., EBL). Tato síť má statut NNO (a.s.b.l. = 

association sans but lucratif = nezisková asociace podle belgické a lucemburské legislativy). 

EBL vzniklo v roce 1992 a je podporováno MoE. Výši podpory nebylo z dostupných zdrojů 

možné zjistit, EBL nepublikuje ve výročních zprávách ekonomické údaje. EBL je příkladem 

poradenské asociace spolufinancované rezortem životního prostředí a obcemi, které jsou 

členem sdružení. 

EBL má charakter asociace. Členství je trojího druhu: řádné, přidružené a mimořádné. 

Řádnými členy jsou environmentální poradci zastupující municipality a jejich syndikáty (viz 

dále), případně nezisková sdružení. Přidružení členové jsou osoby bez hlasovacího práva 

zastupující např. soukromé firmy. Základní členský příspěvek je 30 EUR (cca 850 Kč) ročně.  

Příspěvek obcí je 350 EUR + 0,025 EUR / obyvatele (cca 9.800 Kč + 0,70 Kč), neziskové 

organizace hradí ročně paušál 300 EUR (8.400 Kč).  

EBL má 28 řádných členů, 7 přidružených členů a 31 abonentů, kterým poskytuje všestranné 

služby. Jejich součástí není jen vzdělávání tématické (energie, odpady), ale i rozvoj 

komunikačních dovedností ekoporadců.  Dále EBL  slouží jako zdroj informací, 

dokumentační, informační a publikační centrum. 

EBL se koncentruje na práci na místní úrovni jak vyplývá i z pravidel členství. O míře 

„pokrytí“ obecní – lokální – úrovně kvalifikovanými poradci – členy EBL svědčí následující 

statistika: 

V Lucembursku existuje 116 „gemeinden“ – obcí (municipalit) ve 12 kantonech. Obcí 

s počtem obyvatel nad 5000 je 21. Zástupci 7 municipalit na nejvyšších pozicích z hlediska 

počtu obyvatel jsou členy EBL a dalších 7 měst z celkového počtu 21 jsou abonenty. Služby 

EBL tak pokrývají 84 % obyvatel největších obcí a cca 49 % všech obyvatel celého 

velkovévodství. 

O historii a aktivitách EBL pojednává šířeji komplementární studie o nekomerčním 

ekoporadenství v EU, Švýcarsku a Norsku (STEP, 2006). 
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„Ekologické hnutí“ 

V oblasti zapojování veřejnosti do problematiky udržitelného rozvoje a ochrany životního 

prostředí je aktivní nezisková organizace „Ekologické hnutí“ (Der Mouvement Ecologique) a 

„Ekocentrum Lucembursko“ (Oeko-Zenter Lëtzebuerg asbl). Členství v Ekologickém hnutí je 

placené  - 40 EUR (cca 1.100 Kč) základ, 20 EUR (cca 550 Kč) studenti a nezaměstnaní a 

60 EUR domácnosti (cca 1.700 Kč) ročně. Momentálně má hnutí cca 3000 členů, kteří se 

zapojují do práce buď v tématických pracovních skupinách nebo v regionálních sekcích. 

Hnutí provozuje tématický portál http://www.oeko.lu obsahující celou řadu relevantních 

informací pro veřejnost. 

Energetické poradenství 

Energetickým poradenstvím se zabývá Agentura pro energii (Agence de l'Energie) 

(http://www.ael.lu).  Jedná se o neziskovou organizaci řízenou správní radou. Jejími 

zakladateli a partnery je lucemburský stát prostřednictvím ministerstev hospodářství a 

životního prostředí a dvě velké lucemburské společnosti produkující elektřinu. Cílem 

agentury je mimo jiné provádět osvětu, informovat a radit občanům, účastnit se plánování, 

poskytovat odborné rady ministerstvům,  provozovat „Park energie“ v Remerschenu, 

zajišťovat mezinárodní spolupráci a účastnit se práce výborů a pracovních skupin Evropské 

komise. Dále existuje společný projekt Agentury pro energii a Veřejného výzkumného centra 

Henriho Tudora (viz též dále) „Solarinfo“ podporovaný ze strukturálních fondů EU, 

ministerstvem kultury a vyššího vzdělávání a výzkumu, ministerstvem hospodářství a 

zahraničního obchodu a ministerstvem životního prostředí. Jde o projekt Lucemburské 

informační sítě na téma solární energie.  

Odpadové poradenství 

Komplexní osvětou a poradenstvím všech cílových skupin v oblasti odpadů se zabývá 

společnost SuperDrecksKëscht vzniklá z iniciativy dvou hlavních partnerů: Ministerstva 

životního prostředí a Lucemburské obchodní komory. Společnost provozuje rozsáhlý 

informační systém o odpadech, informační centrum vč. ukázky jednotlivých recyklačních 

technologií, vzdělávací centrum pro partnery, podniky a odborníky a také pro veřejnost 

prostřednictvím spolupráce se vzdělávacími institucemi. Členové týmu jsou dostupní e-

mailem, nebo telefonicky a jsou rozděleni do skupin, podle účelu jejich pozice: 

- Konzultace pro municipality a veřejné služby 

- Obecné konzultace pro firmy 

- Konzultace pro firmy v oblasti elektroodpadů a freonů 

- další „neporadenské“ skupiny (PR, infocentrum, atd.) 

Z veřejných zdrojů není možné zjistit, zda jde o bezplatné poradenství. 

Centrum zdrojů technologií pro životní prostředí 

V roce 1997 bylo ve vzájemné spolupráci Ministerstva životního prostředí a Veřejného 

výzkumného centra Henriho Tudora založeno Centrum zdrojů technologií pro životní 

http://www.oeko.lu/
http://www.ael.lu)/
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prostředí (Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, CRTE) 

(http://www.crte.lu). Svojí činnost zahájilo CRTE v roce 1998. Vzájemná spolupráce 

jmenovaných subjektů vyplývá ze lucemburského zákona o integrované prevenci, kde CRTE 

hraje roli konzultačního subjektu pro průmyslové podniky se zvláštním důrazem na malé a 

střední podniky. Služby CRTE jsou k dispozici i veřejnému sektoru. V zásadě CRTE 

napomáhá zavádění BAT v podnicích a poskytuje konzultační služby v oblasti materiálových 

a energetických toků. Tým poradců tvoří cca 30 expertů nejrůznějších profesí a kvalifikace 

(environmentální inženýři, konstruktéři, chemici, biologové, geografové, hydrologové, 

biochemici). 

Aktivity měst a obcí 

Jako příklad poradenských aktivit měst – municipalit - lze uvést město Dudelange, které je se 

svými 17. tis obyvateli 4. největší v Lucembursku. Město nabízí přímo environmentální 

poradenství. Pro občany jsou vyčleněna 4 telefonní čísla na obecné dotazy a další linky na 

dotazy specifické. Dále je možné využít knihovnu a zápůjčkovou službu, která m.j. nabízí 

nejen CD, video a hry, ale je možné si zdarma zapůjčit drtiče odpadu, měřiče spotřeby vody, 

elektřiny, soupravu úsporných zářivek a zařízení na měření elektrických a magnetických polí. 

Tyto služby nabízí „Ekologická služba města“ (Le service ecologique). Služba má 4 

pracovníky vč. jednoho ekoporadce, který je řádným členem EBL. Kromě telefonického 

dotazu či osobní návštěvy mohou občané využít rozsáhlý internetový portál na stránkách 

města, který je tématicky rozdělen na skupiny: voda, energie, odpady, vzduch, klima, hluk, 

doprava, příroda a kvalita života. V každé kategorii je zpravidla sekce základních informací, 

sekce poradenská, sekce statistická (indikátory) a sekce nabízených služeb. 

Municipality zakládají syndikáty, zaměřené na řešení specifických problémů obcí a měst. 

Existuje tak například syndikát STEP – sdružení pěti velkých (dle lucemburských měřítek) 

obcí – sloužící k efektivnímu využívání zařízení na čištění odpadních vod a recyklaci odpadu. 

Dále je to například syndikát SIDERO sdružující obce z východních kantonů v otázce 

likvidace odpadních vod. Obdobnou funkci pro municipální komunity severních kantonů plní 

syndikát SIDEN. Syndikáty nevyvíjí poradenskou činnost, ale některé mají své zástupce 

mezi řádnými členy nebo abonenty EBL (viz výše) . 

Specifické vzdělávání ekoporadců 

Specifické vzdělávání ekoporadců zajišťuje v rámci svých kurzů EBL (viz výše).  Například 

v červnu 2007 je vypsán dvoutýdenní kurz komunikačních dovedností pro ekoporadce. 

Průběžně EBL nabízí několikadenní až několikatýdenní kurzy, cca jeden za měsíc či dva, 

zaměřené na specifická témata a dovednosti. Kurzy jsou otevřené, často zdarma. Placené 

kurzy stojí cca 50 – 150 EUR (cca 1.400 – 4.200 Kč), členové a abonenti EBL mají cca 40 – 

60% slevu. 

Univerzitní vzdělávání 

Environmentální vzdělání lze získat například na Lucemburské univerzitě, fakultě věd, 

technologií a komunikace v pregraduálním bakalářském cyklu inženýring a informatika, 

http://www.crte.lu/
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oboru „Energie a životní prostředí“. Vzhledem k intenzivním vazbám Lucemburska s okolními 

státy v německojazyčném a francouzskojazyčném prostoru a s Belgií a event. Nizozemím 

získává řada specialistů vzdělání v zahraničí. 

Soukromé poradenské firmy 

Ve vzorku poradenských firem převažovaly subjekty s technickým profilem. Jedná se 

převážně o inženýrsko – konzultační subjekty, u nichž problematika environmentální tvoří jen 

dílčí část aktivit. V portfoliu služeb se vyskytují plány odpadového hospodářství, opatření 

související s emisemi do ovzduší vč. skleníkových plynů a hlukovým znečištěním, EMS a 

EMAS a podnikové vzdělávání a energetická řešení.   

Portál životního prostředí 

Internetové stránky MoE (http://www.environnement.public.lu/) tvoří současně národní 

informační portál životního prostředí a udržitelného rozvoje. Není primárně koncipován jako 

institucionální prezentace, ale jako tématický informační zdroj. Tím se odlišuje od většiny 

internetových prezentací ministerstev ostatních států.  

Pro zpracování této kapitoly bylo využito výhradně veřejných zdrojů (viz kap. IV.1.11) 

http://www.environnement.public.lu/
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3.12 Maďarská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Környezeti tanácsadó 

Environmentální poradenství v Maďarsku spadá do kompetence Ministerstva životního 

prostředí a vodohospodářství (Ministry of the Environment and Water) (MoEW). Součástí 

Maďarského národního programu životního prostředí (Hungarian National Environmental 

Programme) 2003-2008 je jednotný cíl „Program akce zvýšení povědomí životního prostředí“ 

(The Action Programme of the Raising Environmental Awarness). Tento program zvyšuje 

znalosti společnosti spojené s životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem života a 

posiluje odpovědnou účast společnosti na rozhodování o životním prostředí. 

Národní síť kanceláří Zelených bodů 

Jako součást realizace Programu akce zvýšení povědomí životního prostředí  zřídilo v roce 

2005 Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství národní síť kanceláří Zelených 

bodů (Green-point Offices National Network), aby překonalo hlavní překážku šíření 

povědomí o ochraně životního prostředí. Síť se skládá z centrálně řízené jednotky na 

Ministerstvu životního prostředí a vodohospodářství nazvanou Služba Zeleného bodu 

(Green-Point service), jejíž činnost zajišťuje Kancelář ministerstva pro styk s veřejností, dále 

z Kanceláří Zeleného bodu (Green-point offices) zřízených při institucích podléhajících 

ministerstvu (inspektoráty ochrany životního prostředí, ochrany přírody a vodohospodářství, 

vedení národních parků, regionální direktoriáty životního prostředí a vodohospodářství) a 

posledním článkem sítě je občanská organizace pro životního prostředí - Severomaďarské 

regionální centrum životního prostředí (North Hungarian Regional Enviromental Center).  

V současné době má síť 44 členů a je otevřená pro nevládní organizace zabývající se 

životním  prostředím, nebo pro místní samosprávu. Kancelář může být kontaktována osobně, 

nebo telefonicky, popřípadě e-mailem. Kontakty na kanceláře jsou uvedeny na internetových 

stránkách http://www.kvvm.hu/elerhetosegeink.php. 

Hlavní cíle Kanceláří Zelených bodů: 

- řešit stížností občanů týkajících se problémů životního prostředí, popřípadě je předávat 

dalším kompetentním odborníkům a úřadům 

- informovat veřejnost o aktuálních údajích tykajících se životního prostředí, ochrany 

přírody a vodohospodářství a aktualizovat databáze těchto údajů 

- usnadnit přístup k pravidlům životního prostředí, ochrany přírody a vodohospodářství 

- komunikace s kancelářemi pro styk s veřejností ostatních ministerstev a nevládních 

organizací zabývajících se ochranou životního prostředí 

- organizace a účast na událostech spojených se významnými dny ve vztahu k životnímu 

prostředí (např. Den Země, Evropský týden mobility) 

http://www.kvvm.hu/elerhetosegeink.php
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Jako hlavní cíl environmentálního poradenství z hlediska státní správy uvádí zástupce 

ministerstva životního prostředí „překonání hlavních překážek bránících rozvoji 

environmentálně odpovědného chování“.  

Kötháló 

Nestátní nezisková organizace zastřešující environmentální poradny se nazývá Kötháló. Její 

role je popsána v samostatné studii věnované zajištění EP nestátními neziskovými 

organizacemi (Sdružení STEP, 2006). Tato síť sdružuje v současné době 19 NNO 

zabývajících se poradenstvím. 

Organizace a podpora poradenství ze strany státu 

Podle tvrzení zástupce Ministerstva životního prostředí a vodohospodářství stát přikládá 

problematice poradenství velký význam a výrazně je podporuje, současně se  výrazně přímo 

podílí na poskytování poradenství (zajišťuje jej prostřednictvím „Zelených bodů“) a preferuje 

podporu neziskových poradců a poraden. Ty se ovšem podle stejného zdroje koncentrují 

spíše na poskytování informací, než na jiné, komplexnější formy EP. 

Financování NNO probíhá prostřednictvím blíže nespecifikovaných daňových úlev (kterým se 

pravděpodobně myslí obecné zvýhodnění NNO v daňové oblasti – pozn. zprac.) a 

prostřednictvím Národního občanského fondu (Nemzeti Civil Alapprogram, NCA). Ten byl 

založen schválením zákona č. 50/2003 a jeho existence je založena na principu daňové 

asignace (v Maďarsku, na Slovensku, v Litvě a v Polsku [z nových členských zemí EU]) 

mohou daňoví poplatníci asignovat obvykle 1 % z přímých daní ve prospěch NNO. V roce 

2004, kdy byla vyhlášena první výzva, bylo rozděleno asi 6 biliónů forintů (cca 24 mil.EUR). 

Posláním fondu je posílit operativní schopnost občansko-společenských organizací a 

zabezpečovat rozvoj třetího sektoru pomocí grantové podpory. Všechny soukromé nadace a 

nevládní organizace (vyjma skupin hájících zaměstnavatelské a zaměstnanecké zájmy, 

politických stran a pojišťovacích společností), které jsou registrovány a působí v Maďarsku 

alespoň jeden rok, mohou získat podporu tohoto fondu. Granty jsou schvalovány radou 

složenou ze zástupců NNO. Principy systému grantových podpor jsou nastaveny radou. 

Výjimečností Národního občanského fondu je rozhodovací proces, neboť jsou za něj 

výhradně zodpovědni zástupci občanských organizací bez vládního vlivu.  

V Maďarsku není obvyklé, aby obce (města) samy zakládaly environmentální poradny. 

Za základní legislativní rámec EP je v Maďarsku považován Zákon o ochraně životního 

prostředí z roku 1995. Ten ustanovuje, že každý má právo znát stav životního prostředí, 

rozsah znečištění a jeho dopad na lidské zdraví. Mezinárodní rámec je ustanoven Aarhuskou 

dohodou, ke které se Maďarsko připojilo jejím podpisem v roce 1998 a ratifikací v r. 2001.  

Žádnou další specifickou státní koncepci Maďarsko nepřijalo a profese environmentálního 

poradce není podle zdrojů MoEW součástí žádného specifického zákona 

Regionální resortní organizace MoEW provozující kanceláře sítě Zelených bodů mají 

povinnost samy zajišťovat provozní výdaje. Maďarská vláda podporuje nestátní neziskové 
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organizace zabývající se životním prostředím prostřednictvím soutěže “Zelený zdroj”, 

vyhlašované MoEW (výběrové řízení na podporu projektů NNO). 

Dále stát podporuje aktivity a výdaje na fungování NNO zabývajících se životním 

prostřednictvím dotací, „snižováním daní“, prostřednictvím Národního občanského fondu (viz 

výše) atd., ale celková suma, kterou stát podporuje specificky enviromentální poradenství se 

nedá odhadnout. 

Role ostatních resortů 

Kromě MoEW podporují ještě environmentální poradenské aktivity Ministerstvo hospodářství 

a dopravy Maďarska a Valné shromáždění města Budapešť (nejvyšší municipalitní autorita 

hlavního města – sbor 66 zastupitelů).  Výše podpory ani přesnější údaje o cílových 

projektech a subjektech nebyly zjištěny. 

Ministerstvo hospodářství a dopravy zřizuje a kontroluje činnost Maďarského energetického 

úřadu. Jeho vedení jmenuje a odvolává na návrh ministra předseda vlády. Jedním z hlavních 

úkolů úřadu je vyřizovat stížnosti občanů v oblasti spotřeby energie a zohledňovat v rámci 

uplatňování svých hlavních regulačních a rozhodovacích práv zájmy spotřebitelů a 

organizací, které je zastupují. 

Lze tedy shrnout že podpora environmentálních NNO ze strany státu je založena jednak na 

daňových zvýhodněních podle zákona CLVI z roku 1997 o neziskových organizacích, dále 

na podpoře projektů z veřejných rozpočtů prostřednictvím ministerstev a event. municipalit a 

jak bylo uvedeno výše, hlavní formu podpory představuje NCA, založený na principu 

daňových asignací.  

Státní finanční podporu v oblasti životního prostředí dále získávají vědecko-výzkumné 

instituce.  

Řešená témata 

Zástupce MoEW uvádí následující pořadí environmentálních témat z hlediska zájmu 

veřejnosti: 

1. Odpady 

2. Voda;Ochrana přírody a krajiny; Vzduch; Půda, plocha; Nebezpečné látky; Radiace, hluk, 

fyzikální pole 

3. Zemědělství – biozemědělství; Lesnictví a ochrana lesa; Energie 

4. Hygiena; Doprava  

Odhad ceny účtované komerčním environmentálním poradcem klientovi za hodinu 

poskytnutých služeb je v Maďarsku 20 – 40 EUR (560 – 1.120 Kč). Celkově v Maďarsku 

působí 300 konzultačních firem. Tento počet je uveden v oficiálním věstníku maďarského 

ministerstva spravedlnosti. 
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Vzdělávání 

Informační zdroj MoEW neuvádí žádný specializovaný VŠ obor zaměřený na EP. Maďarská 

síť ekoporaden organizuje školení pro NNO a Služba Zeleného bodu Ministerstva životního 

prostředí a vodohospodářství také v nepravidelných intervalech organizuje školení svých 

členů. 

Více informací o vzdělávání v environmentální oblasti poskytl Státní tajemník Ministerstva 

školství a kultury Maďarské republiky: Environmentální poradci získávají kvalifikaci zejména 

v Institutu environmentálních věd na Korvínově Univerzitě  v Budapešti a na Budapešťské 

univerzitě technologie a ekonomie a Katedře ekonomiky životního prostředí Fakulty 

ekonomických a sociálních věd (http://www.kornygazd.bme.hu/eng/index.html). Tento obor je 

zaměřen interdisciplinárně, čemuž odpovídá i složení pedagogického sboru. Profilově je 

absolventem studia nezávislý odborník – environmentální technolog, specialista; 

environmentální inženýr; environmentální ekonom. Vlastní obor vznikl v roce 1989, zásadní 

rozvoj nastal v roce 1998, kdy vznikla nyní nadřazená Fakulta ekonomických a sociálních 

věd. Studium je konstituováno s ohledem na všechny principy udržitelného rozvoje. 

Jednotlivé studijní kurzy zahrnují environmentální technologie, environmentální řízení, 

ochranu životního prostředí, environmentální ekonomii, nakládání s odpady a posuzování 

vlivu výrobků na ŽP. Některé kurzy lze studovat dálkově. Doktorandské programy (Ph.D.) 

jsou vypsány pro obory „Mezinárodní praxe v ochraně ŽP“,  „Energie a životní prostředí“ a 

„Environmentální ekonomie a řízení“. Důležité je, že katedra nabízí i postgraduální studium 

pro profesionály, např. „Specialista na environmentální správu“, ale i v oboru 

environmentálního řízení. 

Dále jsou uvedeny další vysokoškolské vzdělávací instituce organizující kurzy vztahující se 

k životnímu prostředí. Tyto instituce mají rozsáhlé vztahy s institucemi a podniky, které 

organizují kurzy o poradenství o životním prostředí mimo formální vzdělávání: 

 Budapest TECH - Budapešťská Polytechnická instituce  

 Vysoká škola Esterázy Károly  v Egeru nabízí bakalářský obor „Ochrana životního 

prostředí“ – průřezové studium environmentálních věd a speciální postgraduální kurs 

„Příroda a environmentální kultura“, který připravuje specialisty v oblasti 

environmentálního vzdělávání 

 Vysoká škola v Nyíregyháze Katedra životního prostředí (environmentálních věd) nabízí 

vzdělání v hlavních odvětvích ochrany ŽP (odpady, environmentální chemie, ochrana 

přírody, atd.) 

 Univerzita Pannonia ve Veszprému Zemědělská fakulta vzdělává zemědělské poradce 

Kromě výše uvedených vysokoškolských vzdělávacích oborů mohou poradci získávat 

znalosti v rámci školení, pořádaných mimo jiné:  

 TÜV Rheinland Group (http://www.tuv-rheinland.hu/) školí odborníky v oblasti EMS 

(interní i externí auditory), EMAS, QMS, OHSAS a specialisty environmentálního řízení  

http://www.kornygazd.bme.hu/eng/index.html
http://www.tuv-rheinland.hu/
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 Asociace environmentálních podniků, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók 

Szövetsége (http://www.kszgysz.hu) (viz též dále) 

 Perfekt Financial Training and Publishing Co. (http://www.perfekt.hu) – významná firma 

v oblasti vzdělávání dospělých – nabízí individuální i korporátní kurzy zejména 

v ekonomické oblasti 

Sítě a asociace 

Jak vyplývá z výše uvedeného, jsou v Maďarsku dvě sítě ekoporadců (ekoporaden): Jsou to 

Síť kanceláří Zeleného bodu koordinovaná Ministerstvem životního prostředí a 

vodohospodářství a Maďarská síť ekoporaden. Síť kanceláří Zeleného bodu koordinovaná 

MoEW má 44 členů (Kanceláře Zeleného bodu na odborech životního prostředí, ředitelstvích 

národních parků, regionálních pracovištích ochrany životního prostředí a vodního 

hospodářství a jedna nevládní organizace). Maďarská síť ekoporaden se skládá z 19 NNO. 

Výše již jednou zmíněná Asociace environmentálních podniků (Környezetvédelmi 

Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, KSGS) sdružuje 286 členů. Je to nezisková organizace 

sdružující poradenské firmy, inženýrské firmy, producenty a distributory výrobků pro ochranu 

životního prostředí. 87 % členů reprezentuje tyto firmy. Dalšími přidružnými členy jsou 

univerzity, výzkumná pracoviště a společenské organizace. Podporujícími členy jsou 

znečišťovatelé. Největší profesionální skupina je tvořena firmami podnikajícími v odpadovém 

hospodářství. Na vlastních stránkách publikuje KSGS profily jednotlivých firem rozdělených 

podle oboru činnosti do 20 oblastí. Po částečné agregaci lze uvést následující počet 

prezentovaných subjektů v jednotlivých hlavních oblastech:  

Nakládání s odpady 15 

Stavebnictví 14 

Konzultace 12 

Environmentální řízení 10 

Nakládání s vodami 7 

Plánování 6 

Výroba a distribuce vybavení a materiálů 6 

Výzkum a rozvoj 6 

Dekontaminace půd 4 

Péče o kvalitu ovzduší 4 

Rozbory a měření 3 

Využití obnovitelných zdrojů energie 2 

Ochrana přírody 2 

Omezování hluku a vibrací 1 

Finanční nástroje  1 

Ostatní 8 

http://www.kszgysz.hu/
http://www.perfekt.hu/
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Obdobně jako v jiných zemích (a také v ČR) patří na první místa témata nakládání s odpady,  

environmentálního řízení a obecné poradenství. 

KSGS provozuje dva tématické portály. Prvním z nich je „Profesionální environmentální 

informační systém“ (XIR) (http://www.kszgysz.hu/xir.htm). Tento portál je částečně bilinguální 

(maďarsko/anglický). Obsahuje například kontakty na akreditované experty, laboratoře, 

úřady, firmy. Druhým portálem je KAWE (http://www.kawe.hu/) – pravidelně aktualizovaný 

informační portál o ochraně ŽP v Maďarsku a EU vč. událostí, dokumentů, legislativy.  

Od roku 1992 do současnosti působí v Maďarsku obecně prospěšná společnost Asociace 

pro environmentální řízení a právo (Környezeti Management és Jog Egyesület) 

(Environmental Management and Law Association, EMLA). Tato organizace se zabývá 

zejména praktickým uplatňováním práva v oblasti životního prostředí a zastupuje nejrůznější 

skupiny klientů v kauzách týkajících se tohoto práva. Její služby jsou otevřeny i široké 

veřejnosti a místním skupinám. Kmenový personál tvoří 4 právníci (z toho dva vedoucí 

pracovníci), dva projektoví pracovníci a dva administrativní pracovníci. Příjmy EMLA tvoří 

dary, projektové prostředky (dotace) a příjmy z daňových asignací. 

Centrum čistší produkce 

V Maďarsku je také aktivní Centrum čistší produkce (Hungarian Cleaner Production Centre, 

HCPC), které je členem mezinárodní sítě založené Organizací pro rozvoj průmyslu OSN 

(UNIDO). Na rozvoji programu čistší produkce v Maďarsku se podílí UNIDO, UNEP, MoEW a 

Katedra environmentální ekonomie a technologie Budapešťské univerzity ekonomických věd 

a veřejné správy. Cílem HCPC je zavádění a propagace technologií, výrobních postupů, 

nových metod a metodologií, které zajišťují rovnováhu mezi ekonomickým a 

environmentálním přínosem.  

HCPC vytvořilo v letech 2000 – 2002 díky podpoře programu EU PHARE v rámci projektu 

RegEM síť šesti základních regionálních center. Na tomto projektu spolupracovalo 

s Maďarskou asociací environmentálně uvědomělého řízení (KÖVET – viz dále), Belgickou 

asociací ekoporadců (ABECE) a zastřešující evropskou sítí Eco-Counselling Europe (ECE). 

Objem podpory byl 50 mil HUF (na začátku roku 2002 necelé 4 mil. Kč). 

Hlavní cílovou skupinou projektu RegEM jsou malé a střední podniky, které obvykle nemají 

běžně přístup k odpovídajícím informacím a kapacitu na jejich využití. Cílem HPCP je 

zřizovat další regionální centra v rámci již existujících organizací, které mají příslušné vazby 

v daném regionu (komory, školy, „zelené“ NNO a místní správa) 

Maďarská asociace environmentálně uvědomělého řízení 

V říjnu 1995 byla založena Maďarská asociace environmentálně uvědomělého řízení 

(KÖVET). Jedná se o asociaci zaměřenou na propagaci environmentálně uvědomělých 

způsobů řízení podniků. Hlavní aktivitou KÖVET je podpora preventivních environmentálních 

řešení a zajištění výměny informací zejména v podnikové sféře. Organizace funguje jako 

platforma pro průběžnou výměnu informací a hledání nových způsobů, jak mohou podniky 

http://www.kszgysz.hu/xir.htm)
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omezovat vliv jejich činnosti na životní prostředí a využít tento přístup jako kompetitivní 

výhodu. Dlouhodobým cílem je zajistit udržitelnost podniků a jejich odpovědnost vůči 

společnosti. 

KÖVET nabízí služby a organizuje praktické programy pro naplňování výše uvedených cílů. 

Jedná se zejména o školení, demonstrační projekty, manuály, organizování setkání, 

shromažďování a distribuce literatury o environmentálním řízení, práce s veřejností a médii, 

poskytování odborných konzultací a prostoru pro výměnu informací a implementace místních 

a mezinárodních programů.  

KÖVET je nezisková nestátní organizace se zvláštním statutem veřejně prospěšné 

organizace. KÖVET je politicky neutrální. Členy asociace nejsou „zelené“ firmy, ale 

společnosti pociťující zodpovědnost vůči životnímu prostředí. KÖVET zaměstnává 10 

pracovníku na plný úvazek pro zajišťování operativní činnosti. Osm z nich jsou experti a 

projektoví specialisté. Zdroje příjmů KÖVET tvoří granty z evropských fondů a veřejných 

rozpočtů.  

Aliance pro omezování vzniku odpadu 

V polovině 90. let několik maďarských environmentálních organizaci založilo Alianci pro 

omezování vzniku odpadu (Hulladék Munkaszövetség, HuMuSz) s cílem zabývat se 

problematikou odpadového hospodářství a změny tržních procesů,  spotřebitelských návyků 

a legislativy. Podle poslední zprávy má HuMuSz 17 členských organizací z celého 

Maďarska, což z něj činí významnou NNO s národní působností. Od svého počátku 

postupuje HuMuSz podle původních plánů a svoje cíle se snaží naplňovat prostřednictvím 

organizování společenských kampaní, vzděláváním, publikováním novin a knih, 

poskytováním expertních stanovisek, organizováním výstav pro děti, sběrem papíru 

v kancelářích, atd. HuMuSz se dále zabývá poskytováním informací v oblasti recyklace a 

znovuvyužití odpadu a také se angažuje v oblasti spotřebitelského poradenství. Zde se 

zabývá případy klamání spotřebitele nesprávným používáním „ekoznaček“ a záležitostmi 

souvisejícími s obaly potravin a ovlivňováním spotřebitelů ze strany producentů potravin 

nesprávnými informacemi o výrobcích a zejména jejich obalech.  

Spolupráce: 

Spolupráce jednotlivých subjektů činných v oblasti EP je zdrojem z MoEW hodnocena vcelku 

pozitivně:  

  

 Státní správa, 

vláda 

Samospráva, 

města, obce 

NNO Školy Vědecká 

pracoviště 

Soukromníci, 

experti 

Státní správa, 

vláda  
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Samospráva, 

města, obce  
2      

NNO 1 1     

Školy 3 3 3    

Vědecká 

pracoviště 
3 3 4 2   

Soukromníci, 

experti 
2 4 4 3 4  

Legenda:  

1 = spolupracují trvale, systematicky, kvalitně; 2=spolupracují často; 3=spolupracují spíše náhodně;  

4= spolupracují zcela výjimečně; 5=nespolupracují 

  

Nejvyšší úroveň státní správy spolupracuje trvale a systematicky s NNO, často 

s municipalitami a soukromými subjekty a méně často (jen občas) se školami a vědeckými 

institucemi.  

Municipality také nejlépe spolupracují s NNO, občas se školami a vědeckými institucemi a 

téměř vůbec se soukromými subjekty.  

NNO spolupracují občas se školami a téměř vůbec s vědeckými institucemi a soukromými 

subjekty. 

Školy často spolupracují s vědeckými pracovišti, občas se soukromými subjekty. 

Vědecká pracoviště a soukromé subjekty spolupracují zcela zřídka. 

Portály životního prostředí 

Z hlediska využití internetu pro EP lze konstatovat, že: Obě výše uvedené sítě i asociace 

environmentálních podniků mají internetové stránky a případně provozuje specializované 

portály (taktéž v této kapitole jmenované). Dále MoEW provozuje různé internetové stránky  

v oblasti ochrany životního prostředí při Ministerstvu životního prostředí a vodohospodářství 

(viz kap. IV.3) , žádná ovšem není jmenovitě věnována EP. 

Ministerstvo provozuje databáze pro veřejnost,  využívající počítače s dotykovými monitory, 

které jsou instalovány v hale Ministerstva. 

Celá Síť Zelených bodů  pracuje jako on-line poradna. 

Jako zdroj informací a odpovědí na často kladené dotazy slouží i fórum na internetových 

stránkách, kde mohou návštěvníci najít veškeré informace o nadcházejících událostech, 
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konferencích, veřejných databázích týkajících se životního prostředí a veškeré relevantní 

informace o legislativním zázemí ochrany životního prostředí. 

Propagace EP 

MoEW uvádí, že samo propaguje EP prostřednictvím:  

- pravidelných setkání 

- fór 

- ročních setkání s nevládními organizacemi 

- publikacemi 

- letáky 

- informačními bulletiny 

- účastí na festivalech a událostech; především na zvláštních dnech pro životní prostředí 

(Den Země, Den vody, Evropský týden pohybu, Klimatická kampaň) 

Všechny tyto uváděné formy jsou obvyklou a častou součástí mechanismu podpory 

environmentální osvěty, proto lze předpokládat, že informační zdroj má na mysli tento širší 

kontext. 

Hlavní cíle, které stát sleduje propagací EP jsou následující: 

- Na poli ochrany životního prostředí je nutné dosáhnout výraznější úspěchů. 

- Je nutno docílit úzké spolupráce mezi nevládními organizacemi a veřejností. 

- Je nutno vyjasnit ideu trvale udržitelného rozvoje. 

- Je zapotřebí přiblížit související administrativu veřejnosti – kancelář „jednoho okénka“ 

Ministerstvo se na propagaci environmentálních témat podílí a zájem o EP podporuje účastí  

na akcích pro veřejnost jako jsou výstavy a festivaly. Na stánku ministerstva je vždy 

distribuován seznam kanceláří Zeleného bodu se všemi přístupovými místy. Ve stánku je 

také vždy přítomen personál ústřední kanceláře (Služby Zeleného bodu). Stránka 

ministerstva zobrazuje domovskou stránku služby Zeleného bodu.  Dále se ministerstvo 

účastní různých kampaní zlepšujících schopnost komunikace a všeobecného povědomí  

v ochraně přírody, v oblasti klimatických změn, odpadů, sběru tříděného odpadu, 

nezákonného skladování odpadu, prevence vzniku odpadu, atd.) 

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- Attila Rábai, starší poradce, Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.12 
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II.1.13 Maltská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Environmental Consultancy 

Zastřešující organizací pro oblast environmentálního poradenství je Ministerstvo pro otázky 

venkova a životní prostředí (Ministry for Rural Affairs and the Environment, MRAE) Maltské 

republiky (http://www.mrae.gov.mt).  

Malta ratifikovala Aarhuskou úmluvu o přístupu k informacím v roce 2002. Z velmi stručné 

implementační zprávy předložené v roce 2005 vyplývá, že jsou environmentálně relevantní 

informace šířeny progresivně zejména pomocí komunikačních technologií, registrů 

spravovaných MEPA (viz dále) a také prostřednictvím označování environmentálně šetrných 

výrobků. 

Základní informace poskytlo Ministerstvo zdraví, starobní a komunitní péče Maltské republiky 

(Ministry for Health, Elderly and Community Care, MHECC). Toto ministerstvo hraje 

specifickou roli v environmentálním poradenství - v otázkách týkajících se životního prostředí 

a zdraví.  

Hlavním cílem EP na Maltě je především prosazení myšlenek trvale udržitelného rozvoje. 

Témata propagace společenského a ekonomického rozvoje musí být spojeny s tématy 

zlepšování a ochrany životního prostředí. Poradci a experti z oblasti životního prostředí jsou 

zváni k účasti v procesu rozhodování stejně tak jako k účasti při realizaci různých projektů. 

Je zjevné, že z hlediska státu spočívá asi nejvýznamnější role environmentálního 

poradenství na ostrově Malta ve vytváření odborného zázemí a facilitaci plánovacích 

procesů za účasti veřejnosti. 

Maltský úřad životního prostředí a plánování 

V systému environmentálního poradenství na Maltě hraje významnou roli Maltský úřad 

životního prostředí a plánování (Malta Environment and Planning Authority, MEPA) 

(http://www.mepa.org.mt). MEPA zodpovídá za to, aby využití půdy (krajiny) a ochrana 

životního prostředí splňovaly potřeby jak současné tak budoucí společnosti. MEPA má za 

úkol zajišťovat kvalitu života, která spočívá v harmonii přírodního, kulturního a arteficiálního 

(zastavěného) prostředí. MEPA je orgánem zodpovědným za zapojení veřejnosti a zajištění 

její účasti v procesech plánování a ochrany životního prostředí. MEPA poskytuje občanům 

informace o všech probíhajících plánovacích aktivitách a zprostředkovává možnost se do 

plánování zapojit. MEPA provozuje klientské centrum s pevně stanovenými poradenskými 

standardy, které například stanovují, že: 

- všechny telefonáty jsou vyřizovány ihned, složitější dotazy do druhého pracovního dne 

- běžná korespondence je vyřizována do dvou dnů. Tam, kde je vyžadována oficiální 

odpověď, je dopis vyřízen do 10 dnů 

- úřad je zodpovědný za udržování aktuálního přehledu obsahujícího souhrnný přehled 

služeb MEPA, současnou plánovací legislativu, informace o plánovacích politikách, 

plánovacích procesech, atd. 

http://www.mrae.gov.mt/
http://www.mepa.org.mt/
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- atd. 

Organizace a podpora EP 

Podle zdroje z MHECC Stát přikládá problematice poradenství velký význam, výrazně jej 

podporuje a současně se přímo podílí na poskytování poradenství. 

Environmentální poradenství je jinak spíše doménou privátních subjektů, než NNO. Místní 

samospráva nehraje obvykle významnou roli v procesu EP, i když na dílčích aktivitách 

participuje. 

Pokud jde o legislativní rámec, jsou témata související s EP obsažena v Zákoně o ochraně 

životního prostředí (2001) a Zákoně o plánování rozvoje (2002). Kromě těchto dvou hlavních 

dokumentů, které zdůrazňují zejména nutnost participace veřejnosti na všech procesech 

plánování a rozhodování o životním prostředí, se problematiky EP dotýkají dále  

- Zákon o ekologické dani z roku 2004 (Maltský vládní list č. 17,639 13.srpna 2004) 

- Zákon o kontrole pesticidů, 2001 (Maltský vládní list č. 17,076 23. března 2001) 

- Zákon o ochraně životního prostředí, 2001 (Maltský vládní list č. 17,141 – 18. září 2001) 

- Zákon o navrácení určitých částí půdy, 2001 (Maltský vládní list č. 17,111 – 26. červen 

2001) 

- Zákon o rozvoji a plánování  (kap. 356) LN 204 z roku 2001- Předpisy pro hodnocení 

vlivu na životní prostředí (EIA), 2001 

Malta má také Návrh strategie udržitelného rozvoje 

(http://www.mrae.gov.mt/htdocs/docs/ncsd.pdf) vydaný v červenci roku 2004. Strategie se 

přímo nezabývá rolí EP. 

Právně je role environmentálních poradců zakotvená pouze ve výše jmenovaných 

předpisech EIA. Konzultanti provozující posuzování vlivů podléhají dikci této normy a jejich 

seznam je oficiálně zveřejňován. Kromě toho vede MRAE databázi expertů v oblasti 

životního prostředí. Na stránkách MRAE (http://www.mrae.gov.mt/environmentexperts.asp) 

je k dispozici registrační formulář, prostřednictvím kterého se mohou potenciální odborníci ze 

zahraničí registrovat za účelem spolupráce s maltskou státní správou v některé z několika 

desítek tématických environmentálních kategorií.  

Informační zdroj neuvádí příklad žádného odvětvového zákona, ve kterém by byla profese 

environmentálního poradce zakotvena. 

MHECC je pravidelně dotazováno a účastní se přípravy legislativy v otázkách životního 

prostředí, které mají dopad na lidské zdraví. MHECC požaduje navrhování dotační legislativy 

v otázkách životního prostředí dopadajících na lidské zdraví v souladu se Zákonem  

o všeobecném zdraví z roku 2004. Dále má MHECC zástupce ve Radě ředitelů MEPA, který 

zajišťuje metodické vedení direktoriátů MEPA. 

Oficiálně formulovaná vládní strategie EP neexistuje, nicméně význam, který maltská vláda 

přikládá konzultačním a expertním aktivitám se odráží ve strukturálním uspořádání resortu. 

http://www.mrae.gov.mt/htdocs/docs/ncsd.pdf
http://www.mrae.gov.mt/environmentexperts.asp
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MRAE zřizuje několik orgánů, které zajišťují aktivity související s ekologickým poradenstvím. 

Jmenovitě jsou to výše uvedený úřad MEPA (Maltský úřad životního prostředí a plánování), 

Komise pro řízení rozvoje, Národní komise pro trvale udržitelný rozvoj a Direktoriát pro 

ekologickou politiku. MRAE navíc prostřednictvím vlastních iniciativ poskytuje poradenství a 

podporu v environmentálních otázkách ostatním vládním institucím, místní správě, 

vzdělávacímu a soukromému sektoru. 

Žádný akční plán EP není zpracováván, nicméně MEPA i MRAE vydávají každoročně 

podrobnou výroční zprávu, ze které vyplývá, jakých cílů bylo v uplynulém roce dosaženo. 

Malta samozřejmě vydává pravidelně Zprávu o stavu životního prostředí. 

MHECC poskytuje poradenství v oblasti životního prostředí v otázkách které mají dopad na 

lidské zdraví. Koncepčně je tato činnost zakotvena v Národním akčním plánu zdraví a 

životního prostředí (NEHAP), který byl naposledy aktualizován v únoru 2006 a je 

konstruován na období do roku 2010, zejména v kapitole 3.5. Informování veřejnosti, 

konzultace a participace. 

Žádná systematická státní (finanční) podpora poradenství neexistuje. Není tedy ani možné 

určit výši takové podpory a typ podporovaných institucí. 

Řešená témata 

Zástupce MHECC uvádí následující pořadí environmentálních témat z hlediska zájmu 

veřejnosti: 

1. ochrana přírody a krajiny; vzduch  

2. odpady; energie; doprava 

3. voda; záření, hluk, fyzikální pole; lesy a lesnictví; hygiena; zemědělství, biologické 

zemědělství  

4. půda, plocha; škodlivé látky 

Vzdělávání 

Vzdělávání environmentálních odborníků s profilem environmentálního konzultanta zajišťují 

specializovaná pracoviště Maltské univerzity:  

A) Centrum pro environmentální vzdělávání a výzkum  

kontaktní osoba: Dr. Paul Pace 

e-mail: paul.j.pace@um.edu.mt  

B) Mezinárodní institut životního prostředí, který je zřizován ve spolupráci univerzity a 

Nadace pro mezinárodní studia (Foundation for International Studies) 

St. Paul Street, Valletta, VLT 07, Malta  

Telefon: +356 21 240741; Fax: +356 21 230551  

Ředitel: Mr. Louis F. Cassar 

Mezinárodní institut životního prostředí nabízí studijní programy:  

- Diplom v environmentálních vědách: 

mailto:paul.j.pace@um.edu.mt
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Interdisciplinární kurz zaměřený na úvod do environmentální problematiky s důrazem na 

kritickou analýzu a posuzování relevantních informací a dat. Kurz je orientován na 

mediteránní problematiku a je koncipován jako čtyřsemestrální. 

- Postgraduální diplom v plánovacích studiích / Magistr plánování integrovaného rozvoje: 

Dvouletý postgraduální kurz poskytuje frekventantům dovednosti v integrovaném 

interdisciplinárním přístupu k environmentálním procesům a kritickém posuzování 

environmentálních informací. Typické uplatnění absolventa je v procesu environmentálního 

plánování a v environmentálním managementu. 

- Magistr integrovaného řízení zdrojů:  

Kurz navazující na předchozí bakalářské studium je zaměřen na komplexní zkoumání 

vzájemných vztahů mezi lidskou činností, životním prostředím a jejich řízením. 

Studium poskytované Mezinárodním institutem životního prostředí pokrývá celou škálu 

environmentálních problémů. Magisterský stupeň se zaměřuje na integrované plánování a 

integrované řízení zdrojů. Dále na několik fakultách Maltské univerzity probíhá studium  

v různých podoborech (např. biodiverzita, mořské ekosystémy atd.). 

Na Maltě neexistuje ani profesionální komora, ani střešní organizace environmentálních 

poradců či poraden.  

Soukromé poradenské firmy 

Jako příklad komerční poradenské firmy lze uvést společnost Adi Associates Environmental 

Consultants Ltd. Vznikla začátkem devadesátých let a zaměřuje se na tři hlavní oblasti: 

plánování, životní prostředí a školení). Firma se zabývá posuzováním vlivů na ŽP (EIA, 

SEA), dopravními studiemi, EMS, plánování v odpadovém hospodářství a revitalizacemi. 

Firmu řídí tři ředitelé s bohatou zkušeností v oblasti plánování a ochrany životního prostředí. 

Kromě jádrového týmu s blíže neurčeným počtem pracovníků firma pro konkrétní úkoly 

najímá lokální experty a vytváří příležitostné projektové týmy za účasti zahraničních 

společností. Zákazníky tvoří ministerstva a vládní agentury, a to i zahraniční, soukromé 

společnosti, obce a soukromé osoby. 

Údaje o spolupráci jednotlivých typů institucí se nepodařilo od účastníků průzkumu získat. 

MHECC poskytuje poradenství v oblasti životního prostředí a zdraví tím, že podněcuje 

zaměstnance resortu, aby se v rámci politiky ministerstva podíleli na rozhodovacích 

procesech,  aktivitách MEPA, poskytoval poradenství v oblasti  uplatňování  legislativy a 

účastnil se její přípravy a dále aby poskytoval poradenství ostatním vládním organizacím, 

místní správě a subjektům v  průmyslovému a soukromému sektoru v otázkách týkajících se 

životního prostředí a zdraví. 

Hlavním cílem propagace a podpory poradenství ze strany MHECC je zajištění veřejného 

zdraví. Tento proces se děje pomocí zabezpečování technického poradenství v otázkách 

životního prostředí, které mohou mít vliv na lidské zdraví stejně tak jako obhajoba a podpora 

trvale udržitelného rozvoje. 
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Zelená síť maltských úřadů 

Z iniciativy předsedy vlády a ministra životního prostředí Maltské republiky byla založena 

„Zelená síť“ – síť environmentálně šetrných kanceláří maltských úřadů 

(http://www.greennetwork.gov.mt/) na principu příkladů dobré praxe. Cílem je nejen zlepšit 

environmentální chování úřadů, ale vzhledem k tomu, že státní správa zaměstnává 

významné procento populace, přinést i významný příspěvek k environmentální osvětě 

veřejnosti. Součástí projektu je poskytovaní poradenství prostřednictvím kontaktních bodů.   

Myšlenka se teprve rozvíjí (od r. 2006), takže zatím nelze hodnotit výsledky. 

Propagace EP 

Veřejnost je motivována, aby využívala rady a služby poradenských center obzvláště  

v oblasti hodnocení vlivů na životní prostředí,  což pomáhá zajistit, že kromě sociálních a 

ekonomických faktorů budou před přijetím rozhodnutí o konkrétním rozvojovém opatření 

brány v potaz  faktory životního prostředí. Od investorů jsou vyžadována Prohlášení o vlivu 

na životní prostředí (Environmental Impact Statement, EIS) nebo Prohlášení  

o environmentálním plánování. Na druhé straně se státní správa snaží povzbuzovat  širokou 

veřejnost, aby se obracela na MEPA nebo místní správy, v jejichž působnosti je konkrétní 

projekt, a ověřovala si, zdali k němu existuje relevantní studie environmentálního experta 

Jsou organizována setkání pro veřejnost, kde je možné diskutovat EIS navržená experty a 

dále se k nim vyjadřovat. 

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- Dr. Karen Vincenti, konzultantka v oblasti veřejného zdraví, Ministerstvo zdraví, starobní 

a komunitní péče 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greennetwork.gov.mt/)
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II.1.14 Spolková republika Německo 

Termíny pro poradenství a poradce: Umweltberatung, Umweltbildung 

Nejvyšším spolkovým úřadem resortu životního prostředí je Spolkové ministerstvo životního 

prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (dále jen BMU). Tento úřad sám o sobě 

nevyvíjí poradenskou činnost. Používá nástroje osvěty, zejména podporou konkrétních 

projektů s využitím internetu (např. program „Blauer Engel“ – systém environmentálního 

značení), zodpovídáním dotazů prostřednictvím internetu, atd., nicméně systematicky se 

poradenstvím nezabývá. 

Z hlediska organizace EP v rámci celého státu konstatuje informační zdroj BMU, že 

poradenství v oblasti životního prostředí se uskutečňuje v mnoha spolkových zemích a 

jednotlivých obcích, avšak organizační struktury, které jej zajišťují se na jednotlivých místech 

a úrovních liší. Jednotný národní model tedy neexistuje. 

Hlavním cílem, kterého má být z hlediska priorit ministerstva dosaženo prostřednictvím EP je 

osvěta obyvatelstva, oslovení konkrétních cílových skupin obyvatelstva, dosažení změny v 

počínání nebo chování. Z toho vyplývá, že zástupcem BMU je pojem poradenství vnímán 

spíše z osvětového hlediska. 

Podle BMU vykonávají koordinační funkci v oblasti EP zejména Spolkový svaz pro 

ekoporadenství (Bundesverband für Umweltberatung, BFUB) 

(http://www.umweltberatung.org) a Federace spotřebitelských organizací  

(http://www.vzbv.de) (obojí viz dále). 

Podle zdroje BMU je pro SRN charakteristické, že stát považuje EP za mimořádně 

významné téma a výrazně je podporuje, respektive se na jeho zajištění přímo podílí, avšak 

nikoliv na úrovni spolkové, ale na úrovni jednotlivých spolkových vlád a měst (obcí). Hlavní 

díl zodpovědnosti za EP tak mají, podle BMU, tyto „nižší“ úrovně veřejné správy ve spolkové 

zemi. V SRN je podle BMU také obvyklé, že města a obce zřizují vlastní poradny.  

Příklady zajištění EP na spolkové úrovni 

Například Bavorské zemské ministerstvo životního prostředí, zdraví a ochrany spotřebitelů 

zřizuje a financuje Informační centrum environmentálních znalostí (Infozentrum 

UmweltWissen). Toto centrum jednak samo poskytuje informace o všech relevantních 

tématech veřejnosti a jednak zpřístupňuje kontakty na další subjekty, jako například na 

obecné poradce (generalisty), odpadářské poradce, spotřebitelské poradce, školitele, lékaře, 

osoby angažované v oblasti A21, atd. Centrum pracuje v rámci Bavorského zemského úřadu 

pro životní prostředí (Bayerische Landesamt für Umwelt ), který je odbornou resortní 

agenturou v oblasti ŽP. 

Ve spolkové zemi Svobodné hanzovní město Brémy (Brémy a Bremerhaven) působí 

nezisková organizace UmweltBeratung Bremen – Ekologické poradenství Brémy – již od 

roku 1990. Byla založeno z iniciativy brémských institucí zodpovědných za oblast životního 

prostředí. Centrum slouží jako kontaktní poradna a ve spolupráci s komerční internetovou 

http://www.umweltberatung.org/
http://www.vzbv.de/
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firmou spravuje několik informačních portálů. Hlavní stránky obsahují m.j. sekci Umwelttips – 

Náměty pro ochranu životního prostředí. V Brémách též sídlí dále zmíněný Spolkový svaz 

pro ekoporadenství (BFUB) 

Aktivity měst a obcí 

Ve městě Kaiserslautern poskytuje bezplatné poradenství občanům „KLUB“ -  

Kaiserslauterer Umweltberatung.  KLUB je součástí městské správy, referátu ochrany 

životního prostředí. Od roku 1996, kdy začal existovat v této podobě je podporován a 

spoluzajišťován několika (v současné době 6) partnery. Patří sem komerční konzultační 

firma, dvě odpadářské firmy, plynárenský podnik, městské vodárny Kaiserslautern, technické 

služby města Kaiserslautern a Svaz odpadového hospodářství Kaiserslautern. Sídlo 

poradenského centra je na městském úřadě, obecné informace lze získat prostřednictvím 

internetu. 

Město Bonn si vytýčilo základní cíle a uvedlo do praxe environmentální poradenství v roce 

1987. Jako hlavní tři okruhy činností definovalo město poradenství občanům v oblasti 

ochrany ŽP a spotřeby prostřednictvím telefonu; environmentálně šetrné zásobování (Green 

Procurement) a environmentální osvětu. Město samo provozuje telefonickou linku pro 

občany, na které poskytuje bezplatné environmentální poradenství. Dotazy je možné posílat 

na speciální e-mailovou adresu, nebo městskou poradnu osobně navštívit  od pondělí do 

čtvrtka od 8 do 16 h. a v pátek do 13 hodin. 

V městské části (okrese) Altona Svobodného hanzovního města Hamburku, který je druhým 

největším městem SRN a současně má statut spolkové země, pracuje speciální poradce 

přímo jako zaměstnanec oddělení ochrany životního prostředí okresního úřadu a tato 

instituce inzeruje bezplatné poradenství pro občany v jednotlivých tématických oblastech 

(domácnost, hobby, kancelář a škola, hračky, oblékání, kosmetika, zdravé potraviny, atd.) 

Řada dalších měst zřizuje vlastní ekoporadny, např. lze uvést města Augsburg a Trier. 

Typické je, že město provozuje tématicky rozčleněný internetový portál, kdy u každého 

tématu jsou uvedeny odpovědné osoby, či kompetentní subjekty, dále telefonickou linku 

specializovanou na poradenství a stejně tak e-mailovou adresu pro tento účel. 

Organizace a podpora EP 

Z hlediska legislativního zakotvení EP na Federální úrovni v SRN neposkytlo BMU 

odpovídající odpovědi, resp. z odpovědi vyplývá, že neexistuje právní norma zastřešující na 

federální úrovni EP. Na federální úrovni resortu ŽP neexistuje strategie a tím pádem ani 

akční plán zaměřený na systematickou podporu a zajišťování EP. 

Podle názoru BMU se německé NNO ve významné míře věnují nejen poskytování informací, 

ale i dlouhodobému managementu projektů pro klienty, zastupování klientů, společné 

přípravě projektů s klienty, atp. 

Systematická podpora projektů EP a jednotlivých poradenských aktivit se děje v zásadě 

zejména prostřednictvím podpory projektů jednotlivých svazů a prostřednictvím financování 

poradenských projektů Spolkovou nadací pro životní prostředí  - Deutsches Bundesstiftung 
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fuer Umwelt (http://www.dbu.de). Státní podpora je poskytována prostřednictvím projektů. 

Nebyla zjištěna jiná forma podpory (asignace, úlevy, příspěvky na služby klientům poradců). 

Příjemci této podpory jsou neziskoví poradci a poradny, jednotlivci - lokální 

odborníci,vědecké a výzkumné instituce a samosprávy -obce. 

Poradenské projekty mohou získat podporu řady dalších nadací v SRN. Informace lze získat 

prostřednictvím Spolkového svazu nadací - Bundesverband Deutscher Stiftungen 

(http://www.stiftungen.org). BMU nejsou poskytovány žádné informace o podpoře 

environmentálně orientovaných projektů nadacemi. 

Spolková nadace pro životní prostředí 

DBU podpořila od roku 1991 více než 5500 projektů částkou přes 1 miliardu EUR. Cílem 

podpory jsou projekty zaměřené na environmentální technologie a výzkum, ochranu přírody 

a environmentálně orientovanou komunikaci a kulturní hodnoty. Správní rada nadace má 14 

členů, které jmenuje spolková vláda. Nadace byla založena v roce 1990 schválením zákona, 

který inicioval tehdejší ministr financí Dr. Theo Weigel, spolkovým parlamentem. Na návrh 

ministerstva financí bylo pro vytvoření základního nadačního jmění použito 1,3 miliardy EUR 

– částky, která představovala výnos z privatizace ocelářské skupiny Salzgitter AG. DBU 

podporovala například rozsáhlou kampaň na podporu obnovitelných zdrojů energie 

zaměřenou na širokou veřejnost i (například) na soukromé stavebníky „Solar! – na klar!“ 

(Slunce! – no jistě!). Žádným z hlavních témat podporovaných projektů však nejsou 

enviporadenské systémy, spíše osvěta a příprava kampaní.  

Spolkový svaz pro ekoporadenství 

Jak bylo uvedeno výše, rozhodující roli v EP hraje Spolkový svaz pro ekoporadenství (BFUB, 

o které podrobně pojednává studie o nekomerčním ekoporadenství (STEP, 2006). Členy 

BFUB jsou další poradenské svazy, a to jednak zemské svazy ekoporadců (Berlín a 

Brandeburgsko, Sever, Severní Porýní - Vestfálsko) a jednak oborové (Německá síť 

energetických poradců – cca 250 poraden). BFUB zajišťuje standardizaci kvality 

ekoporadenských služeb. Cílem BFUB je podporovat všechny profesionální poradce. Mezi 

hlavní aktivity patří lobbying, práce na profilu pracovní pozice ekoporadce, standardy a 

poplatky za služby. V roce 2006 uváděli zástupci BFUB mezi hlavními tématy, kterými se 

ekoporadci zabývají na prvním místě energii (27 %), odpady (14 %), ochrana přírody (11 %) 

a environmentální systémy řízení (10 %). BFUB provozuje informační a komunikační portál 

pro ekoporadce http://umweltkommunikation.de a spolu s BMU portál 

http://ecoprocurement.info zaměřený na šetrné nakupování a zásobování. BFUB není 

žádným způsobem financováno ze strany státu ani místních správ. Zdrojem financování 

svazu jsou výnosy z vlastní činnosti, projektové prostředky a členské poplatky. BFUB má 

vlastní systém certifikace kvality a vlastní standardy. Pro získání certifikace je zapotřebí 

splnit náročné podmínky z hlediska kvalifikace i zkušeností / tréninku. 

http://www.dbu.de/
http://www.stiftungen.org/
http://umweltkommunikation.de/
http://ecoprocurement.info/


Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 233 -

Federace spotřebitelských organizací 

Federace spotřebitelských organizací (VBZV)  je zastřešující organizace zastupující 16 

spotřebitelských center (Verbraucherzentralen) v jednotlivých spolkových zemích a dále 24 

asociací zaměřených na spotřebitele. V roli podpůrného členství figuruje řada vlivných NNO. 

Mezi 4 hlavní cíle VZBV patří jednak podpora udržitelné spotřeby a jednak prosazení 

ochrany spotřebitele jako politického tématu. 

VBZV byla vznikla v listopadu 2000 sloučením tří federálních spotřebitelských organizací.  

Hlavní podpora přichází od Spolkového ministerstva pro spotřebitelské záležitosti, výživu a 

zemědělství, z vlastní zejména vydavatelské činnosti, z členských poplatků a z projektových 

zdrojů. VBZV je nezisková a nepolitická organizace, zaměstnává přes 70 lidí a sídlí 

v Berlíně. 

Řešená témata 

Zástupce BMU uvádí následující pořadí témat z hlediska zájmu veřejnosti: 

1. Odpady 

2. Energie, energetika; Záření, hluk, fyzikální pole;  

3. Ovzduší; Nebezpečné látky 

4. Doprava  

5. Voda; Ochrana přírody a krajiny; Půda, plocha 

6. Zemědělství, biozemědělství 

7. Ochrana a péče o les 

Z hlediska kvalifikace poradců a spolupráce v rámci sítí odkazuje BMU na Spolkový svaz 

poradenství v oblasti životního prostředí (BFUB) (viz výše). 

Spolupráce 

Úroveň vzájemné spolupráce jednotlivých typů subjektů vyplývá z následující tabulky 

 Státní správa, 

vláda 

Samospráva, 

města, obce 

NNO Školy Vědecká 

pracoviště 

Soukrom

níci, 

experti 

Státní správa, 

vláda 

      

Samospráva, 

města, obce 
2      

NNO 3 2     

Školy 4 2 4    
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Vědecká 

pracoviště 
1 3 3 5   

Soukromníci, 

experti 
4 2 4 3 3  

Legenda:  

1 = spolupracují trvale, systematicky, kvalitně; 2=spolupracují často; 3=spolupracují spíše náhodně;  

4= spolupracují zcela výjimečně; 5=nespolupracují 

 

Státní správa (ministerstvo) spolupracují systematicky, nejčastěji, s vědeckými institucemi, se 

samosprávou (obcemi, městy) často, s NNO nahodile, se školami výjimečně, stejně jako 

s free-lance experty.  

Samospráva spolupracuje velmi často s NNO, školami a free-lance experty. Méně často, 

nahodile, s vědeckými institucemi. 

NNO spolupracují nahodile s vědeckými institucemi a zcela výjimečně se školami a free-

lance experty.  

Školy podle názoru BMU vůbec nespolupracují v oblasti EP s vědeckými institucemi a 

nahodile s free-lancery. 

Jednotliví experti spolupracují náhodně s vědeckými institucemi. 

Podle údajů BMU toto spolkové ministerstvo přímo nepropaguje environmentální 

poradenství. 

Profesní svazy a komory 

Jako příklad aktivity profesních svazů a komor v oblasti EP lze uvést Průmyslovou a 

obchodní komoru spolkové země Porýní – Falcko (Industrie- und Handelskammer für die 

Pfalz). Ta nabízí členům environmentální poradenství prostřednictvím internetového portálu 

(http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/innovation_und_umwelt/umweltberatung/index.jsp)

, kde jsou umístěny důležité dokumenty, informace, aktuality a publikace, a současně pro 

tuto oblast vyčleňuje dvě odpovědné pracovnice. IHK provozuje informační databanku 

Informační systém environmentálních podniků (Umweltfirmen Informationssystem, UMFIS®). 

V této on-line přístupné databázi (http://www.umfis.de/) je umístěno cca 10400 záznamů  

o firmách a zařízeních z celého Německa nabízejících technické služby, technologie, 

poradenské služby, znalecké služby, výzkum a vývoj, atd. v oblasti životního prostředí. 

Databáze je určena pro poptávku po službách, výměnu know-how, poptávku po produktech 

a k dalším účelům získávání a výměny informací v rámci korporátní sféry.  

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/innovation_und_umwelt/umweltberatung/index.jsp)
http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/innovation_und_umwelt/umweltberatung/index.jsp)
http://www.umfis.de/
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- pan Achim Schreier, Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné 

bezpečnosti, Úřad  ZG II 1, zásadní společensko-politické otázky, spolupráce se svazy 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.14 
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II.1.15 Nizozemské království 

Termíny pro poradenství a poradce: Milieuadvies 

Pro popis situace v Nizozemsku existovalo velmi málo zdrojů. Ani analýza Eco Stands For, 

zpracovaná v rámci projektu Leonardo EU v roce 2005 (viz kap. IV.1.15) vůbec Nizozemsko 

nezmiňuje.   

Odpovědnou rezortní institucí v Nizozemsku je Nizozemské ministerstvo bydlení, územního 

plánování a životního prostředí (VROM) (http://www.vrom.nl).  

Nizozemsko ratifikovalo Aarhuskou úmluvu v roce 2004. Podle implementační zprávy mohou 

NNO získávat podporu na realizaci projektů zaměřených na ochranu životního prostředí 

v rámci schématu SMOM-regeling. Specifická podpora pro environmentální poradenství 

neexistuje. Stejně tak není EP legislativně samostatně zakotveno. 

Nizozemská agentura pro environmentální hodnocení 

Stručné vyjádření k situaci v Nizozemí se podařilo získat od zástupců Nizozemské agentury 

pro environmentální hodnocení (Netherlands Environmental Assessment Agency, EAA), 

která též slouží jako národní ohniskový bod Evropské agentury životního prostředí)  

EEA je nezávislá, ale státem zřizovaná národní organizace financovaná národní vládou. EEA 

vyhodnocuje četné politické iniciativy (životní prostředí, dopravu, zemědělství, energetiku, 

využití území a plánování ), a to ex-ante jakož i ex-post. Tuto činnost lze označit za 

poradenství ve vztahu k ústředním orgánům státní správy. Kromě toho je EAA také 

poradcem mezinárodních organizací jako EU, OSN, OECD a EEA. Hlavní prioritou tohoto 

procesu je zjišťovat, jaký účinek mohou mít plánované strategie a v případě potřeby je 

přizpůsobovat a také vyhodnocovat dopad stávajících politik.  

Pokud jde o státní podporu poradenství pro veřejnost, stát sám nevykonává poradenskou 

činnost, ale podporuje jak NNO, tak privátní subjekty. NNO se neomezují pouze na 

poskytování informací, ale poskytují systémové poradenství.  

Profese environmentálního konzultanta není samostatně zakotvena v legislativě, ani jako 

obor podnikání.  

EAA sama o sobě nijak nepodporuje EP. 

Řešená témata 

Z hlediska zástupce EAA je pořadí četnosti témat, kterými se konzultanti zabývají 

následující: 

1. Hygiena  

2. Nebezpečné látky; Půda, povrch; Voda; Záření, hluk, fyzikální pole; Lesnictví, ochrana 

lesa; Zemědělství, biozemědělství  

3. Energie 

http://www.vrom.nl/
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4. Ochrana přírody a krajiny; Odpady; Vzduch; Doprava 

Soukromé poradenské firmy 

Nizozemsko je sídlem řady velkých poradenských společností, jež se zaměřují na 

poskytování poradenství v oblasti životního prostředí a rozvoje investorům a developerům 

velkých projektů v oblasti střední a východní Evropy, Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Jedná se 

například o firmy (organizace) BECO, DHV, WASTE a další. Analýzou profesionálního 

zaměření pracovníků těchto větších společností lze dospět k základní představě o odbornosti 

poradců.  Modelový příklad velké poradenské firmy s mezinárodní působností: Firma 

zaměstnává 38 odborných pracovníků, z toho 3 jsou vedoucí pracovníci, a deset provozně – 

technických pracovníků. Skladba odborníků z hlediska odborností je následující: 5 odborníků 

jsou chemici, 4  environmentální inženýři, 3 biologové, 3 konzultanti bez VŠ vzdělání, 3 

elektroinženýři, 2 odborníci na udržitelný rozvoj, 2 experti na podnikové řízení, 2 odborníci na 

environmentální řízení, 2 inženýři IT a dále po jednom pracovníků kvalifikovaném v dalších 

oblastech (mezinárodní management, technické inženýrství, environmentální ekonomie, 

bioinženýrství, zoologie, environmentální politika, mezinárodní obchod, hygiena a 

průmyslový design).  

Obvyklá komerční částka za hodinu práce poradce je asi 100 EUR (2.800 Kč).  

Vzdělávání 

Podle zdroje EEA neexistuje specializovaný vysokoškolský obor zaměřený na 

environmentální poradenství. 

Na Amsterodamské univerzitě, katedře podnikových studií Fakulty ekonomie a ekonometrie 

je zřízen Institut environmentálního řízení (WIMM). WIMM se zabývá jednak výzkumem a 

jednak vzděláváním. Je možné zde absolvovat doktorandské studium environmentálního 

řízení. 

Univerzita ve Wageningenu nabízí magisterské studium environmentálního řízení měst. 

V průběhu studia se studenti zabývají vlastním výzkumem v oblasti environmentální 

ekonomie, environmentální politiky, environmentální systémové analýzy, environmentálních 

technologií, geoinformačních věd a studia řízení. Absolventi tohoto studia se uplatňují 

v řízení měst, environmentálním výzkumu, urbanistickém plánování, environmentálním 

poradenství, vodním a odpadovém hospodářství a ve výstavbě a správě stavebních fondů. 

Portál životního prostředí 

Nadace Milieucentraal (Centrála životního prostředí) provozuje poradenský portál 

http://www.milieucentraal.nl/. Kvalifikovaní poradci zodpovídají dotazy na téma ochrany 

životního prostředí a udržitelné spotřeby. Služby je placená a stoji 0,15 EUR / min. (cca 4,50 

Kč). Kromě tohoto poplatku je služba financována dotacemi VROM a Nizozemského 

ministerstva hospodářství. 

Pro zpracování této kapitoly bylo využito výhradně veřejných zdrojů (viz kap. IV.1.15) 

 

http://www.milieucentraal.nl/
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3.16 Polská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Doradztwo środowiskowe, Poradnictwo ekologiczne 

Resortně příslušnou institucí je v Polsku Ministerstvo životního prostředí (Ministerstwo 

Środowiska, MoE).  MoE zřizuje Centrum informací o životním prostředí (Centrum Informacji 

o Środowisku, CIS), jehož hlavním posláním je zveřejňování informací o dokumentech 

veřejné správy, které mají vliv na životní prostředí podle příslušné legislativy o přístupu 

k informacím. CIS provozuje Ekoportál (http://www.ekoportal.pl), kde mohou jednotlivé 

autority bezplatně zveřejňovat výkazy o dokumentech majících vliv na ŽP (polská legislativa 

zakládá povinnost zpracovávat tyto výkazy v předepsaném formátu). Kromě toho jsou na 

portálu zpřístupněny informace o legislativě životního prostředí a jednotlivých složkách. Dále 

zde lze nalézt informace například o ekoturistice a GMO. Nicméně nelze tuto službu označit 

za poradenství. 

Polsko ratifikovalo Aarhuskou úmluvu v únoru roku 2002. Podle implementační zprávy z roku 

2005 zřídila polská vláda Národní fond pro životní prostředí a vodní hospodářství, který m.j. 

podporuje vzdělávací, informační a osvětové aktivity NNO. Environmentální NNO mají 

specifické postavení a jsou jim zákonem přisuzována určitá práva v rámci procesu 

participace, m.j. právo navrhovat svoje zástupce do důležitých řídících struktur. Národní fond 

podporuje environmentální NNO „jádrovými“ granty ve výši 1 mil. PLN ročně (cca 7,25 mil. 

Kč).  

Z implementační zprávy dále vyplývá, že stát podporuje EVVO především v obvyklé podobě 

školních programů, vydávání publikací, produkci filmů a event. školení a seminářů. 

Poradenství není samostatně zakotveno v žádném zákoně, ani v žádném koncepčním rámci 

souvisejícím s účastí veřejnosti. 

MoE zřizuje a řídí několik vědecko – výzkumných institucí, které se zabývají poradenstvím. 

Jedná se m.j. o Institut ochrany životního prostředí (Institut Ochrony Środowiska, IOS) 

(http://www.ios.edu.pl/) ve Varšavě a Institut ekologie průmyslových území (Instytut Ekologii 

Terenów Uprzemysłowionych, IETU) (http://www.ietu.katowice.pl/). Tento institut působí jako 

konzultační organizace pro státní správu i korporátní sféru a poskytuje široké spektrum 

služeb souvisejících s environmentálním řízením v průmyslových oblastech. Poradenské 

služby žádné organizace zřizované MoE nejsou určeny široké veřejnosti, i když se tyto 

instituce částečně zabývají osvětou, vzděláváním a případně i výchovou. 

Ekologické zemědělství 

Problematiku ekologického zemědělství má v kompetenci Ministerstvo zemědělství a rozvoje 

venkova (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Poradenství o ekologickém zemědělství je 

součástí zemědělského poradenství, obdobně jako v České republice. Portál zemědělského 

poradenství obsahuje samostatnou část poradenství o ekologickém zemědělství. V souladu 

se Zákonem o jednotkách zemědělského poradenství z 22. října 2004 bylo 1. ledna 2005 

zřízeno Centrum poradenství pro rozvoj zemědělství a venkovských regionů v Brwinowie  

u Varšavy s třemi pracovišti v Poznani, Krakově a Radomi. Pracoviště v Radomi se zabývá 

http://www.ekoportal.pl)/
http://www.ios.edu.pl/
http://www.ietu.katowice.pl/)
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specificky poradenstvím pro ekologické zemědělce. Toto poradenství se však 

pravděpodobně omezuje na poskytování informací, školení a laboratorních služeb. 

Vzdělávání 

V Polsku existuje nabídka řady environmentálních studijních programů. Například 

Vědeckotechnická univerzita v Krakově přímo zřizuje Fakultu těžebního průzkumu a 

environmentálního inženýrství, která je složena mimo jiné z Katedry environmentální 

biotechnologie a ekologie, Katedry řízení a ochrany životního prostředí, Katedry 

environmentální chemie a dalších. Studium je dvoustupňové (Bc./Msc, Eng). 

V letech 2001 – 2004 vznikl v rámci projektu HERMES (Health, Environment, Risk Managers 

Educational Support – Podpora vzdělávání v oblasti zdraví, životního prostředí a řízení rizik) 

podporovaného z programu Leonardo da Vinci EU a koordinovaného Centrem pro 

environmentální studia Gdaňské technické univerzity systém Eko-net (http://www.eko-net.pl). 

Kromě programu Leonardo byl projekt dále podpořen dvěma polskými konzultačními firmami, 

Asociací „Polské fórum 14000“, Irským centrem čistých technologií, Helsinskou technickou 

univerzitou a Univerzitním centrem v Roskilde (DK) – viz též kapitola II.1.2. Na výše uvedené 

adrese existuje kvalitně formálně i obsahově zpracovaný portál environmentálního 

poradenství zaměřeného zejména na osoby zodpovědné za environmentální řízení 

v korporátní sféře a veřejnou správu. Hlavními metodami práce je výměna zkušeností, 

vydávání bulletinu „Informátor“ (poslední číslo 16.1.2007), poskytování informací o právu 

v ŽP, poskytování odpadového poradenství, školení, ad. Organizace Eko-net je od r. 2004 

pokračovatelem Centra pro environmentální studie Gdaňské technické univerzity (viz výše) a 

má statut komerční společnosti. 

Národní nadace ochrany životního prostředí 

V prosinci roku 1988 vznikla a v roce 1989 byla zaregistrována Národní nadace ochrany 

životního prostředí (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, NFOS) 

(http://www.nfos.org.pl/). Mezi zakladateli byli ekologičtí aktivisté, novináři a manažeři, které 

spojoval zájem o stav životního prostředí. U zrodu nadace stály další proekologické 

organizace a velké ekonomické subjekty. NFOS je nezávislá organizace zřizovaná podle 

zákona o nadacích (registrovaná 9.3.1989). Jednou z hlavních uváděných činností je 

poskytování poradenství, a to odborného a bezplatného m.j. v těchto oblastech: 

- aplikace environmentální legislativy 

- ekonomické otázky environmentálních investic 

- výběr ekonomicky a environmentálně optimálních technologií 

- soudní projednávání škod na životním prostředí 

NNO 

Síť NNO zaměřených na EP neexistuje. Jednotlivé NNO se poradenství věnují na různé 

úrovni. Například Regionální centrum ekologické výchovy ve Štětíně (od r. 1995) vydává 

„ekologického poradce“, poskytuje služby ekologické knihovny a slouží jako kontaktní a 

http://www.eko-net.pl/
http://www.nfos.org.pl/
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poradenský bod pro organizace a instituce, které se v regionu zabývají EV. Současně toto 

centrum poskytuje základnu pro fórum 16 NNO zabývajících se EV v regionu. 

Soukromé poradenské společnosti 

V roce 2001 vznikla soukromá firma NILU Polska jako zahraniční expozitura Norského 

institutu pro výzkum ovzduší (Norsk Institutt for Luftorskning). Stalo se tak na základě 

mezivládní dohody Polska a Norska o umoření polského dluhu Norsku prostřednictvím 

podpory environmentálních aktivit zejména v oblasti čistší produkce a omezování znečištění. 

NILU Polska uvádí, že poskytuje asistenci a poradenství i široké veřejnosti. NILU Polska se 

účastní řady mezinárodních projektů v rámci EU a získává z těchto projektů finanční 

prostředky pro vlastní rozvoj. 

Jako příklad konzultační firmy lze dále uvést společnost AOS – consulting & engineering 

company, založené v roce 1989. Zpočátku se firma orientovala na oblast vodohospodářskou 

a oblast odpadních vod. Do ostatních oblastí ochrany ŽP začala firma rozšiřovat svoje 

aktivity v polovině 90. let. Jednalo se zejména o posuzování vlivů na ŽP, později  

o laboratorní služby a na přelomu tisíciletí nové téma rozvoje využití větrné energie v Polsku.  

Působnost firmy je regionální, tj. operuje v severozápadním Polsku. Mezi zákazníky firmy 

patří zejména místní správa a korporátní sféra. 

Dalším příkladem může být jedna z největších konzultačních společností CITEC. Společnost 

vznikla jako součást mezinárodní skupiny Tractebel Engineering / SUEZ zaměřené na 

konzultační činnost v oblasti energie a infrastruktury. CITEC se v Polsku etablovala v roce 

1993 jako pobočka CITEC Belgium a zpočátku měla právní formu společnosti s ručením 

omezeným. Rychlý rozvoj aktivit vedl jednak k vytvoření samostatné pozice a k přeměně na 

akciovou společnost v roce 1996. CITEC spolupracuje s řadou vysoce kvalifikovaných 

nezávislých odborníků jak z Polska, tak ze zahraničí. Firma poskytla svým zaměstnancům 

zahraniční školení a přípravu v zemích, kde působí pobočky původní mateřské skupiny, což 

zajistilo jednak jejich plnou jazykovou výbavu a jednak je obohatilo o mezinárodní 

zkušenosti. Společnost se skládá ze tří základních divizí: projektové, konzultační a investiční 

supervize. Hlavní okruh konzultované a řešené problematiky představuje nakládání 

s odpadními vodami, hydrologická problematika, odpadové hospodářství, posuzování vlivů. 

Mezi zákazníky patří zejména města a soukromé firmy, ale také např. Světová banka. Firma 

realizovala i projekty v rámci programu EU PHARE. 

   

Pro zpracování této kapitoly bylo využito výhradně veřejných zdrojů (viz kap. IV.1.16) 
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3.17 Portugalská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Consultivo ambiental 

Ústřední institucí pro rezort životního prostředí je Ministerstvo životního prostředí, územního 

plánování a regionálního rozvoje (MoE). To zřizuje dále uvedený Environmentální institut. 

Z implementační zprávy k Aarhuské úmluvě, kterou Portugalsko ratifikovalo v roce 2003, 

vyplývá, že poradenství není součástí státní politiky. V roce 1996 MoE iniciovalo rozvoj 

lokálních projektů EVVO založených na spolupráci NNO a obcí a vznikla tak síť pro 

decentralizované poskytování informací veřejnosti. Environmentální NNO  (ENNO) mají 

specifický status v legislativě a takto specifických organizací je v národním registru cca 150. 

Přístup ENNO k informacím je specificky upraven zákonem č. 35/1998. 

Kromě toho přímo MoE provozuje od roku 2002 linku „SOS životní prostředí“, kterou během 

prvních dvou let využilo cca 750 občanů ročně.  

Prostřednictvím environmentálního institutu a dalších podřízených organizací informuje MoE 

veřejnost elektronicky. Jedná se o zveřejňování údajů o stavu životního prostředí, nikoliv  

o poradenství.  

MoE explicitně zmiňuje, že k šíření informací o životním prostředí a udržitelném rozvoji slouží 

také sítě spotřebitelů a nástroje označování environmentálně šetrných výrobků. 

Průzkumu se zúčastnil výkonný ředitel poradenské firmy DHVTecnopor Porto, dceřinné 

společnosti mezinárodní konzultační firmy DHV. Tato firma zpracovává projekty v oblasti 

životního prostředí, konkrétně se zabývá procesem EIA, čištěním odpadních vod, 

kompostováním, provozem zařízení na likvidaci pevného komunálního odpadu, sanací, 

komunálními audity a zpracováním rozvojových studií měst. 

Zastřešující organizací pro oblast informování veřejnosti je výše zmíněný Environmentální 

institut (Instituto do Ambiente, IA) zřizovaný přímo Ministerstvem životního prostředí, oblastní 

správy a regionálního rozvoje. (http://www.iambiente.pt). 

Ministerstvo nepodporuje environmentální poradenství poskytované NNO ani soukromými 

poradci.  

Města a obce zřizují vlastní poradny jen výjimečně. Některá města mají vlastní centra 

environmentální výchovy v závislosti na svých vlastních místních strategiích a na dostupnosti 

finančních prostředků pro příslušné teritorium. 

Problematika EP a účasti veřejnosti je částečně zakotvena ve Všeobecném zákoně  

o životním prostředí č. 11/87 ze 7. 4. 1987 a v dalších specifických zákonech pro konkrétní 

okruhy ochrany ŽP.  

V Portugalsku existuje několik strategických dokumentů, které obsahují téma EP. Některé 

z nich jsou odvozeny od Všeobecného zákona o životním prostředí, jiné od sektorových 

politik. (Národní plán pro klimatickou změnu; Národní plán nakládání s komunálním, 

průmyslovým a zemědělským odpadem; Národní plán nakládání s odpadem ze zdravotnictví 

http://www.iambiente.pt)/
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[je momentálně zpracováván] ; Národní plán nakládání s vodami; Strategický plán likvidace 

odpadních vod). Současně existují územní plány pro všechny chráněné oblasti, plány 

ochrany pobřeží a ročenky ochrany ovzduší.  

Stát pravidelně vydává ročenku o stavu životního prostředí a jednotlivé dílčí instituce 

připravují vlastní akční plány, odvíjející se od jejich specifických úkolů. 

Stát podporuje jen některé konkrétní projekty například v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie, nebo kompostování odpadu formou dílčích dotací. EP veřejnosti není dotačně 

podporováno. 

Řešená témata 

V následující tabulce je uvedeno hodnocení četnosti témat řešených jednotlivými druhy 

subjektů. Otázka zněla: „Jak často se veřejnost obrací na jednotlivé druhy subjektů s tímto 

konkrétním tématem?“ (1=mimořádně frekventované téma, 5=téma se nevyskytuje vůbec) 

Téma NNO Soukromé 

subjekty 

Školy, věda Státní správa  

a samospráva 

Odpady 2 2 2 1 

Voda 3 4 3 2 

Ochrana přírody a krajiny 2 3 2 1 

Ovzduší 2 3 3 2 

Půda, plocha 3 4 3 3 

Nebezpečné látky 2 4 4 3 

Energie 2 2 4 2 

Radiace, hluk, fyzikální pole 2 3 3 2 

Ochrana lesa a lesnictví 3 2 1 1 

Hygiena 4 2 3 2 

Doprava 2 2 3 2 

Zemědělství, biozemědělství 4 3 2 1 

 

Zjednodušeně lze pořadí témat shrnout takto (pro srovnání se zbylými zeměmi, kde je 

uváděna jen prostá známka četnosti výskytu): 

1. Odpady; Ochrana lesa a lesnictví 

2. Ochrana přírody a krajiny; Doprava; Ovzduší; Energie; Radiace, hluk, fyzikální pole; 

Zemědělství, biozemědělství 

3. Hygiena; Voda 

4. Půda, plocha; Nebezpečné látky 
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Vzdělávání 

Řada portugalských univerzit a příslušných vysokoškolských ústavů nabízí vzdělání v oblasti 

environmentálního inženýrství, nicméně obor zaměřený specificky na environmentální 

poradenství neexistuje. Stejně tak neexistuje subjekt, který by se zabýval systematickým 

školení environmentálních poradců.  

Jako modelový příklad můžeme uvést „mladou“ Univerzitu de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) zaměřenou na regionální rozvoj. UTAD nabízí pregraduální studijní program 

„Přírodní zdroje a environmentální inženýring“.  Jedná se o průřezový program specificky 

zaměřený na portugalskou problematiku. Program akcentuje jednotlivé složky životního 

prostředí a témata územní správy a regionálního rozvoje z hlediska racionálního využívání 

zdrojů. Absolventi studia se uplatňují na ústřední úrovni státní správy, zejména v rezortních 

ústavech a dále v obcích, soukromých firmách a projektových týmech. Specificky nacházejí 

uchazeči uplatnění v oblasti environmentálního vzdělávání a poskytování informací, EIA, 

monitoringu, rekvalifikace a odpadů. 

U dalších univerzit se setkáváme s obvyklým schématem, kdy lze na studium 

environmentálního inženýrství v pregraduálním cyklu navázat magisterským program a 

případně i postgraduálním stupněm (MSc., PhD.). 

Asociace environmentálních odborníků 

Existuje profesionální Portugalská asociace environmentálních inženýrů (Associação 

Portuguesa de Engenharia do Ambiente,  APEA) (http://www.apea.pt). Jedná se  

o neziskovou organizaci založenou v říjnu 1985. Jejím hlavním cílem je všestranná podpora 

oborů environmentálního inženýringu. Asociace má okolo 1600 členů. Členství má 4 formy: 

řádné (držitelé diplomu z řádného studia environmentálního inženýringu), mimořádné 

(studenti řádného studia a držitelé postgraduálního diplomu), čestné a přispívající. V rámci 

asociace pracuje skupina pro environmentální výchovu a vzdělávání. Asociace organizuje 

nebo spoluorganizuje vzdělávací kurzy, semináře a konference, nikoliv ovšem s přímým 

zaměřením na poradenské vzdělávání. 

Kromě toho existuje také Portugalská asociace posuzování vlivů (Associação Portuguesa de 

Avaliação de Impactes, APAI) (http://www.apai.org.pt). APAI má k 31.10.2006 94 

individuálních a 21 kolektivních členů. Posláním této asociace založené v roce 1995 je 

vytvářet platformu pro výměnu zkušeností a diskusi o posuzování vlivů. Členy asociace 

mohou být soukromé osoby (environmentální inženýři, vědci) i instituce (veřejná správa) a 

podniky.  

NNO 

Pravděpodobně nejvýznamnější environmentální NNO v Portugalsku je Liga pro ochranu 

přírody (Liga para a Protecção da Natureza, LPN) (http://www.lpn.pt). LPN má 7500 členů a 

svým rokem založení – 1948 představuje nejstarší „zelenou“ NNO na Iberském poloostrově.  

Kromě centrály v Lisabonu má LPN pobočky na severu (Oporto),  v centrální části (Coimbra), 

a na jihu (Évora a Portimão). Hlavními aktivitami LPN je environmentální výchova, 

http://www.apea.pt/
http://www.apai.org.pt/
http://www.lpn.pt/
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vzdělávání a školení, přímá účast v ochraně ŽP a implementace ochranářských a 

výzkumných projektů. LPN provozuje 4 centra pro environmentální vzdělávání a školení a 

informační portál. Poradenství přímo nenabízí. 

Soukromé poradenské firmy 

V Portugalsku působí pobočky velkých konzultačních firem (např. dvě pobočky výše 

jmenované nadnárodní firmy DHV), které se věnují environmentálnímu poradenství 

specifických skupin. Kromě toho zde působí i mladší a menší týmy. Jako příklad můžeme 

uvést firmu EnviEstudos. Jde o konzultační a školící firmu zaměřenou na kvalitu životního 

prostředí a služby související se zdravím a bezpečností. Vznikla v roce 1999. Klíčový tým 

tvoří 15 specialistů, ale firma externě spolupracuje s řadou dalších odborníků a jejich 

sdružení. Jádrový tým je složen z chemiků, geologů, environmentálních inženýrů, odborníků 

na komunikaci a marketing, environmentální zdraví a zdravotnictví. Zákazníky představuje 

zejména korporátní klientela. 

Dalším příkladem může být firma IPA sídlící v Estorilu. Ta se zabývá environmentálním 

auditingem, posuzováním vlivů, EMS, školením, řešeními v odpadovém hospodářství, 

využitím komunikačních a multimediálních technologií a technickou asistencí. V posledně 

zmíněné oblasti technické asistence firma poskytuje klientům specifické poradenství 

prostřednictvím systému SIM_LEG konstruovaném na základě potřeb klientů v kontextu 

environmentálního právního rámce. Tento poradenský systém je vícestupňový a zahrnuje 

rychlé posouzení pozice firmy ve smyslu environmentálních požadavků, návrh akčního plánu 

podle platné legislativy, zajištění splnění zákonných procedurálních požadavků (licence, 

plány odpadového hospodářství), průběžné poradenství týkající se indikátorů, dobré praxe, 

řešení a nástrojů a to vše doprovázeno permanentě dostupnou podporou prostřednictvím 

telefonu. Firma byla založena v roce 1990 a pracuje s několika stovkami expertů. 

Profesionální komerční poradci obvykle s NNO nespolupracují, občas spolupracují 

s univerzitami a právníky. 

Portál informací o životním prostředí provozuje MoE, resp. Environmentální institut (viz výše 

a dále).  

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- pan Miguel Braga da Cruz, výkonný ředitel firmy DHVTecnopor 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.17 
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II.1.18 Rakouská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Umweltberatung, Umweltbildung 

Za Rakousko se průzkumu zúčastnil pracovník Spolkové agentury životního prostředí 

(Umweltbundesamt, Federal Environmental Agency, FEA). FEA je společnost s ručením 

omezeným vlastněná státem.  

Spolková agentura životního prostředí 

FEA je expertní organizací rakouské federální vlády v oblasti ochrany životního prostředí a 

environmentální kontroly. FEA je jediná expertní instituce v Rakousku, která se zabývá 

komplexně všemi oblastmi ochrany ŽP. 

FEA zpracovává environmentální bilance, ze zákonného pověření provádí FEA certifikace 

slučitelnosti s životním prostředím. Dále FEA provádí také měření škodlivin ve vzduchu v 

soukromých domech. 

Tým odborníků FEA každodenně zpřístupňuje nespočetné množství environmentálních dat 

veřejnosti. Publikování těchto dat je posledním článkem dlouhého řetězce nezbytných 

činností, počínaje výběrem metody, přes analýzy, výpočty, měření, testování a kontroly, 

stejně jako standardizace, úprav. archivace a nakonec přípravy vyhodnocení dat. Při tomto 

procesu získávání, zpracování a vyhodnocování dat spolupracuje FEA se všemi federálními 

státy. 

FEA provozuje internetový portál tématicky rozdělený do 15 oblastí:  

- vzduch 

- biocidní látky 

- chemické látky v ŽP 

- klima 

- kontaminovaná území 

- energie 

- zdraví 

- průmysl 

- ochrana přírody 

- ochrana před zářením 

- půda 

- územní plánování 

- doprava 

- nakládání s odpady 

- voda 

V principu je každá kapitola rozdělena na několik podkapitol, např. kapitola chemické látky je 

členěna na podkapitoly: oznámení nových látek (notifikace), existující látky, data, značení, 
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bezpečnostní listy, legislativa, chemická politika, rozšiřování EU a události. Každá 

podkapitola obsahuje obecný populární a přehledný úvod, který současně obsahuje i přímý 

vstup do registru odpovídajících dat, pokud existuje (např. komplexní údaje o měření kvality 

povrchových vod)  a principielně tři sekce – download dokumentů, odkazy a “kontaktovat 

v této věci FEA”. Úroveň portálu je přinejmenším z hlediska komplexnosti a technického 

zpracování velmi vysoká, stejně jako jeho přístupnost (“accesibility”). 

Organizace a podpora EP 

Jako střešní organizace pro oblast EP v Rakousku pracuje Svaz rakouských poraden  

v oblasti životního prostředí (Verband Österreichischer Umweltberatungsstelle, 

“Umweltberatung”) (http://www.umweltberatung.at).  Jedná se o nezávislé neziskové 

sdružení řady environmentálních poraden založené v roce 1986, o kterém pojednává Studie 

o stavu nekomerčního poradenství v EU, Švýcarsku a Norsku (STEP, 2006). 

Rakouské environmentální NNO mají svojí zastřešující organizaci Umweltdachverband 

(Střešní sdružení životního prostředí). Ta sdružuje 34 členských organizací, vůči nimž 

vystupuje zejména jako servisní centrum, provádějící lobbying ve věci jejich společných 

zájmů. 

Z hlediska státních zájmů je hlavním cílem implementace EP ochrana životního prostředí 

vedoucí ke snížení nákladů a nároků na čerpání zdrojů. Stát poradenství systematicky 

podporuje a jeho instituce se na něm přímo podílejí.  

Nestátní neziskové organizace se věnují všem formám a úrovním poradenství, od pouhého 

poskytování informací ke komplexnímu poradenství. 

Rezorty, primárně zodpovědné za oblast EP jsou: Spolkové ministerstvo zdravotnictví, 

Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství 

(dále MoE), částečně také Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií.  

V Rakousku je obvyklé, že obce a města zřizují vlastní informační a poradenská centra 

poskytující EP. 

Na úrovni federální legislativy není problematika EP zakotvena v žádném zákoně. Jednotlivé 

spolkové země zřizují zákonem pracoviště s názvem “Umweltanwaltschaften”, tj. 

“Zastupitelství pro životní prostředí” – existují ve všech spolkových zemích. Tyto instituce 

zřizované zemskou vládou mají za úkol prosazovat všechny společné cíle environmentální 

politiky na zemské úrovni, účastnit se správních řízení, vydávat expertní posudky a m. j. 

sloužit jako kontaktní bod pro veřejnost a poskytovat poradenství občanům.  

Profese environmentálního poradce není samostatně zakotvena v žádném zákoně. Na 

podnikové úrovni existují samozřejmě standardní akreditační postupy např. u auditorů EMS, 

atd., existuje právně zakotvený požadavek na osoby vykonávající posuzování vlivů na ŽP, 

atd., nicméně u poradenství pro veřejnost žádný právní podklad pro profesi 

environmentálního poradce neexistuje. 

http://www.umweltberatung.at/
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Na spolkové úrovni je problematika poradenství zakotvena v Rakouské strategii udržitelného 

rozvoje a návrhu strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj. O kompetence se dělí MoE a  

Spolkové ministerstvo školství. Na procesu koncepčního zakotvení EP na vládní úrovni se 

podílí i FEA jako expertní orgán. Každé 2 roky je zveřejňována zpráva o plnění Národní 

strategie udržitelného rozvoje (http://www.nachhaltigkeit.at). 

Systematickou státní (federální) podporu EP lze hrubě kvantifikovat jako 1 milion EUR ročně. 

O tuto částku se dělí MoE (cca 70 %) a ministerstvo školství (cca 30 %). Tato podpora 

zahrnuje příspěvky na služby konkrétním klientům a podporu rekvalifikace. 

Řešená témata 

Z hlediska četnosti témat, kterými se rakouští poradci zabývají uvádí informační zdroj z FAE 

následující pořadí: 

1. Odpady; Voda; Vzduch 

2. Ochrana přírody; Energie; Doprava; Zemědělství a biozemědělství 

3. Ochrana lesů a lesnictví 

4. Půda a plocha; Záření, hluk a fyzikální pole; Hygiena 

5. Nebezpečné látky 

Komerční poradci v Rakousku účtují za hodinu práce pro klienta částku cca 100 – 150 EUR 

(2.800 – 4.200 Kč).  

Vzdělávání 

Vysokoškolské vzdělání v environmentálních vědách poskytuje řada univerzit, resp. VŠ. Za 

specifický vysokoškolský obor lze považovat vzdělávací program „Zelená akademie“, 

spolupořádaný Odbornou vysokou školou (Fachhochschule) Wiener Neustadt - Wieselburg – 

Tulln (http://www.wieselburg.fhwn.ac.at/) a RIZ – konzultační společností založenou vládou 

spolkové země Dolni Rakousko. Tento program je nově otevřen v akademickém roce 

2006/2007. Kurz je zaměřen na environmentálně šetrné a energeticky efektivní stavebnictví 

a související témata. 

Školení poradců ve specifických oblastech zajišťuje například  

- FEA ve spolupráci s ARS - Akademií pro právo a řízení (evidence toxických látek) 

- Systém ARA: poradce pro odpady 

- FEA a MoE: poradce EMAS  

- MoE: poradce pro značení environmentálně šetrných výrobků 

Z výše uvedeného vyplývá, že jde o dílčí specifické kvalifikační programy. 

Vídeňská univerzita ekonomie a obchodní správy zřizuje Výzkumný institut pro řízení 

udržitelnosti (Research Institute for Managing Sustainability, RIMS). Jeho cílem je propojení 

výzkumu a praxe. RIMS slouží výzkumníkům a pedagogům, podnikům a jejich asociacím, 

veřejnému sektoru a politikům a NNO a dalším skupinám v rámci občanské společnosti. 

http://www.nachhaltigkeit.at/
http://www.wieselburg.fhwn.ac.at/
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RIMS realizuje řadu školících projektů v nejrůznějších oblastech (zemědělství, turistika, 

spotřeba). Ústav spolupracuje i s katedrou environmentální ekonomie VŠE v Praze. 

Centrum čistší produkce 

Významnou roli v environmentálním poradenství hraje Centrum čistší produkce (Cleaner 

Production Center, CPC). To bylo založeno v roce 1996 městem Graz a finanční společností 

Austrian Kommunalkredit AG, jejímž cílem je podpora dlouhodobých komunálních programů 

a projektů s důrazem na environmentální opatření a udržitelný rozvoj. CPC uvádí, že 

v Rakousku působí asi 400 konzultačních subjektů zaměřených na korporátní klientelu a 

částečně na veřejný sektor. Z tohoto počtu tvoří jen malou část velké konzultační firmy a 

větší podíl malých specializovaných firem, které jsou reprezentovány: 

 technicky zaměřenými poradci 

 poradci zaměřenými na problematiku řízení 

 interdisciplinárními (všeobecně orientovanými) Eko-konzultanty 

 vědeckými subjekty 

CPC uvádí, že tato skupina korporátně orientovaných poradenských firem se v uplynulých 

pěti letech účastnila cca 30.000 konkrétních projektů a docílila obratu cca 145 mil. EUR. 

CPC provozuje databázi těchto firem. 

Výše zmíněná banka Austrian Kommunalkredit AG specializovaná na veřejné investice  

v oblasti udržitelného rozvoje a v environmentální oblasti založila v roce 2003 konzultační 

divizi Kommunalkredit Public Consulting (KPC). Ta má za cíl poskytovat veřejnému sektoru 

konzultační a managementové služby v oblasti podpůrných programů, zakládání programů 

rozvoje infrastruktury, ekonomické analýzy a návrhy projektů infrastruktury. Důležitým 

prvkem řady aktivit KPC je mezinárodní spolupráce. KPC spolupracuje s řadou externích 

konzultantů, kteří dlouhodobě působí v sídle klienta. 

Spolupráce a  sítě 

Žádná profesionální komora environmentálních poradců v Rakousku neexistuje. V rámci 

Federální sekce autorizovaných technických poradců existují mimo jiné odborné skupiny: 

- Zemědělství, lesnictví a biologie 

Sdružuje poradce zaměřené na ochranu přírodních zdrojů, ohrožená území, ekologické 

havárie. Tito poradci se označují jako “zelení inženýři”. 

- Těžba 

- Urbanismus, regionální plánování a geografie 

Vzájemnou spolupráci jednotlivých typických skupin hodnotí informační zdroj z FEA takto: 

 Státní správa, 

vláda 

Samospráva, 

města, obce 

NNO Školy Vědecká 

pracoviště 

Soukromníci, 

experti 

Státní správa, 

vláda 
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Samospráva, 

města, obce 
1      

NNO 4 3     

Školy 2 2 3    

Vědecká 

pracoviště 
2 4 5 5   

Soukromníci, 

experti 
2 2 4 5 3  

Legenda:  

1 = spolupracují trvale, systematicky, kvalitně; 2=spolupracují často; 3=spolupracují spíše náhodně;  

4= spolupracují zcela výjimečně; 5=nespolupracují 

Propagace EP 

Existuje řada tématických stránek a portálů souvisejících s environmentálním poradenstvím. 

Environmentální data prezentuje federální vláda prostřednictvím FEA. Informace a rady 

nabízí řada NNO. Sdružení Umweltberatung provozuje tématický portál s poradenskými 

službami. 

Veřejnost je k zájmu o environmentální poradenství motivována jednak kampaněmi 

ministerstva životního prostředí a jednak prostřednictvím jednotlivých poradců a jejich 

sdružení. 

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- pan Wolfgang Dolezal, referent Oddělení mezinárodní spolupráce, Spolková agentura 

životního prostředí 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.18 
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II.1.19 Řecká republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Environmental Consulting 

Do průzkumu se nepodařilo zapojit žádnou odpovědnou instituci z Řecka. Dostupnost 

relevantních informací z Řecka je nízká a dosud zpracované studie se o Řecku zmiňují jen 

okrajově nebo vůbec. Všechny dále uvedené informace pocházejí z dostupných dokumentů 

a stávajících veřejných zdrojů. 

Za oblast životního prostředí zodpovídá Ministerstvo životního prostředí, územního plánování 

a veřejných prací  (MoE) (http://www.minenv.gr).  

Vzhledem k tomu, že Řecko ratifikovalo Aarhuskou konvenci až 27. 6. 2006 nepředložilo 

implementační zprávu a nelze tak posoudit míru zakotvení EP v legislativním rámci přístupu 

k informacím a účasti veřejnosti. 

Generální sekretariát pro výzkum a technologie Ministerstva pro rozvoj je zřizovatelem 

nejstaršího výzkumného zařízení v Řecku: Národní aténské observatoře (National 

Observatory of Athens, NOA) (http://www.noa.gr/indexen.html). Pod NOA patří celkem pět 

vědeckých ústavů. Jedním z nich je Institut pro environmentální výzkum a udržitelný rozvoj 

(Institute of Environmental Research and Sustainable Development, IERSD) 

(http://www.meteo.noa.gr/) . Název ústavu vznikl přejmenováním původního Institutu pro 

meteorologii a fyziku atmosféry v roce 1998. Mělo se tak stát v souvislosti se změnou cílů a 

priorit IERSD.  Institut poskytuje veřejnosti základní informace o klimatu a počasí. Dále 

IERSD slouží jako zdroj poradenství pro státní správu v oblasti klimatických a 

meteorologických témat, zejména vlivu člověka na změnu klimatu. 

NNO 

V Řecku působí několik velkých střešních NNO a národní organizace velkých mezinárodních 

NNO. Mezi jinými lze jmenovat Řeckou společnost pro ochranu přírody (Hellenic Society for 

the Protection of Nature) (http://www.eepf.gr/), která je národním zástupcem mezinárodní 

Nadace pro environmentální výchovu (Foundation for Environmental Education, FEE). 

Činnost HSPN zahrnuje několik projektů praktické EVVO, jako například „Eko-škola“, Zelené 

sousedství, Příroda bez odpadků a další. Poradenství ve smyslu definice nenabízí. Nebyla 

nalezena ani žádná další organizace, která by se věnovala environmentálnímu poradenství. 

Vzdělávání 

Démokritova univerzita v Trákii nabízí studium environmentálního inženýrství. Národní 

technická univerzita v Athénách nabízí inženýrské obory obsahující studium relevantních 

témat (civilní inženýrství, územní plánování, chemické inženýrství, technologie pro rozvoj 

venkova). Biologii, ekologii a geologické obory lze studovat na Athénské univerzitě. Studium 

environmentálního managementu a řízení zdrojů nabízí Univerzita v Ioannině, stejně jako 

agroekologii. Obor environmentálního inženýrství otevřela na souběžně nově zřízené katedře 

téhož jména v roce 1997 Technická univerzita na Krétě. Podle slov vedoucího katedry takto 

reagovala univerzita na zvyšující se poptávku po komplexně kvalifikovaných 

http://www.minenv.gr/
http://www.noa.gr/indexen.html
http://www.meteo.noa.gr/
http://www.eepf.gr/
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environmentálních specialistech ze strany veřejného i soukromého sektoru. Harokopiova 

Univerzita zřizuje Fakultu ekonomie a ekologie. Čtyřleté pregraduální studium má zajímavý 

neobvyklý syllabus, který obsahuje obory: biologie, rodinná sociologie, základy práva,   

sociální antropologie, fyzika, domácí ekonomie, historie a filosofie domácí ekonomie, historie 

civilizace, mikroekonomie, výpočetní technika, aplikovaná ekologie, kulturologie, chemie, 

makroekonomie, ekologický management bydlení a obcí, statistika, ekonomika venkovských 

domácností, spotřební teorie, fyziologie, výživa a potravinářské technologie, zemědělská 

ekonomie, psychologie, pedagogika, hospodářská geografie, lidské zdroje, základy výuky, 

zemědělská politika, šetrná turistika, marketing a environmentální management. Obor rozvíjí 

odkaz Panagise Harokopose, průkopníka domácí ekonomie a ekologie. Harokopiova 

univerzita dále inzeruje bez podrobností postgraduální studium udržitelného rozvoje. Další 

vysoké školy nabízejí odpovídající obory přírodních i technických věd, komplexní 

environmentální obory nezřizují. 

Projekt SMITE 

Díky podpoře Generálního direktorátu EuropAid Evropské komise je realizován projekt 

SMITE. Jedná se o www systém – informační nástroj pro potravinářský a textilní průmysl a 

hotelový sektor poskytující aktuální nástroje a přístup k environmentálním informacím 

v souladu s jejich specifickými požadavky. Všeobecným cílem projektu SMITE je podpořit 

malé a střední podniky ve zlepšování jejich konkurenceschopnosti a tím pozice na trhu 

prostřednictvím přijetí příslušných environmentálních postupů a praktik za použití nově 

rozvinutých informačních technologií prostřednictvím internetu.  SMITE obsahuje veřejnou a 

členskou oblast. Ve veřejné oblasti jsou uvedeny informace o legislativě, státní správě, 

investicích, trhu, atd. V členské sekci je jednak databáze poradců a jednak hlavní nástroj – 

„diagnostický“ modul, který na základě zadaných informací zpracuje analýzu stávajícího 

stavu environmentálního řízení a vlivů podniku na ŽP včetně zhodnocení admistrativních a 

legislativních souvislostí vyplývajících z konkrétních sektorových a geografických podmínek 

a doporučí konkrétní opatření. Systém je mezinárodní, zaměřený na východní mediterán. 

Projekt koordinuje Škola chemických technologií Národní technické univerzity v Aténách. 

Mezi partnery patří Řecká organizace malých a středních podniků, DHI Water&Environment 

(Dánsko), Kyperská obchodní a průmyslová komora, jednotka environmentálních studií 

Centra pro výzkum a rozvoj (Kypr), Sociální fond pro rozvoj (Egypt), Rada pro vědu a 

technologie a Královská vědecká společnost (Jordánsko), Rada pro rozvoj (Libanon), 

Společnost pro mezinárodní obchod (Malta), Palestinská akademie pro vědu a technologie a 

další obdobné instituce z Malty, Sýrie, Tuniska a Turecka a  mezinárodní poradenské firmy. 

Soukromé poradenské firmy 

Podobně jako v dalších analyzovaných státech, i v Řecku působí menší konzultační firmy se 

širokým záběrem aktivit, které vznikly převážně v 80. a počátkem 90. let 20. století a větší 

konzultační společnosti vzniklé v 60. letech, které rozšířili své aktivity o environmentální 

specializaci v době sílící poptávky na přelomu 70. a 80. let. Příkladem menší konzultační 

společnosti může být firma Eco-consultants, s.a. Organizace má 9 kvalifikovaných 
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zaměstnanců a orientuje se na oblast zemědělství a chovu hospodářských zvířat, řízení 

kvality  a environmentální řízení (ISO 9000, HACCP, ISO 14000, EMAS), obnova krajiny, 

projektování environmentálně-technologických jednotek (ČOV, skládky) a posuzování a 

hodnocení. Mezi klienty patří subjekty na všech úrovních – od ministerstev přes regionální 

správu (prefektury), municipality až k soukromým podnikům a osobám. Klíčovou kvalifikací je 

agronomie, specializace v oblast vod, biologie, environmentální věda, geologie, architektura 

a sociologie. 

Příkladem velké firmy může být společnost LDK Consultants. Tato společnost byla založena 

v roce 1968 a až do roku 1974 se specializovala na poskytování inženýrských služeb ve 

výstavbě. Na přelomu 70. a 80. let rozšířila společnost služby o energetické poradenství 

s důrazem na obnovitelné zdroje. Do konce 80. let pronikla firma na trh EU a poskytovala 

zde služby v oblasti energií, životního prostředí a regionálního rozvoje. Počátkem 90. let 

převážily příjmy z konzultačních služeb v obratu firmy nad službami inženýrskými.  V této 

době poskytuje firma konzultační a inženýrské služby mezinárodní klientele a služby 

programového řízení a vyhodnocování domácím zákazníkům. V polovině 90. let přenesla 

společnost všechny své aktivity na mezinárodní úroveň. Zájmovou oblastí, kterou firma 

pokrývá prostřednictvím afilací, se stává jihovýchodní Evropa a Střední východ. Společnost 

zaměstnává 100 pracovníků a spolupracuje s dalšími cca 70 experty. 20 % zaměstnanců 

zodpovídá za administrativu. Klíčovými kvalifikacemi je ekonomika, všechny druhy 

inženýrství, podnikové řízení, mezinárodní obchod a řízení, finanční analýzy, informační 

systémy, environmentální vědy a sociologie. 

 

Pro zpracování této kapitoly bylo využito výhradně veřejných zdrojů (viz kap. IV.1.19) 
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II.1.20 Slovenská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Environmentálne poradenstvo 

Informace o situaci na Slovensku poskytla Dr. Lucie Fančová, vedoucí oddělení vědy, 

výzkumu, výchovy, vzdělávání a osvěty MŽP SR (MŽP), které podle tohoto zdroje hraje 

důležitou roli v zajištění EP veřejnosti na Slovensku. 

Zastřešující úlohu EP v rámci státní správy má Slovenská agentúra životného prostredia 

(SAŽP). Stát má následující priority v souvislosti s EP: 

- Poskytování informací o životní prostředí 

- Vytváření legislativy 

- EVVO mládeže a široké veřejnosti 

Konkrétní zastřešující organizaci v sektoru NNO zdroj neuvádí, nicméně konstatuje, že EP 

se zabývají různé NNO a to konkrétně všemi formami, nikoliv pouze poskytováním informací. 

Stát přitom tyto aktivity systematicky podporuje a přímo se podílí na zajišťování EP. Hlavními 

nositeli aktivit EP na Slovensku jsou tedy podle zdroje MŽP, SAŽP a NNO. 

Některé obce zřizují vlastní environmentální poradny pro veřejnost.  

Principiálně je EP zakotveno v těchto zákonech: 

 Zákon č. 211/2000 Z.z.  o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č. 205/2004 Z.z. o shromažďování, šíření a uchovávání informací o životním 

prostředí 

Dále je dílčím způsobem EP zakotveno v těchto normách: 

 Zákon č. 17/1992 Z.z. o životním prostředí v platném znění 

 Zákon č. 525/2003 Z.z. o státní správě péče o životní prostředí a o změně a doplnění 

některých zákonů v platném znění 

 Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálním fondu a o změně a doplnění některých 

zákonů v platném znění 

 Vyhláška MŽP SR č. 462/2004 Z.z., kterou se ustanovují  podrobnosti o konkrétních 

kvalifikačních předpokladech pro výkon některých činností na úseku péče o ŽP 

 Opatření MŽP SR č. 318/2004  Z.z. o úpravě dispozičních oprávnění správců majetku 

státu ve zřizovatelské působnosti MŽP SR při nakládání s majetkem státu 

 Oznámení MŽP SR č. 535/2005 Z.z. o vydaní výnosu o poskytovaní dotací obcím na 

úhradu nákladů přeneseného výkonu státní správy péče i ŽP SR (výnos č. 5 /2005) 

 Oznámení MŽP SR č. 550/2005 Z.z. o vydaní výnosu o poskytování dotací v působnosti 

MŽP SR (výnos č. 6/2005). 

 Zákon č. 24/2006 Z.z. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně a doplnění 

některých zákonů  



Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 254 -

 Vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z.z., kterou se stanovují podrobnosti pro účely 

posuzování vlivů na životní prostředí 

 Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevenci závažných průmyslových havárií a o změně a 

doplnění některých zákonů v platném znění 

 Vyhláška  č. 489/2002 Z.z, kterou se vykonávají některá ustanovení zákona o prevenci      

závažných průmyslových havárií a o změně a doplnění některých zákonů v platném 

znění 

Profese evironmentálního poradce není legislativně zakotvena. MŽP vyvíjí vlastní legislativní 

aktivitu v oblastech dotýkajících se EP. Národní koncepce, ani akční plán EP neexistuje, 

resortní koncepce „Plán environmentální osvěty“ je aktualizován každoročně (naposledy 

2006). 

Systematická podpora EP ze strany státu existuje, a to ve výši cca 1 mil. EUR (cca 28 mil. 

Kč). Podpora má charakter dotace na konkrétní projekt a jejím příjemcem může být NNO, 

privátní subjekt,  jednotlivec, samospráva, tj. široký okruh benefitorů. Pro získání dotace je 

nutné splnit obecné podmínky uvedené v zadání příslušného výběrového řízení. 

Řešená témata 

Z hlediska četnosti jednotlivých témat, kterými se EP zabývá, uvádí zdroj následující pořadí: 

1. Odpady; Voda; Ochrana přírody a krajiny; Ovzduší;  Půda, plocha; Nebezpečné látky; 

Energie, energetika; Záření, hluk, fyzikální pole;  Ochrana a péče o les; Zemědělství, 

biozemědělství 

2. Doprava 

3. Hygiena 

Specifické vzdělávání 

Samostatný VŠ obor zaměřený na poradenství neexistuje. Školení environmentálních 

poradců zajišťuje jednak MŽP,  jednak SAŽP a jednak jednotlivá NNO. 

Propagace EP 

MŽP uvádí, že samo propaguje EP prostřednictvím vzdělávaní, osvěty, internetu, 

poskytováním informací, telefonicky, ústně a písemně. Přitom jako hlavní cíl EP vidí 

zabezpečení informovanosti veřejnosti. 

Energetické poradenství 

V oblasti energetického poradenství je aktivní Energetické centrum Bratislava (ECB) 

(http://www.ecb.sk). Vzniklo v roce 1993 jako programová jednotka v rámci projektů 

Evropské komise. V roce 1998 převzala záštitu nad ECB Slovenská vláda. Na základě 

rozhodnutí Ministerstva hospodářství SK se ECB stalo součástí Slovenské energetické 

agentury, která je státní institucí. Od ledna 1999 je ECB NNO, sdružení fyzických a 

právnických osob s posláním šířit a podporovat efektivní využívání a implementaci nových a 

http://www.ecb.sk)/
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inovativních energetických technologií. V roce 2001 rozšířilo ECB svoje aktivity o poradenství 

pro domácnosti. ECB provozuje komplexní internetový poradenský portál http://www.e-

filip.sk, kde existuje podrobná poradenská sekce, přehled legislativy, kalkulátor energetické 

náročnosti, atp. Dále ECB zajišťuje síť poradenských center pro veřejnost (celkem 8, ve 

všech krajských městech). K bezplatné konzultaci v jakémkoliv krajském městě je možné se 

objednat prostřednictvím telefonní linky, nebo e-mailu předem.  

Stavební inženýři a energetici poskytují komplexní poradenství na špičkové úrovni a to 

například v oblastech: 

- tepelnětechnické vlastnosti stavebních konstrukcí 

- vytápění a zabezpečení tepelné pohody 

- příprava a spotřeba teplé vody 

- větrání, klimatizace, vzduchotechnika 

- spotřeba el. energie 

- dispoziční řešení objektů 

- obnovitelné energetické zdroje a jejich uplatnění 

- kvalita vnitřního prostředí 

Poradenství je poskytováno ve spolupráci se stavební spořitelnou Wüstenrot, v jejích 

pobočkách v krajských městech dva dny v týdnu. Bezplatné poradenství veřejnosti je 

financováno partnery projektu – energetickými a stavebními společnostmi. 

NNO 

Environmentální poradenství veřejnosti je doménou NNO. Ekoporadna Živica Bratislava je 

členem – pozorovatelem Evropské sítě ekoporaden – Eco Counselling. Provozuje informační 

portál http://www.ekoporadna.sk. Zde jsou k dispozici otázky a odpovědi vč. možnosti přidat 

vlastní otázku v oblasti ochrany ŽP (rozděleno do několika kategorií). Dále je zde k dispozici 

poradce ekospotřebitele, který je také rozdělen do několika kapitol, např.: nakupování, 

bydlení, domácí ekologie, mobilní telefony, atd. Poradna poskytuje poradenství bezplatně. Je 

financována vícezdrojově vč. zdrojů EU a nadací – v roce 2004 obdržela grant ve výši 

180.000,- Kč od Nadace Ekopolis (prostředky CEE Trust & C.S.Mott). 

Další formy poradenství 

Poradenstvím pro biospotřebitele se zabývá Centrum environmentálních aktivit Trenčín 

(http://www.cea.sk). To provozuje biospotřebitelský portál http://www.ekospotrebitel.sk, který 

má charakter spotřebitelského magazínu.  

Agroenvironmentálním poradenstvím se zabývá sdružení EKOTREND - zväz ekologického 

poľnohospodárstva. Je to NNO s celoslovenskou působností, která sdružuje 50 členů – 

pěstitelů, zpracovatelů, výrobců, odborníků a zájemců o ekologické zemědělství a trvale 

udržitelný život. Organizace vznikla v roce 1997 rozdělením 8 let existujícího svazu Naturalis 

na dvě nezávislé organizace – EKOTREND - asociaci zaměřenou na poradenské činnosti  

v oblasti ekologické produkce, zpracování a prodeje a NATURALIS - asociaci s kontrolní a 

http://www.e-filip.sk/
http://www.e-filip.sk/
http://www.ekoporadna.sk/
http://www.cea.sk)/
http://www.ekospotrebitel.sk/
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certifikační činnosti v oblasti ekologického zemědělství. Ekotrend provozuje informační 

stránku http://www.ecotrend.sk, kde je uveden kontakt na agroenvironmentální poradce. 

Příspěvek zemědělců se stanovuje podle výměry obhospodařované půdy. 

Samostatnou kapitolu představují projektové konzultace pro veřejnost. Po vstupu Slovenska 

do EU v roce 2004 se MŽP ve spolupráci se SAŽP rozhodlo vybudovat síť účelových 

pracovišť REPIS (Regionální environmentální poradenská a informační střediska), kde 

budou projektoví konzultanti proškolení v rámci SAŽP poskytovat široké veřejnosti informace 

a poradenství v oblasti implementace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. 

Jmenovitě jde o projekty v rámci priority „Environmentální infrastruktura v regionech“. Služby 

REPIS jsou rozděleny na do tří úrovní: Informace, prvostupňové poradenství a základní 

poradenství. Základní poradenství spočívá již v přímé pomoci s přípravou projektů. Na 

Slovensku pracuje celkem 10 REPIS. 

Slovenské centrum čistší produkce 

Poradenství podniků v oblasti čistší produkce a systémů environmentálního řízení a systémů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zabývá Slovenské centrum čistší produkce 

(SCPC).  SCPC je soukromá společnost založená v roce 1994 jako NNO a do podoby s.r.o. 

se transformovalo v roce 2002. 

Asociace průmyslové ekologie 

V r. 1993 byla na Slovensku založena Asociácia priemyslnej ekológie s otevřeným členstvím 

(ASPEK) a ve stejném roce Asociácia priemyslu a ochrany prírody (APOP). Obě mají za cíl 

podporu harmonizace zájmů ochrany životního prostředí a podnikání. 

Univerzitní vzdělávání 

Vzdělávání zajišťuje řada univerzit a vysokých škol. V rámci Technické univerzity ve Zvoleně 

existuje Fakulta ekologie a environmentalistiky s interdisciplinárním vzdělávacím programem 

poskytujícím komplexní environmentální kvalifikaci. Posláním fakulty je příprava odborníků 

se širokým rozsahem vědomostí v oblasti ekologie a věd o životním prostředí pro potřeby 

státní správy a místní samosprávy, odborných organizací OpaK a ŽP v gesci MŽP, oddělení 

ŽP výrobních podniků a výzkumu, ale také pro NNO a poradenství zejména v oblastech 

odpadového hospodářství, monitoring a environmentální kvalita výrobků a technologií. 

Soukromé poradenské firmy 

Profil soukromých firem je obdobný jako v ČR díky společnému historickému vývoji do 

nedávné doby a souvisejícím vazbám v regionu. Firmy tvoří vetšinou menší operativní týmy 

často zaměstnávající pracovníky původně působící ve veřejné správě. Konzultační firmy 

poskytují své služby zejména korporátní sféře – podnikům, které nemají vlastní odborníky na 

příslušných pozicích (evidence, výkaznictví, plány), ale i větším společnostem (EIA, EMS, 

EMAS). Z témat převládají charakteristicky odpady, posuzování vlivů na ŽP a systémy 

environmentálního řízení. 

http://www.ecotrend.sk/
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Portály životního prostředí 

Obecný informační portál o životním prostředí provozuje SAŽP, Centrum environmentalistiky 

a informatiky (CEI). Enviroportál (http://www.enviroportal.sk) je uživatelským rozhraním pro 

přístup do ISŽP (Informačního systému životního prostředí). Portál obsahuje vyčerpávající 

množství informací, dat a dokumentů. Obsahuje i geografická data, část je věnována přímo 

EVVO. Nicméně nelze jej označit za poradenský portál. 

Kromě informačního portálu provozovaného státem (SAŽP) provozuje informační portál o 

environmentální legislativě soukromá konzultační společnosti IMS, s.r.o. Žilina, která se 

zaměřuje na zavádění integrovaných systémů řízení v rámci ISO, OHSAS a dalších. Na 

adrese http://www.environet.sk nabízí služby zdarma pro neregistrované uživatele a služby 

placené sekce. Portál vytváří tématicky členěné registry legislativy a klade si za cíl zahrnovat 

do databází i legislativu lokální úrovně (obecní a městské vyhlášky). 

Další poradenský portál má provozovat NNO „Za matku Zemi“. Avízovaná komplexní služba 

http://www.enviroservis.sk byla však v době zpracování tohoto materiálu nefuknční. 

Vzhledem k tomu, že projekt byl zahájen již v roce 2003, je možné že po určité době byl 

pozastaven pro nedostatek financí. 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- paní PhDr. Lucia Fančová, vedoucí oddělení pro vědu, výzkum, výchovu, vzdělávání a 

osvětu, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enviroportal.sk/
http://www.environet.sk/
http://www.enviroservis.sk/
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II.1.21 Slovinská republika 

Termíny pro poradenství a poradce: Svetovanje za razvoj, Svetovanje za okolje 

Slovinská nezávislost na Jugoslávii byla vyhlášena v polovině roku 1991. Hned 

v následujících dvou letech probíhal ve Slovinsku komplexní „Slovenian Environmental 

Project“ (Slovinský environmentální projekt) financovaný Světovou bankou. Toto období se 

stalo důležitou startovní čárou pro environmentální konzultační firmy.  

Rezortně příslušnou institucí je Ministerstvo životního prostředí a území (Ministerstvo za 

okolje in prostor, MoE) (http://www.mop.gov.si) 

MoE zřizuje Agenturu ochrany životního prostředí (Agencija Republike Slovenije za okolje, 

ARSO) (http://www.arso.gov.si). Podle hodnotící zprávy k implementaci Aarhuské úmluvy 

zpracované 17. května 2005 ARSO teprve přebírá zodpovědnost za horizontální propojení 

nástrojů, dat a informací o ŽP, které mají být zpřístupněny veřejnost. Prezentace ARSO 

obsahuje velmi dobře a přehledně zpracovanou část věnovanou indikátorům ŽP (Slovinsko 

používá 51 indikátorů v 9 oblastech) a atlas životního prostředí. Na poradenských aktivitách 

se ARSO nijak nepodílí). 

V roce 2003 schválilo Slovinsko zákon o přístupu veřejnosti k informacím (24/03). Zákon  

o ochraně životního prostředí byl přijat v roce 2004 (41/04) a obsahuje §110 zakládající 

povinnost řady subjektů poskytovat veřejnosti informace o životním prostředí. 

Z implementační zprávy také vyplývá, že stát používá obvyklé prostředky pro informování 

veřejnosti, spolupráce s NNO v oblasti participace není nijak mimořádně rozvinutá a stát 

podporuje osvětové projekty NNO dotacemi. 

V roce 1999 byl připraven Národní plán ochrany životního prostředí (Nacionalni program 

varstva okolja, NPVO).  NPVO obsahuje akční plány pro jednotlivé klíčové oblasti na léta 

2003 – 2008. Obsahuje relevantní kapitoly  – Informační systém ŽP; Zapojování veřejnosti; 

atd. (např. 7.3, 7.9), které počítají s využitím obvyklých nástrojů pro poskytování informací a 

osvětu veřejnosti - nicméně problematikou poradenství se nezabývá. 

Pojmy „environmentální poradenství veřejnosti“ a „ekoporadenství“ ve Slovinsku nepoužívají.  

Podle našich vlastních průzkumů se poradenstvím ve Slovinsku zabývá pouze několik 

komerčních firem, z nichž některé ovšem původně vznikly na konci osmdesátých let 20. 

století na entuziastickém základě. Těchto několik hlavních subjektů v podstatě zajišťuje 

uspokojování veškeré poptávky po konzultačních službách ze strany státu, samospráv a 

korporátní sféry. Současně tyto podniky realizují a koordinují projekty zahraniční pomoci a 

projekty financované EU. 

Agentura pro radioaktivní odpad 

V oblasti aktivního informování veřejnosti zaujímá významné místo činnost Agentury pro 

radioaktivní odpad (Agencija za radioaktivne odpadke, ARAO) (http://www.sigov.si/arao). 

Tato instituce je zřizována samostatným zákonem a později byla transformována na 

neziskovou veřejnoprávní instituci řízenou správní radou. 

http://www.mop.gov.si/
http://www.arso.gov.si/
http://www.sigov.si/arao
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NNO 

MoE eviduje cca 160 environmentálně zaměřených NNO, ovšem není patrné, ze kterého 

roku záznamy pochází. Do tohoto počtu jsou zahrnuty např. i speleologové a turisté. 

Internetové odkazy v naprosté většině případů neplatí, NNO se prostřednictvím internetu 

neprezentují, tím spíše neexistuje informační, natož poradenský portál NNO. 

Univerzitní vzdělávání 

Environmentální vědy lze studovat na Univerzitě Nova Gorica v bakalářském programu 

„Životní prostředí“. Hlavním cílem studia je vzdělávat specialisty na vyhodnocování stavu ŽP, 

posuzování vlivů a rizik, environmentální monitoring, odpadové hospodářství, vyhodnocování 

a řízení environmentálních investic a příprava strategických a akčních plánů udržitelného 

rozvoje. 

Soukromé poradenské firmy 

Jednou z nejvýznamnějších firem je společnost OIKOS, založená právě krátce po rozpadu 

soustavy socialistických zemí Evropy v r. 1989. Tato společnost poskytuje služby všem výše 

uvedeným cílovým skupinám. Firma zaměstnává 20 zaměstnanců. Spektrum kvalifikací 

konzultantů je velice pestré a velmi dobře odpovídá i situaci v ostatních zemích Evropy, což 

potvrzuje obdobnou strukturu poptávky po konzultačních službách podmíněnou společnou 

evropskou legislativou. Firma zaměstnává kromě řídících pracovníků chemiky, ekonomy, 

projektové manažery regionálního rozvoje, územní plánovače, geotechnologa, pracovníky 

kvalifikované v sociálních vědách, ochraně přírody, environmentálním řízení, agronomii, 

geografii a odborníka na management turistiky. Právě projekty regionálního rozvoje 

zaměřené na turistiku jsou pro Slovinsko specifické a priorita turismu tvoří jeden z hlavních 

tématických okruhů NPVO (viz. výše). 

Slovinská hospodářská komora 

Slovinská hospodářská komora (Gospodarska zbornica Slovenije, GZS) zřizuje 

administrativní odbor ochrany životního prostředí a Asociace ochrany životního prostředí je 

jednou z 24 odvětvových asociací komory. Tato profesní asociace deklaruje poskytování 

informací a poradenství svým členům. Poradenské aktivity směrem k veřejnosti nevyvíjí. 

Kromě environmentální asociace jsou v komoře ještě sdruženy další relevantní svazy, např. 

chemický průmysl, inženýring, atp.  

Pro zpracování této kapitoly bylo využito výhradně veřejných zdrojů (viz kap. IV.1.21) 
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II.1.22 Španělské království 

Termíny pro poradenství a poradce: Consulting ambiental 

Nejvyšším orgánem státní správy v oblasti životního prostředí je Ministerstvo životního 

prostředí (Ministerio de Medio Ambiente, Ministry of Environment, MoE) 

(http://www.mma.es). Průzkumu se zúčastnil zástupce Španělského ohniskového bodu 

(Focal Point, FP) Evropské environmentální agentury (EEA) Jose Ignacio Elorrieta a sl. 

Susana Calvo, ředitelka oddělení environmentálního vzdělávání MoE. Ta konstatovala, že 

v kompetenci ministerstva ve vztahu k veřejnosti je pořádání akcí pro veřejnost, národní 

koordinace poskytování informací, komunikace, a zapojování veřejnosti (environmentální 

vzdělávání a osvěta občanů), nicméně příslušná vzdělávací sekce MoE nepracuje 

s termínem „environmentální poradenství“.  

Jedním z úkolů FP EEA je podpora dobrovolné registrace podniků a podpora NNO. Dále FP 

EEA zajišťuje další spolupráci s podniky a NNO,  zve je k dobrovolné účasti na seminářích a 

dalších aktivitách pořádaných ministerstvem. 

FP EEA šíří prostřednictvím sítě EIONET informace o aktivitách a událostech, které mohou 

zmíněné organizace využít. Příprava legislativních norem a řada dalších činností je 

konzultována s NNO.  

Ministerstvo životního prostředí zřizuje kolektivní orgán: Consejo Asesor de Medio Ambiente 

(CAMA) (Poradní sbor pro oblast životního prostředí). Jeho úkolem je mimo jiné i navrhovat 

způsoby senzibilizace, informování a zapojování veřejnosti. Členy tohoto sboru jsou zástupci 

NNO.  

Podle informačního zdroje z MoE stát považuje environmentální poradenství za velmi 

důležitou oblast činnosti a významně jej podporuje. NNO se orientují víceméně jen na 

poskytování informací veřejnosti. 

Podle zdroje španělského MoE není problematika EP regulována samostatnou zákonnou 

normou, ani není zakotven v dílčích (oborových) normách. Na otázky, zdali je profese 

environmentálních poradců součástí zákonných norem, například jako obor podnikání, se 

nepodařilo získat odpovědi.  

Národní koncepce na podporu zajištění EP neexistuje. MoE rozvíjí na národní úrovni 

vzdělávací a informační aktivity tak, jak mu to ukládá Národní strategie vzdělávání v 

otázkách životního prostředí a Bílá kniha vzdělávání v otázkách životního prostředí. 

K financování EP na národní úrovni se informační zdroj nevyjadřuje, vzhledem k absenci 

národní koncepce v této oblasti  nelze předpokládat, že k nějakému systematickému 

financování na národní úrovni dochází. 

Komerční poradci poskytují služby soukromému sektoru - pro jeho podnikatelské aktivity, jak 

v odborných tématech, tak v oblasti právního poradenství. Také usnadňují veřejnému 

sektoru, resp. úřadům získávat přehled o situaci v soukromém sektoru a pracují pro veřejný 

sektor na výzkumných úkolech potřebných pro rozvoj jeho aktivit. 

http://www.mma.es/
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Aktivity ostatních resortů 

Jako příklad aktivit  ostatních rezortů lze uvést Centrum energetického, environmentálního a 

technického výzkumu (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas, CIAMAT) zřizované Ministerstvem školství a vědy. V současné podobě 

pracuje centrum od roku 1986. Je to výzkumné a poradenské centrum sloužící vládě na 

všech úrovních (ústřední, autonomní, regionální), jehož důležitým úkolem je propojovat 

regionální aktivity v oblastech, kterými se zabývá a vystupovat jménem Španělska na 

mezinárodní úrovni.  

Jednotkou CIAMAT je platforma pro solární energii (Platforma Solar de Alméria, PSA) – 

pravděpodobně největší centru pro výzkum, rozvoj a ověřování solárních technologií 

v Evropě. PSA provozuje návštěvnické centrum s videoprojekcí, interaktivní demonstrací 

solárních řešení a expozicí informačních materiálů a maket zařízení. Centrum je za poplatek 

4 EUR (cca 110 Kč) přístupné veřejnosti v pracovní dny. 

Zastřešujících organizací je více a nemusí být nutně primárně environmentálně zaměřeny. 

Lze jmenovat například: Obchodní komora  (Cámara Comerciale) 

(http://www.camaramadrid.es); Španělská podnikatelská konfederace  (Confederación 

Española de Organizaciones Empresariale, CEOE) (http://www.ceoe.es/); Konfederace 

malých a středních podniků (CEPYME) (http://www.cepyme.es/); Federace podniků; 

environmentální NNO. 

Vliv decentralizace veřejné správy 

Tak, jako je Španělsko jednou z nejvíce decentralizovaných zemí Evropy, je i poskytování 

EP výrazně decentralizováno: Existují informační kanceláře podléhající ústřední správě, 

poradny podléhající autonomním vládám (52 provincií, 17 autonomií – viz obecný úvod) a 

poradny podléhající místním správám, poskytují informace týkající se životního prostředí a 

související administrativy odborníkům a široké veřejnosti. Tyto instituce rovněž disponují 

internetovými stránkami, které poskytují tento typ informací. Jednotlivé autonomie mají své 

rady pro životní prostředí (a udržitelný rozvoj), v jejichž působnosti je poskytování informací a 

event. zajištění poradenských aktivit pro veřejnost.  

Toto tvrzení bylo ověřováno a bylo zjištěno, že vlády autonomií skutečně zřizují své vlastní 

poradny pro veřejnost, případně informační systémy. Jejich forma a obsah se liší, každá 

autonomie má jiný přístup. Například vláda autonomie Asturias provozuje informační systém 

SIAPA (Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias). Ten obsahuje 

zejména aktuality, legislativní informace, databáze dokumentů a velmi podrobné mapové 

podklady.  

Aktivity autonomií 

Autonomní oblast La Rioja zřizuje velmi podrobný portál, který ve vyčerpávající tématickém 

členění nabízí popisné informace, aktuality, legislativu, publikace, kontakty a řadu dalších 

údajů.  

http://www.camaramadrid.es/
http://www.ceoe.es/
http://www.cepyme.es/
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Ministerstvo životního prostředí autonomní oblasti Baleárských ostrovů provozuje „Punto de 

Información Ambiental“ (Informační bod životního prostředí). Ten představuje skutečně 

plnohodnotnou environmentální poradnu. Provozuje bezplatnou konzultační linku, nabízí 

téměř 100 odpovědí na nejčastěji kladené dotazy, řadu článků a aktualit, tiskové zprávy, 

knihovnu časopisů (téměř 28.000 článků) a znění více než 300 environmentálních 

legislativních norem. Zvláštní část je věnována odpadům. Technicky velmi dobře řešené 

uživatelské rozhraní nabízí kombinaci třech kritérií vyhledávání: klíčové slovo x výběr z velmi 

podrobného seznamu odpadů x druh operace s daným odpadem. Po zadání příslušných 

kritérií systém vypíše seznam kontaktů na autorizované firmy, které mohou zadaný 

požadavek splnit. 

Vláda autonomie Kanárské ostrovy zřizuje prostřednictvím své Rady pro životní prostředí a 

územní uspořádání informační portál zaměřený na environmentální výchovu a chráněné 

oblasti a významné přírodní zajímavosti – komplexní seznam včetně mapy, kde každá 

rezervace, park, zajímavost, atd. je opatřena velmi podrobnou systematickou 

charakteristikou. Dále portál obsahuje informační systém o „Čistých bodech“ (Puntos 

Limpios) – sběrných dvorech a firmách autorizovaných k nakládání s odpady, kompletní 

legislativu a soubor relevantních dokumentů, kapitolu věnovanou EMAS, bohatou fotogalerii  

kanárské přírody a kapitolu věnovanou biodiverzitě a chráněným územím. 

Rada pro životní prostředí autonomní oblasti Cantabria provozuje kontaktní poradnu 

(telefonickou, osobní – od pondělí do pátku 9.00 – 14.00). Pracovníci poradny poskytují 

informace a rady např. v oblastech: systém správy oblasti životního prostředí, odpady vč. 

nebezpečných odpady, podniková environmentální legislativa a EIA. Kromě kontaktního 

centra i tato instituce provozuje informační portál. 

Autonomie Castilla – La Mancha zřizuje Radu pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Její 

informační portál obsahující mimo jiné nabídku služeb. Služby jsou komplexní a zahrnují 

poskytování autorizací, certifikací, udělování oprávnění, atd. Každá služba je opatřena 

údajem o cílové skupině, ceně, legislativě, kterou se řídí a případně příslušnými formuláři. 

Kromě toho je na portálu k dispozici obvyklá sestava dokumentů, novinek, legislativy, atd. 

Autonomie Castilla y León zřizuje Radu pro životní prostředí. Ta provozuje vlastí informační 

a dokumentační středisko životního prostředí (Servicio de Estudios y Documentación, CIDA)  

přístupné veřejnosti osobně v pracovní dny od 8 do 20 hod., telefonicky, nebo elektronickou 

poštou. Dále provozuje portál, ze kterého je dostupný kompletní přehled strategií, koncepcí a 

další plánovací dokumentace, kompletní databázi dokumentů vč. legislativy, podrobné 

environmentální mapové podklady, databázi novinek a událostí, atd. CIDA provozuje 

„Zelenou schránku“, do které mohou všichni občané a instituce vkládat žádosti o informace 

týkající se životního prostředí. 

Katalánský úřad pro životní prostředí a ochranu druhů kromě obdobného portálu jako 

v předchozích případech provozuje zajímavou službu pro veřejnost – L‘Amnibus. Jedná se  

o 14 metrovou mobilní jednotku s plochou přes 72 m2, která pravidelně putuje po Katalánsku 

s tématickou multimediální expozicí. Na informačním portálu jsou data a místa pobytu (na 
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každém setrvává zhruba týden). Dále úřad provozuje Dokumentační centrum životního 

prostředí pro veřejnost (CDMA) a poskytuje obdobně jako všechny výše uvedené instituce 

přístup ke komplexnímu souboru dokumentu a zpráv. 

V autonomní oblasti Extremadura existuje společný portál pro oblast zemědělství a životního 

prostředí. Kromě výše zmíněných služeb na svém portálu provozuje „Ecobus“, obdobu 

katalánského amnibusu. Skupiny zájemců si mohou objednávat návštěvu Ecobusu a vybírat 

z cca 10 tématických programů. Jinak standardně se Ecobus pohybuje podle zveřejněného 

itineráře.  

V Galicii existuje odlišný model. Zdejší vláda založila v roce 1992 nařízením vlády č. 

111/1992 Galicijskou společnost pro životní prostředí (Sociedade Galega do Medio 

Ambiente, SOGAMA). Má právní formu podniku. Slouží jako nástroj pro realizaci vládní 

environmentální politiky. Tato společnost je zaměřena na provádění praktických řešení a 

částečně na environmentální osvětu, poradenství neprovozuje. Specifický portál je věnován 

vodě a její ochraně. 

Madridská autonomie má perfektně uspořádaný portál, primárně členěný tématicky. Každé 

téma pak obsahuje kapitolu s praktickými informacemi, relevantními dokumenty, atd. Madrid 

také provozuje Centrum pro dokumentaci životního prostředí. Centrum je otevřeno pro 

občany ve všední dny od 9 do 14 hodin a nabízí přístup k veškeré platné legislativě, přístup 

k souboru fotografií životního prostředí, přístup k časopisům, plánovací dokumentaci a 

dalším informačním dokumentům, přístup k projednaným a projednávaným dokumentům EIA 

a přístup k rozhodnutím vydaným Radou pro životní prostředí a územní uspořádání. 

Autonomie Murcia poskytuje informace prostřednictvím tématického portálu na stránkách 

regionální vlády, čímž nijak nevybočuje z výše uvedených případů. Nicméně zajímavé je, že 

tato autonomie má atypické uspořádání jednotlivých rad. Resorty průmyslu a životního 

prostředí jsou sloučeny. Vodní hospodářství je vyčleněno a tvoří společný resort se 

zemědělstvím. 

Baskická autonomie zřizuje Státní úřad (ministerstvo) pro životní prostředí a regionální 

plánování. Ten provozuje informační portál, který je na rozdíl od všech předchozích 

vícejazyčný (z hlediska evropských jazyků), tj. i v angličtině. Baskická vláda schválila 4. 6. 

2002 Environmentální baskickou strategii udržitelného rozvoje na období 2002 – 2020.  Jako 

nedílnou součást tohoto plánu zahájilo Ministerstvo územní správy a životního prostředí 

baskické vlády v roce 2003 proces přípravy strategie „Poskytování informací, komunikace a 

účasti veřejnosti v záležitostech životního prostředí“.  Tento dokument počítá se zřízením 

informační bezplatné linky v gesci ministerstva, se šířením informací prostřednictvím 

internetu a tištěných publikací a dalšími obvyklými formami. Poradenstvím se systematicky 

nezabývá. Nicméně zakládá systém environmentálních indikátorů a některých nástrojů pro 

specifické skupiny (viz dále), které s poradenstvím úzce souvisí. Baskická strategie 

udržitelného rozvoje je pravděpodobně jedním z nejlépe zpracovaných dokumentů tohoto 

druhu v rámci Španělského království. 
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Autonomní oblast Valencie obdobně jako většina předchozích zřizuje vlastní centrum 

environmentálního vzdělávání, které je současně zodpovědné za realizaci programu SGMA 

(Sistema de Gestión Medioambiental), má vlastní portál obsahující dokumenty vč. legislativy 

apod. Společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí Valencie vydalo Ministerstvo územní 

správy a bydlení (zodpovědné za problematiku ŽP) za finanční pomoci Evropského 

sociálního fondu soubor publikací obsahujících praktické rady v oblasti správných 

environmentálních postupů pro profesionální cílové skupiny: zemědělce, provozovatele 

služeb, stavebníky a průmyslové podniky. 

IHOBE 

Poradenská služba v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí pro podnikatele a 

municipality je provozována od roku 1999 organizací IHOBE (Sociedad Pública de Gestión 

Ambiental) (http://www.ihobe.net/). Tato původně odpadová firma, se postupně 

transformovala v široce zaměřenou projektovou a konzultační korporaci orientovanou na 

udržitelný rozvoj zejména s ohledem na zájmy a potřeby podnikové sféry a municipalit.  

Firma IHOBE provozuje bezplatnou telefonickou linku, kterou obsluhují zkušení operátoři, 

kteří přesměrují dotazy příslušným specialistům, kteří pro IHOBE pracují. Tématicky je 

konzultační linka zaměřena například na: podnikové odpadové hospodářství, redukci emisí, 

odpadů, odpadních vod, environmentální administrativa a legislativa, nakládání 

s nebezpečnými odpady a BAT (nejlepší dostupné technologie). Tyto konzultační služby jsou 

podporované odpovědnými vládními institucemi. 

Výše uvedené poznatky z jednotlivých autonomií dokazují, že jednotlivé vlády jsou 

v otázkách informování a zapojování široké i odborné veřejnosti aktivní. Vlády zřizují 

dokumentační centra, centra environmentální výchovy, provozují informační linky, mobilní 

prezentační jednotky, atd. Nicméně systematické poradenství pro širokou veřejnost, tj. 

poradenství v konkrétních životních situacích, není nikde systémově zakotveno.  

Aktivity měst a obcí 

Podle informačního zdroje MoE je obvyklé, že poradny – informační kanceláře pro veřejnost 

zřizují i municipality (města a obce). Jedná se o informační kanceláře poskytující základní 

poradenství veřejnosti 

Aktivity v oblasti životního prostředí se pokusíme přiblížit na příkladu města Barcelony: 

Barcelona je jako řada jiných španělských měst zapojena do Agendy 21. Rada města 

Barcelony reagovala na výzvu Johannesburgské konference k přechodu od agendy k akci a 

vytvořila základní koncepci pro jednotlivé akční plány. Tato koncepce zahrnuje distribuci 

metodik, poradenství a specifická školení. Všechny veřejné aktivity vyplývající ze základní 

koncepce byly rozděleny do deseti skupin: „Zelená“ prostranství a ochrana biodiverzity; 

Veřejná prostranství; Mobilita; Kvalita životního prostředí; Přírodní zdroje; Komunální odpad 

Sociální soudržnost; Udržitelné hospodářství; Environmentální výchova a komunikace a vliv 

města na globální stav životního prostředí. Pro lepší vyhodnocování a komunikaci v oblasti 

udržitelného rozvoje město sestavilo a sleduje vlastní sadu indikátorů. Z hlediska 

http://www.ihobe.net/
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poradenství se město významně angažuje v energetické oblasti, což je v rámci většiny 

členských států EU obecně téma, pro které jsou poradenské aktivity nejvíce rozvinuty.  

Město Barcelona je zakládajícím členem konsorcia Barcelonské energetické agentury (BEA). 

Kromě městské rady se práce konsorcia účastní další veřejné instituce: Institut pro 

energetickou diverzifikaci a úspory (zřizovaný španělským ministerstvem průmyslu, turistiky a 

obchodu), Úřad pro životní prostředí metropolitní oblasti Barcelona a Katalánského 

energetického institutu (zřizovaného vládou katalánské autonomie) a dvou nezávislých 

univerzit (Barcelonské univerzity a Katalánské polytechnické univerzity). Agentura je 

otevřená pro širokou veřejnost. Hlavními typy aktivit jsou analýzy, plánování, projekty a šíření 

informací. Agentura má vytčeno pět hlavních úkolů. Jedním z nich je poskytovat poradenství 

a technickou podporu v oblasti energie municipalitám a druhým poskytování poradenství a 

informací široké veřejnosti, podnikům a institucím. Agentura má 13 pracovníků. Jiné 

specifické poradny město nezřizuje. 

Rada pro životní prostředí autonomního města Melilla provozuje velmi přehledný a obsahově 

vyčerpávající portál o otázkách životního prostředí. Součástí portálu je zelená linka 

s možností telefonického dotazování a informace o pravidelných vystoupeních zástupce rady 

v rozhlase a TV, kde jsou zodpovídány dotazy veřejnosti. 

Řešená témata 

Zástupce MoE uvádí následující pořadí environmentálních témat z hlediska zájmu veřejnosti: 

1. Odpady; Voda; Ovzduší; Energie 

2. Ochrana přírody a krajiny; Nebezpečné látky; Lesy a lesnictví, Doprava, Zemědělství a 

biozemědělství 

3. Záření, hluk, fyzikální pole 

Soukromé poradenské firmy 

Jako v celé řadě jiných zemí implementovaly poradenské firmy environmentální témata 

v průběhu 90. let v odpovědi na zvyšující se poptávku vyvolanou evropským normativním 

rámcem. Například firma ABGL zaměstnávající 70 konzultantů vznikla v roce 1989 

sloučením několika subjektů, které se zabývaly zejména účetním a daňovým poradenstvím a 

poradenstvím v oblasti lidských zdrojů. V roce 1995 se tato firma zaměřila na poradenství 

v oblasti ISO 14000 a v roce 1997 rozšířila portfolio o řízení rizik a konzultace v oblasti jejich 

prevence. 

Podobně například velká korporátní skupina zaměřená na inženýring – IDOM group vznikla 

v roce 1957 a teprve v nedávné době rozšířila své aktivity o environmentální konzultační 

služby a environmentální inženýring. Mezi její klienty patří vlády autonomií, města, firmy. 

Tato velká firma s pobočkami na třech kontinentech uvádí, že poskytuje konzultační služby 

municipální a regionálním radám v oblasti Místní Agendy 21. 
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Jako typickou sazbu za hodinu práce komerčního poradce uvádí zdroj MoE 52 EUR / hod. 

(cca 1.500,- Kč). Sazba však velmi závisí na tématu a obtížnosti prováděné poradenské 

činnosti. 

Informaci o počtu komerčních poradenských subjektů má k dispozici Obchodní komora nebo 

Podnikový rejstřík (CNAE - Národní klasifikace finančních ekonomických aktivit). Nicméně 

tyto informace nejsou veřejně dostupné. NGO jsou registrovány ministerstvem vnitra, 

nicméně, nelze jednoduše zjistit jejich charakteristiku a zařadit je tak případně do skupiny 

environmentálních poraden.  

Specifické vzdělávání poradců 

V akademickém roce 2002/2003 otevřela Univerzita v Santiango de Compostela 

postgraduální kurz „Environmentální poradenství“. Je to jeden z mála identifikovaných kurzů 

specificky zaměřených na EP v rámci celé Evropy. Mezioborový kurz obsahoval prvky 

projektového řízení a plánování,  environmentální výchovy a osvěty, práce s veřejností, 

Místní Agendy 21. Část byla specificky věnována odpadům. Celková dotace kurzu byla 200 

hodin. V současné době nabízí toto centrum postgraduálního vzdělávání několik kurzů 

zaměřených na životní prostředí a udržitelný rozvoj a mimo jiné i kurz zaměřený na Místní 

Agendu 21, který je součástí širšího postgraduálního studia „Řízení environmentálních 

projektů a korporátní sociální odpovědnost“. 

Od března 1989 do března 1992 byla díky společnému úsilí baskické vlády a Mezinárodní 

sítě environmentálního managementu (International Network for Environmental 

Management, INEM) vytvořena ve dvou baskický městech Irún a Sestao školící centra, která 

nabídla 3 letý školící program přímo zaměřený na profil environmentálního poradce. Kursů 

se zúčastnilo 23 frekventantů s nejrůznější úrovní předchozí kvalifikace z hlediska stupně i 

oboru. Tématicky kurzy zahrnovaly průřezovou environmentální problematiku, efektivní 

vyjednávání a komunikaci, praxi na úřadech municipalit, přípravu seminářů, prezentací, 

konferencí, provádění průzkumů a zpracování analýz a metody práce s veřejností.  

O současných aktivitách těchto center, ani o tom, zda dosud existují se nepodařilo nic zjistit. 

Univerzitní vzdělávání 

Existuje přibližně 34 veřejných a soukromých univerzit, které poskytují výhradně magisterské 

studium environmentálních věd (například Univerzita Alcalá de Henares (Madrid), Univerzita 

v Barceloně, Univerzita v Cádizu, Univerzita San Pablo-CEU (Madrid), Univerzita v Leónu 

atd. Nahlédnout do kompletního seznamu univerzit, které poskytují magisterské studium 

environmentálních věd je možné na stránkách Ministerstva školství a vědy 

http://www.mec.es. Zde je umístěna kompletní nabídka kurzů všech univerzit. Její podrobná 

analýza je vzhledem k jejímu rozsahu mimo záběr této studie.  Dále existují centra 

postgraduálního (MSc.) studia pro podnikový management v mnoha oblastech, a to 

například IE (Instituto de Empresa, Podnikový institut) se sídlem v Madridu, ale zejména EOI 

(Escuela de Negocios, Živnostenská škola) taktéž sídlící v hlavním městě. Ta v  současné 

době nabízí čtyři prezenční, maximálně tříleté kurzy: Obnovitelné zdroje energie a trh 

http://www.mec.es/
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s energií; Environmentální inženýrství a vodohospodářská správa; Environmentální 

inženýrství a správa (Madrid) a dtto (Sevilla);  

Na Katalánské polytechnické univerzitě je zřízena Katedra UNESCO pro udržitelnost. Ta 

nabízí postgraduální internetový kurz zaměřený na ekologické modely, životní prostředí 

v teorii a praxi a přírodní zdroje zakončený oficiální certifikací. 

Díky podpoře Nadace biodiverzity (Fundación de Biodiversidad, FB) (http://www.fundacion-

biodiversidad.es), podléhající Ministerstvu životního prostředí je realizován magisterský 

environmentální program otevřený široké veřejnosti. Tato nadace je klíčovým finančním 

zdrojem pro nejrůznější environmentální projekty. Posláním nadace byla původně především 

ochrana biodiverzity Španělského království a řídí jí kromě zástupců MoE reprezentanti 

Španělské agentury pro mezinárodní spolupráci a Správy národních parků. Dnes nadace 

financuje řadu konkrétních programů a projektů a řídí i vybrané operační programy ESF. 

Nadace podporuje projekty ve dvou základních liniích: procesní a strategické. Jen v procesní 

linii podpořila nadace v letošním roce 38 projektů celkovou částkou cca 1.220.000 EUR (cca 

34.100.000 Kč). 

Magisterský kurz Nadace biodiverzity zahrnuje všechny environmentální oblasti (vlivy na 

životní prostředí, odpady, voda atd.). Kurzy poskytované univerzitami a soukromým 

sektorem (viz výše) zahrnují všechna témata, ale dělí se dále na konkrétní obory nebo 

moduly jako například nakládání s odpady, vlivy na životní prostředí, atd. 

Asociace environmentálních odborníků 

Na národní úrovni existuje Podnikatelská asociace v oblasti inženýrství, poradenství a 

technologických služeb (http://www.tecniberia-asince.es/). Tato asociace vznikla 18. 12. 

2002. S účinností od 31.12.2002 pak zaniklo pět jednotlivých svazů, ze kterých nová 

asociace vznikla a mezi nimiž byl i svaz technických inženýrů v oblasti přírodních zdrojů a 

životního prostředí. Dále zde působí Mezioborová profesionální environmentální asociace 

(Asociación Profesional Interdisciplinar del Medio Ambiente, APROMA) 

(http://www.aproma.org). Jedná se o nevládní nezávislou organizaci, která sdružuje 

významné množství odborníků zaměřených výhradně na životní prostředí, kteří reprezentují 

nejrůznější sektory: podniky, ústřední státní správu, autonomní správu a místní úroveň, 

univerzity, atd.  Asociace podporuje výměnu informací a vzdělávání svých členů. Je pro ní 

charakteristická interdisciplinarita. Nezveřejňuje počet členů ani strukturu financování. Dále 

existují regionální asociace v mnoha autonomiích. Environmentálními tématy se zabývají 

také různé odvětvové podnikové federace. 

Asociace jsou právnické osoby zapsané do rejstříku asociací (sdružení) nebo na Ministerstvu 

financí. NNO jsou zapsány v Rejstříku sdružení Ministerstva vnitra (Zákon o asociacích 

[sdruženích]). 

MoE poskytuje na své internetové stránce adresář subjektů působících v oblasti životního 

prostředí, rozdělený do třech kategorií: NNO; podniky; nadace. Adresář obsahuje celkem 

241 subjektů v kategorii „podniky – environmentální konzultanti“. Adresář subjektů je 

rozdělen do řady podrobnějších kategorií.  

http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.tecniberia-asince.es/
http://www.aproma.org/


Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 268 -

Vlivy na ŽP 166 

Management ŽP 154 

Posuzování vlivů 135 

Environmentální vzdělávání 116 

Životní prostředí obecně 107 

Voda 104 

Přírodní zdroje 104 

Odpady 103 

Urbanismus, využití území 103 

Environmentální legislativa 93 

Fauna, flora, biotopy 86 

Půda 69 

Hluk 65 

Ovzduší 53 

Turistika 50 

Energie 48 

Zemědělství 45 

Ochrana pobřežních oblastí 38 

Doprava 32 

Chemické látky 24 

Zdraví životního prostředí 13 

Kulturní dědictví 5 

Biotechnologie 4 

Komunikace, distribuce informací 2 

Ostatní 6 

Srovnáním s údaji publikovanými ve Studii o zajištění environmentálního poradenství v ČR 

2005 – 20062 lze učinit závěr, že prvních deset pozic zaujímají prakticky totožná témata jako 

v ČR. 

Adresář je k dispozici na adrese 

http://www.mma.es/portal/secciones/entidades_ambientales/empresas/index.jsp 

Informace o vzájemné spolupráci jednotlivých typů subjektů se z příslušného informačního 

zdroje nepodařilo získat. 

                                                
2
 Studie o stavu environmentálního poradenství v roce 2005 mimo přímou působnost resortu životního prostředí 

v ČR a sítí environmentálně orientovaných NNO, zpracovatel: Agentura Koniklec, o.s., zadavatel: MŽP ČR 

http://www.mma.es/portal/secciones/entidades_ambientales/empresas/index.jsp
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Portály životního prostředí 

Jednotný portál na téma EP neexistuje, nicméně – jak to ostatně vyplývá z výše uvedených 

informací – je internet pro oblast informování veřejnosti a poskytování rad široké veřejnosti  

i cílovým skupinám intenzivně využíván. Řada výše zmíněných organizací má vyhrazenou 

oblast internetových stránek pro registrované členy, kde je zpřístupněna legislativa, 

dokumentace, atp. Typické je velmi dobré využití internetu pro oblast osvěty a poradenství 

vládami jednotlivých autonomií a to prakticky bez výjimky.  

Vlády jednotlivých autonomií a státní správa provozují prakticky bez výjimky Informační 

kanceláře (event. informační a dokumentační centra), která nabízí služby veřejnosti a věnují 

pozornost jakémukoli dotazu či žádosti o informaci spojenou se životním prostředím. 

Jako hlavní cíl podpory EP uvádí zdroj MoE příspěvek k uvědomění a utváření názorů 

veřejnosti (včetně poradců) v otázkách životního prostředí a obeznámení s legislativou a 

působením veřejné správy na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni. 

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- pan Jose Ignacio Elorrieta, Španělský ohniskový bod Evropské agentury životního 

prostředí – EEA, Ministerstvo životního prostředí 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.22 
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II.1.23 Švédské království 

Termíny pro poradenství a poradce: Miljörådgivning 

Nejvyšší švédskou autoritou pro oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje je 

Ministerstvo pro udržitelný rozvoj (http://www.sweden.gov.se/sb/d/2066) v jehož čele stojí 

ministr životního prostředí. Tento komplexně zaměřený ústřední orgán státní správy má 

následující kompetence:  

- V oblasti životního prostředí: 

otázky environmentální kvality, chemická politika, recyklační politika, vliv životního 

prostředí na zdraví, ochrana vod a moří, ochrana přírody a biologické diverzity, 

environmentální výzkum, environmentální legislativa, otázky mezinárodní spolupráce 

a EU,  

- V oblasti energií a klimatu 

energetická politika, nukleární bezpečnost, politika ochrany klimatu, environmentálně 

šetrné dopravní prostředky a paliva  

- V oblasti bydlení a výstavby  

bydlení, udržitelné plánování 

- V oblasti udržitelného rozvoje 

Švédská strategie udržitelného rozvoje, Koordinační jednotka pro udržitelný rozvoj  

Švédsko má dlouhou tradici v prosazování transparentnosti a poradenských metod v různých 

oblastech jako např. plánování nebo environmentální problematika. 

Ve Švédsku existují tři různé úrovně, na kterých probíhá informační a poradenská činnost 

pro veřejnost. Tyto tři úrovně jsou: lokální, regionální a národní. 

Švédské obecní úřady jsou značně autonomní, zodpovídají za implementaci a prosazování 

národní legislativy mimo jiné i v oblasti životního prostředí. Místní úřady jsou rovněž 

odpovědné za územní plánování, komplexní plánování, stavební povolení atd. To znamená,  

že většinou s místními občany komunikují obecní úřady, informují je o různých problémech, 

změnách či rozvoji na lokální úrovni. Obce si často vytvářejí vlastní environmentální 

programy a plány. Ty jsou potom diskutovány a zakotvovány různými procesy, které zahrnují 

i zainteresované osoby z různých zájmových skupin. Často také provádějí různé přesahující 

aktivity, někdy v rámci práce Místní Agendy 21, aby zvýšily znalosti a informovanost  

o různých environmentálních tématech. 

Na regionální úrovni má kromě jiného odpovědnost za řízení a podporu obcí oblastní 

administrativní úřad. Ten je také oporou vlády a měl by zajišťovat národní zájmy na 

regionální/lokální úrovni. Všechny oblastní administrativní úřady si vytvářejí své vlastní 

regionální plány nebo programy rozvoje a také přijímají regionální cíle v oblasti životního 

prostředí (založené na souhrnu cílů národních). 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2066
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Konečně na národní úrovni existuje řada agentur a úřadů, které odpovídají za různá témata. 

Jsou také zodpovědné za komunikaci s veřejností a poskytovaní informací. Například 

Švédská agentura ochrany životního prostředí (EPA) provedla před několika lety kampaň  

o změně klimatu, která trvala několik let. Kampaň byla zaměřena na jednotlivce i organizace. 

Ve Švédsku existuje princip veřejného přístupu k oficiálním dokumentům. Ten platí na všech 

úrovních, včetně vládních úřadů. Všechny přijaté dokumenty nebo odeslané dopisy, 

rozhodnutí a zprávy jsou v podstatě veřejné dokumenty a každému musí být umožněno si je 

přečíst. Podle základního pravidla je dopis od hlavy státu švédskému premiérovi veřejným 

dokumentem, a proto také přístupný široké veřejnosti. V souladu se stejným principem jsou 

veřejná i soudní jednání a schůze rozhodovacích orgánů. 

Dokumenty zaslané na úřad jsou registrovány. Dokumenty vládních úřadů jsou dostupné 

přes Záznamové centrum. Z principu veřejného přístupu existují určité výjimky, ale jedná se 

o skutečně výjimečné případy. 

Ústřední koordinační autoritou švédské vlády pro otázky životního prostředí včetně osvěty a 

poradenství je Švédská agentura ochrany životního prostředí (Naturvårdsverket, EPA) 

(http://www.internat.naturvardsverket.se/). Tato instituce je zodpovědná za koordinaci aktivit 

na národní a mezinárodní úrovni. Přímé poradenské aktivity nevyvíjí.  

Ze získaných informací vyplývá, že velkou roli v systému poradenství veřejnosti hrají místní 

úřady a místní politické struktury. Tyto instituce zaměstnávají inspektory pro vliv životního 

prostředí na zdraví, do jejichž kompetence patří monitoring místních podniků a jejich vlivu na 

životní prostředí, dále pracovníky, kteří zajišťují informovanost spotřebitelů, mimo jiné i 

v oblasti environmentálně šetrné spotřeby, a některé municipality mají vlastní obecní ekology 

poskytující komplexní informace. Zastřešující organizací municipalit je Švédská asociace 

místních správ / Švédská federace okresních rad (Sveriges Kommuner och Landsting) 

(http://www.skl.se). 

NNO 

Národní zastřešující NNO pro oblast systematického environmentálního poradenství 

neexistuje. Pravděpodobně největší švédskou environmentální NNO, která vyvíjí osvětové a 

částečně i poradenské aktivity je Švédská společnost pro ochranu přírody (Swedish Society 

for Nature Conservation - SSNC, Svenska Naturskyddsföreningen) 

(http://www.snf.se/english.cfm). Tato organizace má 170 tis. členů a 274 místních skupin a 

byla založena již v roce 1909. Od druhé poloviny dvacátého století se k základnímu tématu 

ochrany přírody začala přidávat témata udržitelného rozvoje, která dnes tvoří podstatnou 

část její agendy. Významnou roli hraje SSNC v oblasti spotřebitelství a environmentálního 

značení. SSNC koordinuje projekt sítě „zelených spotřebitelů“ a má vlastní značku 

environmentálního značení („Dobrá environmentální volba“). 

Podle informačního zdroje Ministerstva pro udržitelný rozvoj není profese environmentálního 

poradce ve Švédsku nijak legislativně zakotvena ani samostatným zákonem, ani dílčími 

(odvětvovými) normami. Podle tohoto zdroje vyvíjí ministerstvo vlastní legislativní aktivity 

v oblasti environmentálního poradenství a má vlastní koncepci v této oblasti. Konkrétní 

http://www.internat.naturvardsverket.se/
http://www.skl.se/
http://www.snf.se/english.cfm
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odkaz na konkrétní dokumenty však neuvádí, stejně tak neidentifikuje žádný pravidelně 

aktualizovaný akční plán O strategiích v ostatních resortech není zástupci ministerstva nic 

známo. 

Pravidelná a systematická podpora poradenství ze strany veřejné správy podle informací 

ministerstva neexistuje a nelze ani jednoznačně určit přibližnou částku účtovanou poradci 

klientům. 

Švédská asociace environmentálních manažerů 

Střešní organizace švédských environmentálních manažerů se jmenuje The Swedish 

Association of Environmental Managers (Näringslivets Miljöchefer, NMC) 

(http://www.nmc.a.se/eng/). Jedná se o síť, která funguje jako platforma pro průběžnou 

výměnu informací s cílem podporován environmentální management v podnikatelském 

sektoru. Tato asociace byla založena v roce 1994. Činnost je založena na několika 

základních principech: 

a) Relativně vysoké členské poplatky – možnost volné účasti ve všech aktivitách 

Členové NMC platí roční poplatek 10.000 SEK (30.000 Kč). Za tento poplatek získává 

člen přístup do všech aktivit NMC a přístup ke všem informacím. Poplatek pokrývá účast 

na 35 – 40 setkáních/konferencích ročně. Tato strategie má několik výhod: 

– vysoká účast v jednotlivých aktivitách 

– stabilní finanční základna pro asociaci na začátku roku 

– environmentální manažeři zjistili, že je snazší přesvědčit management o jednom vyšším 

příspěvku na spolupráci, vzdělávání a získávání informací, než o více malých dílčích 

příspěvcích 

b) Trvalý sekretariát provozovaný přímo konzultanty - Asociace provozuje trvalý sekretariát 

s jedním administrativním asistentem na plný úvazek a třemi konzultanty pracujícími na 

částečný úvazek. Trvalý sekretariát je pro asociaci základ. Jiné podobné organizace 

v zahraničí se pokoušely řešit otázku sekretariátu vzájemným sdílením kapacity, ale tyto 

pokusy nebyly úspěšné. Sekretariát poskytuje členům – firmám, resp. jejich 

environmentálním manažerům konzultační služby. Členové platí pouze za efektivní 

hodinovou práci, veškeré režijní a provozní náklady jsou placeny z členského poplatku. 

To je výhodou například v období, kdy je průmyslová firma v útlumu produkce. To, že 

sekretariát a potažmo celou asociaci řídí přímo environmentální konzultanti zajišťuje, že 

se tato řídící struktura nedostává do izolace, neboť je v trvalém kontaktu s klienty 

(environmentálními manažery) a trvale se účastní projektů environmentálního 

managementu. 

c) Výhradně korporátní členství – žádní jednotlivci - aktivity jsou výhradně zaměřeny na celý 

management firem. Environmentální manažeři zjistili, že je jednodušší získat prostředky 

na členský příspěvek, když mohou argumentovat faktem, že ze služeb profituje přímo 

celá firma.  

http://www.nmc.a.se/eng/
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d) Volně dostupné informace ze všech setkání 

NMC má momentálně 281 členů. Hlavním cílem, jak bylo řečeno, je poskytovat informace a 

poradenství svým členům, kterými jsou prostřednictvím svých environmentálních manažerů 

švédské podniky.  

Energetické poradenství 

Supervizi nad energetickým poradenstvím má Švédská energetická agentura 

(Energimyndigheten, SEA) (http://www.stem.se/). Ta byla založena v roce 1998 a jejím 

hlavním úkolem je koordinovat transformaci švédského energetického systému do 

ekologicky a ekonomicky udržitelné podoby. Na tomto úkolu spolupracuje SEA s obchodními 

a průmyslovými podniky, energetickými společnostmi, municipalitami a výzkumnými centry.  

V oblasti poradenství úzce SEA spolupracuje s municipalitními energetickými poradci (viz 

výše) a regionálními energetickými kancelářemi, jejichž prostřednictvím oslovuje veřejnost 

(veřejný sektor) na základní úrovni a spotřebitele.  

Veřejnost, malé firmy a organizace mohou využívat energetické konzultační služby od místní 

správy. Ta je povinna poskytovat objektivní informace a rady na energetická témata 

odpovídající lokálním podmínkám. Lokální poradci jsou metodicky podporováni a 

koordinování regionálními energetickými kancelářemi. SEA podporuje obě úrovně finančně a 

metodicky. 

Spotřebitelské poradenství 

Státní agenturou, zodpovědnou za spotřebitelské poradenství je Švédská spotřebitelská 

agentura (Konsumentverket, SCA) (http://www.konsumentverket.se/). Součástí švédské 

spotřebitelské politiky je ochrana před poškozováním a znečišťováním životního prostředí 

z domácností. SCA pomáhá domácnostem dodržovat oficiální kritéria environmentálně 

šetrného chování ve specifických oblastech. Laboratoře SCA testují domácí spotřebiče 

z hlediska bezpečnosti, energetické účinnosti a vlivu na životní prostředí. SCA sleduje, 

vyhodnocuje a zveřejňuje emisní parametry nových vozidel na trhu (zejména CO2). SCA 

metodicky vede, radí a školí pracovníky lokálních poradenských spotřebitelských center, 

která jsou přímo v kontaktu s veřejností.  

Univerzitní vzdělávání 

Z hlediska vzdělávání uvádí informační zdroj, že na všech univerzitách, které mají studijní 

obory zaměřené na životní prostředí, existují specifické kursy nebo školící programy 

zaměřené na participaci v rozhodovacím  procesu a jeho ovlivňování. 

Jako příklad pro detailnější popis situace jsme zvolili Technickou fakultu Lundské univerzity, 

která patří nejen k nejznámějším a nejprestižnějším švédským vysokým školám, ale patří do 

skupiny nejvýznamnějších univerzit v evropském i celosvětovém měřítku.  

Technická fakulta Lundské univerzity (Lunds Tekniska Högskola) (LTH) (http://www.lth.se) 

vypisuje pro letní semestr 2007 například tyto kurzy vhodné  pro stážující studenty, neboť 

mohou být většinou přednášeny v anglickém jazyce: 

http://www.stem.se/
http://www.konsumentverket.se/)
http://www.lth.se/
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- AAM010 Environmentální psychologie 

Kurz poskytuje základní kvalifikaci v oblasti environmentální psychologie – teorie  

i metodologie. Jde o tématicky široce orientovaný mezioborový kurs dotýkající se hlavních 

témat sociální ekologie. Zahrnuje hlavní aspekty vztahu člověka a jeho prostředí vč. faktorů 

vyplývajících ze znečištění životního prostředí, problematiku udržitelnosti, atd. 

- ABA002 Městské klima a udržitelný rozvoj zastavěného prostředí 

Cílem kursu je prohloubit dovednosti v projektování staveb s ohledem na jejich vliv na kvalitu 

klimatu a její udržitelnost. Kurs obohacuje frekventanty o schopnost vytvářet projekty 

kritickým, nezávislým a kreativním způsobem s využitím odpovídajících architektonických 

metod podporujících udržitelný urbanismus. Smyslem studia je získat schopnost uplatňovat 

poznání fyzikálních principů a vztahů při projektování zastavěného prostředí. 

- FKF100 Metody environmentálního monitoringu 

Hlavním tématem kurzu jsou pokročilé technologie měření a monitoringu v oblasti kvality 

ovzduší. Absolventi kurzu získají základní dovednosti v oblasti využívání výsledků měření a 

monitoringu pro plánování a řešení environmentálních problémů, v oblasti zpracování 

environmentálních dat 

- FMI070 Tématický kurz: Environmentální témata 

Cílem kurzu je předat absolventům komplexní přehled hlavních environmentálních témat 

v mezinárodním kontextu a umožnit jim osvojit si vědecký a kritický způsob práce. Absolvent 

kurzu zpracuje vlastní projekt zaměřený na identifikaci problému, jeho vědeckou analýzu a 

prezentaci výsledků.  

V rámci hlavních studijních programů fakulty je ve školním roce 2006/2007 otevřen 4,5 letý 

program Environmentální inženýring. Jedná se o interdisciplinární program mezi 

technologiemi, přírodními vědami a životním prostředím. Absolvent tohoto programu může 

působit například v oblasti energetiky, environmentálních technologií, managementu rizik a 

bezpečnosti, krajinného plánování a odpadového hospodářství.  Absolventi tohoto programu 

se typicky uplatňují jako environmentální poradci v různých oblastech, a to často v zahraničí, 

a to i proto, že je možné po absolvování základního 3 letého bloku a dosažení bakalářského 

titulu dokončovat studium (1,5 roku) na zahraničních univerzitách. 

Univerzita v Karlstadu nabízí dvoustupňový studijní program „Energie a environmentální 

inženýrství“ a bakalářský program „Environmentální vědy“.  

Soukromé poradenské firmy 

V internetových vyhledávačích je registrováno cca 100 – 150 firem zaměřených na 

environmentální poradenství. Stručnou analýzou základních údajů o vzorku cca 15 

konzultačních společností bylo zjištěno, že průměrná doba jejich působení je 22 let, mají 

v průměru 20 zaměstnanců a průměrný roční obrat 23 mil SEK (69 mil. Kč). 
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Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- pan Micael Hagman,  Sekce udržitelného rozvoje a environmentální integrace, 

Ministerstvo udržitelného rozvoje Švédského království 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.23 
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II.1.24 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Termíny pro poradenství a poradce: Environmental Consulting 

Resort životního prostředí řídí Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a otázky venkova 

(Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA). Toto ministerstvo zodpovídá 

za aktivní politiku poskytování informací veřejnosti. VB ratifikovala Aarhuskou úmluvu jako 

jeden z posledních signatářů 23. 2. 2005. Vzhledem k tomu nebyla předložena na 2. 

konferenci stran v Almaty v květnu 2005 implementační zpráva. Ministerstvo samo o sobě 

však této problematice věnuje mimořádnou pozornost a v tomto smyslu poskytuje 

vyčerpávající údaje o přístupu k informacím.  

Ve VB má účast veřejnosti a její přístup k informacím o životní prostředí dobrou tradici. 

V roce 1992 byla přijata první Pravidla o environmentálních informacích (Environmental 

Information Regulations, EIRs), která v nezměněné podobě platila až do roku 2004, kdy byla 

přepracována a novelizována tak, aby odpovídala Direktivě Evropské komise č. 2003/4/EC a 

Aarhuské úmluvě. EIRs byla současně harmonizována se Zákonem o svobodném přístupu 

k informacím (Freedom of Information Act 2000, FOIA). Pro Skotsko platí samostatná 

pravidla. Environmentální informace (EIRs) jsou považovány za specifickou podmnožinu 

informací poskytovaných veřejnými institucemi veřejnosti (FOI).  

Novelizace pravidel spočívala zejména v zakotvení aktivního přístupu k šíření informací a 

využívání elektronických forem komunikace, zkrácení lhůty odpovědi na 20 dnů, 

transparentnější stanovení poplatků, posílení pravomocí Informačního komisaře.  

Britská vláda zřizuje a provozuje portál veřejné správy Directgov (http://www.direct.gov.uk) – 

dříve UK Online. Podtitulem tohoto portálu je heslo „Všechny veřejné služby na jednom 

místě“. Portál je na nejvyšší úrovni rozdělen na deset tématických oblastí. Jednou z nich je i 

„Životní prostředí a zelenější život“. Pod tímto odkazem provozuje přímo britská vláda vlastní 

environmentální poradenský portál zpracovaný na mimořádně vysoké úrovni. Na další úrovni 

je portál rozdělen opět do deseti hlavních oblastí, kterými jsou: 

1. Zelenější život: stručný průvodce 

2. Odpady a recyklace 

3. Energie a úspora vody 

4. Zelenější cestování 

5. Zelenější stravování 

6. Zelenější domov 

7. Zelenější zahrady 

8. Zelenější nakupování 

9. Zelenější práce, škola a obec 

10. Zelenější události 

http://www.direct.gov.uk/
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Dále následuje vzájemně provázaný soubor otázek a odpovědí, resp. námětů a tipů. Jedná 

se o klasickou preliminární poradnu pro širokou veřejnost ovšem bez možnosti hlubšího 

studia problému, nebo konzultace. 

Agentura pro životní prostředí 

Hlavní specializovanou vládní institucí zodpovědnou za oblast ochrany životního prostředí je 

jako ve většině ostatních evropských zemích Agentura pro životní prostředí (Environmental 

Agency, EA) (http://www.environment-agency.gov.uk). Agentura zveřejňuje výsledky 

indikátorů, vydává ročenku ŽP a také čtvrtletník – magazín o životním prostředí. Agentura 

provozuje mimo jiní informační systém o legislativě životního prostředí pro korporátní sféru a 

vykonává řadu odborných činností. Veřejnosti prezentuje EA širokou škálu indikátorů a 

teoretických i praktických informací rozdělených tématicky. EA provozuje jednu zelenou linku 

pro informování o ohrožení životního prostředí a 4 tématické kontaktní linky. Na portálu EA je 

k dispozici vyhledávací nástroj prezentující řadu odpovědí na často kladené dotazy a 

pokrývající celou problematiku ochrany životního prostředí.  

Energetické poradenství 

V oblasti energetického poradenství, které vláda podporuje dotacemi, působí Trust pro 

úspory energie (Energy Saving Trust, EST) (http://www.energysavingtrust.org.uk). Tato 

společnost provozuje poradnu založenou na často kladených otázkách a odpovědích a 

telefonickou poradnu prostřednictvím bezplatných „zelených linek“ a to zvlášť pro oblasti:  

- Rady domácím spotřebitelům 

- Dopravní programy 

- Dobrá praxe efektivního využívání energie ve výstavbě 

- Místní samospráva a profesionálové ve výstavbě  

- Komunitní akce pro energii 

Často kladené otázky a odpovědi jsou zpracovány v databázovém systému, kde klient 

nejprve definuje kritéria dotazu a systém pak vyhledá relevantní odpovědi. 

Prostřednictvím portálu Directgov propaguje EST svůj projekt „Ušetři svých 20 %“ („Save 

Your 20 %“), kde na základě analýzy zadaných dat obdrží uživatelé návod, jak ušetřit cca 

300 GBP (cca 13.000 Kč) ročně a současně přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. 

Členy EST jsou prostřednictvím osob státních sekretářů (hlav ministerstev – státních 

departmentů) DEFRA a Ministerstvo dopravy, první ministr Skotska, státní sekretář pro 

Severní Irsko, Welšský národní sněm a 13 velkých energetických společností. 

Příjmy EST v roce 2006 byly následující: 

Instituce GBP (tis.) Kč (tis.) % 

DEFRA 33,710 1,434,953 56 

Státní department (ministerstvo) pro dopravu 9,902 425,786 17 

http://www.environment-agency.gov.uk)/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
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Státní department (ministerstvo) pro průmysl a obchod 8,481 364,683 14 

Skotská vláda 6,082 261,526 10 

Členské poplatky 371 15,953 1 

Ostatní 950 40,850 2 

CELKEM 59,496 2,558,328 100 

Poradenství není samozřejmě jedinou činností EST. Trust se zabývá tvorbou politik, plánů a 

koncepcí, nezávislým posuzováním, podporou konkrétních technologií, atd. 

V oblasti energetického poradenství dále působí Institut pro energii (Energy Institute, EI) 

(http://www.energyinst.org.uk). Ten vznikl v roce 2003 sloučením dvou klíčových organizací: 

Institutu pro ropu a Institutu pro energii. Obě tyto organizace měly za sebou dlouholetou 

minulost v poskytování služeb souvisejících s uvedenými sektory. Hlavním cílem EI je být 

základnou pro profesionály v energetické oblasti a zdrojem intelektuálního potenciálu pro 

průmysl. EI je nevládní instituce řízená 19člennou radou  udělující svým členům – 

energetickým profesionálům – akreditace na základě královského výnosu (Royal Charter) EI 

registruje cca 300 vlastních akreditovaných poradců a dále nabízí kontakty na řadu vlastních 

individuálních i korporátních členů (celkem cca 12.000 vč. mezinárodních), kteří nabízejí 

konzultační služby, nicméně nejsou držiteli akreditace EI. Vlastní akreditace EI je 

obnovována každoročně. Poradci musí splnit řadu velmi náročných kritérií. Vlastní registr 

poradců je založen na dynamické databázi. Klient nejprve obdrží úvodní informaci, jak 

postupovat při výběru poradce. Poté vybere jeden z 16 druhů stavebních objektů a/nebo 

jednu z 50 stavebních technologických skupin, jeden z 21 průmyslových sektorů a/nebo 

jednu ze 45 průmyslových technologických skupin. Dále může specifikovat požadavek na 

poradce geograficky, nebo zadat i konkrétní jméno, pokud jej zná. Po odeslání dotazu 

systém vygeneruje seznam společností, jejich kontakty a profily. Systém je určen 

pravděpodobně především korporátní klientele, i když to explicitně není nikde uvedeno. 

Přistup do registru je zdarma, ceny služeb nejsou uvedeny. Členský poplatek EI se podle 

druhu členství pohybuje od 0 GPB (studenti relevantních oborů) až po 78 GBP (3.300 Kč)  

v r. 2007. 

V oblasti energie působí několik desítek dalších subjektů, které také poskytují rady, 

informace a poradenství. Poradenské služby jsou často zaměřeny na větší projekty, 

jednotlivcům jsou určeny základní informace a osvěta. 

Poradenství v oblasti environmentálního zdraví a výživy 

V oblasti potravin, environmentálního zdraví a výživy poskytuje poradenství veřejnosti 

nezávislá vládní instituce: Agentura pro potravinové standardy (Food Standards Agency, 

FSA) (http://www.food.gov.uk). Agentura má sídlo v Londýně a kanceláře ve Skotsku, 

Walesu a Severním Irsku. Veřejnosti poskytuje informace a poradenství prostřednictvím 

vlastních zaměstnanců, kteří jsou zodpovědni za jednotlivá témata, podle kterých je možné 

je vyhledávat.  Těchto témat je cca 200 – 300. Internetové stránky FSA obsahují 270 témat 

http://www.energyinst.org.uk/
http://www.food.gov.uk/
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souvisejících s potravinami, výživou, zdravým životním stylem a životním prostředím 

precizně zpracovaných do podoby komplexního výkladu problematiky vč. odpovědí na 

související otázky doprovozeného v řadě případů různými užitečnými nástroji (přehled 

chemických látek, kalkulátor spotřeby energie podle druhu vykonávané činnosti, ad.), náměty 

a tipy. Každé téma je doplněno kontaktním místem pro získání dalších informací a rad. 

Aktivity měst a obcí 

Na úrovni municipalit jsou zřizovány odbory environmentálních služeb městských rad 

(Environmental Services Departments, ESDs), které se mohou lišit názvem, ale všechny 

mají širokou působnost v oblasti služeb veřejnosti a specifickým cílovým skupinám. ESDs 

přímo deklarují poskytování poradenských služeb. Počátkem devadesátých let probíhal 

například v Coventry za podpory městské rady a Evropské komise projekt intenzivního 

školení environmentálních poradců v rámci rekvalifikace nezaměstnaných. Pilotní projekt, 

který byl odborně zajištěn 1,5 úvazkem profesionálních školitelů, byl dimenzován na 5 

rekvalifikovaných poradců ročně, kteří nacházeli uplatnění v průmyslu, veřejných službách a 

konzultačních institucích. 

Lokální samospráva hraje v procesu EP důležitou roli. Má také významné kompetence a 

nezávislou pozici. Například ESDs ve výše zmíněném Coventry (300 tis. obyv.) přímo zřizuje 

sekci poradenských služeb pro podnikatele a podniky. Nabízí poradenství v oblasti 

„benchmarkingu“: ISO 14001, právní poradenství, školení interních auditorů, služby v oblasti 

ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, v oblasti udržitelnosti, zavádění dalších 

environmentálních standardů a dokonce i služby „na klíč“. To jsou všechno služby, které 

nejen v ČR, ale i v mnoha ostatních zemích EU pokrývá téměř výhradně korporátní sféra.  

ESDs ve městě Belfast nabízí poradnu formou otázek a odpovědí a několik speciálních 

služeb, jako např. dynamická databáze sběrných míst separovaného odpadu. ESDs 

v Newcastlu provozuje každý den celý týden od 8.00 do 20.00 službu „Envirocall“, kde 

mohou občané jednak získat informaci a radu, nebo naopak sdělit stížnost ve věcech 

týkajících se např. svozu odpadu, údržby zeleně a komunikací, čištění ulic, ochrany pouliční 

zeleně, veřejného osvětlení, atd. Pro stejnou službu existuje i on-line formulář.  Vyskytují se  

i případy (např. v Cardiffu), kdy ESDs poskytují specializované odborné služby (analýzy, 

měření, expertízy). Městská rada v Bristolu spoluprovozuje environmentální centrum 

CREATE. Zde je část přístupná volně veřejnosti, prostory pro pronájem pro konferenční 

účely, sídlí zde několik organizací zaměřených na udržitelný rozvoj vč. týmu pro udržitelný 

rozvoj městské rady a nakonec je zde umístěno komunitní centrum Lifeskills. Městská rada 

v Southamptonu provozuje informační a poradenské centrum zaměřené na ochranu přírody 

a biodiverzitu. Na místě bývalé ZOO stojí environmentální centrum, které kromě teoretických 

informací nabízí terénní „expozici“ volně žijících druhů rostlin a živočichů.  

Souhrnně lze postoj ESDs k informování veřejnosti označit za maximálně vstřícný založený 

na snaze poskytnout vyčerpávající informace nejčastěji formou odpovědí na často kladené 

dotazy. Vlastní poradny sice ESDs nezřizují, ale samy tuto roli přijímají.  
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Na okraj je třeba podotknout, že ve Velké Británii je dobře zaveden model Místní Agendy 21 

a v řadě měst existují řídící výbory MA21, které vyvíjejí strategickou činnost v oblasti 

udržitelného rozvoje na místní úrovni. 

Municipality a správa správních obvodů zřizují v rámci své kompetence pozici úředníka pro 

environmentální zdraví. V případě městských rad jsou tyto pozice zřizovány většinou v rámci 

ESDs. Do kompetence tohoto pracovníka patří mimo jiné problematika kvalita, hygieny a 

bezpečnosti v souvislosti s potravinami. Dále tyto autority zřizují pozici úředníků pro 

obchodní standardy, kteří jsou zodpovědni za poskytování informací a vyřizování stížností 

v oblasti složení potravin a jejich označování. Všechny tyto kontaktní body jsou zpracovány 

v databázi FSA, kde lze velmi komfortně vyhledat nejbližší kancelář podle názvu ulice, 

města, nebo podle směrovacího čísla. Systém vyhledává kontaktní místa do vzdálenosti cca 

40 km od zadaného bodu. 

Asociace a svazy 

V rámci Rady pro inženýring (Engineering Council UK, ECUK), která definuje, udržuje a 

certifikuje standardy pro činnost inženýrů, techniků a technologů, pracuje 35 svazů s licencí. 

Jedním z nich je Společnost environmentálních inženýrů (Society of Environmental 

Engineers, SEE) (http://www.environmental.org.uk). Společnost byla založena již v roce 

1959. Stejně jako v jiných zemích poskytuje tato profesionální asociace zejména služby 

svým členům a zastupuje jejich zájmy na mezinárodním poli. 

Univerzitní vzdělávání 

Nabídka relevantních vysokoškolských oborů v oblasti životního prostředí je tak rozsáhlá, že 

nemá význam ji detailně popisovat. V Británii existuje ústřední instituce zprostředkovávající 

potenciálním studentům pregraduálních oborů (bakalářské, inženýrské, magisterské) 

přihlášení ke studiu na univerzitách (UCAS). V roce 2007 otvírá více než 110 britských a 

severoirských univerzit celkem 995! jednotlivých environmentálních oborů. Škála jejich 

zaměření zcela pokrývá problematiku životního prostředí ve všech jejích interdisciplinárních 

souvislostech – od environmentálně orientovaného výtvarného umění přes kombinovaná 

studia environmentálních věd a dalších oborů, přírodní vědy, management, právo, politiku až 

po technické obory a environmentální inženýring.  

Univerzity a vysoké školy nabízejí celkem 137 programů zaměřených na osobní poradenství 

a komunikační dovednosti. Jde většinou o tříleté bakalářské programy, které absolventy 

vybavují na obecné úrovni poradenskými dovednostmi pro studium dalších oborů.  Širokou 

nabídku studia obecného poradenství ve spojení s dalšími obory nabízí Univerzita 

v Chesteru. Zde existuje například i obor specializovaný na poradenství v oblasti živelních a 

přírodních rizik  (záplavy, zemětřesení, vichřice, atp.) a managementu rizik. Součástí studia 

tohoto oboru je i posuzování vlivů na životní prostředí, posuzování udržitelnosti, atd.  

Harper – Adamsova univerzita nabízí bakalářské studium připravující konzultanty pro 

zemědělské podnikání – zemědělské poradce. Lancasterská univerzita nabízí v roce 2007 

studijní bakalářský program „Konzultace a nezávislé průzkumy“, který rozvíjí schopnosti 

http://www.environmental.org.uk/
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kritické analýzy založené na zpracování nezávislých průzkumů a schopnosti přípravy a 

realizace projektů „na míru“. 

V oblasti postgraduálního studia je nabídka obdobně široká, zde jsou však studijní obory již 

konkrétněji vymezeny. Obecně lze konstatovat, že na pregraduální úrovni je možné získat 

kvalifikaci v komunikačních a poradenských dovednostech, kterou lze specificky rozvinout 

postgraduálním studiem, nebo přímo kvalifikaci v environmentálních vědách v často 

interdisciplinárně zaměřených oborech. 

Nabídka vzdělávání pro potenciální poradce je tedy velice široké a Velká Británie zde 

potvrzuje svoji pověst země, která tradičně klade na vzdělání mimořádný důraz. 

 

Pro zpracování této kapitoly bylo využito výhradně veřejných zdrojů (viz kap. IV.1.24)
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II.1.25 Švýcarská konfederace 

Termíny pro poradenství a poradce: Consultation de l'environnement, Environnemental Éco-

conseiller, Umweltberatung, Umweltbildung 

Na federální úrovni náleží kompetence v otázkách životního prostředí Federálnímu úřadu pro 

životní prostředí, dopravu, energii a komunikace (Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 

und Kommunikation, UVEK).  Toto ministerstvo zřizuje specializovanou agenturu pro životní 

prostředí Bundesamt für Umwelt, BAFU). Agentura poskytuje služby v oblasti výzkumu, 

dokumentace, poskytování informací, osvěty a laboratorní praxe. Neposkytuje poradenství, 

ale řadu informací nabízí v přehledné formě ve skupinách dle hlavních témat. 

Většina kvalifikovaných environmentálních poradců pracuje v soukromých společnostech. 

Část poradců zaměstnávají municipality a regionální samospráva (kantonální vlády – viz 

dále). Poradci pracují  většinou v malých týmech (5-10 osob).  

Počátkem devadesátých let pracovala ve Švýcarsku Švýcarská pracovní skupina pro 

ekoporadenství (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Umweltberatung, SAGU) v Basileji. 

SAGU školilo poradce v 6 vlastních kurzech za rok a poskytovalo služby municipalitám. 

V současné době tato skupina nevykazuje známky žádné aktivity. 

Kantonální úřady životního prostředí 

Kantonální správa zřizuje kantonální úřady životního prostředí (často spojené s resortem 

výstavby, rozvoje, energetiky, atd.). Zatímco některé nabízejí veřejnosti rozsáhlé prezentace 

informací o životním prostředí vč. výkladu dle témat a často kladených otázek (např. kanton 

Uri, kanton Graubuengen), některé navíc provozují vlastní informační střediska pro občany 

splňující parametry poraden (např. kanton Ženeva), část kantonů věnuje těmto informačním 

aktivitám menší pozornost. Situace je různorodá, nejednotná. 

Environmentální poradna Oeko-forum 

V kantonu Luzern pracuje oficiální environmentální poradna Oeko-forum (Umweltberatung 

Luzern) (http://www.umweltberatungluzern.cz). Byla založena v roce 1987, má tři 

vysokoškolsky vzdělané pracovníky a poskytuje svoje služby pro všechny soukromé osoby, 

živnostníky, pedagogy a žáky z celého kantonu Luzern zdarma. Centrum zodpovídá dotazy 

telefonicky, prostřednictvím e-mailu i osobně. Otevírací doba je od pondělí do soboty. 

Vzdělávací centrum World Wildlife Fund 

V kantonu Bern je klientům k dispozici vzdělávací centrum World Wildlife Fund (WWF) 

(Bildungszentrum WWF). Centrum je možné navštívit každý první pátek v měsíci, nebo po 

předchozí telefonické dohodě. Počátkem 90. let 20. století se WWF angažoval ve vzdělávání 

poradců prostřednictvím jednoročního školícího programu „Ekologie v každodenním životě „ 

(„Ecology in Everyday Life“). Nyní centrum nabízí 44 týdenní kurz „Environmentální 

poradenství a komunikace“. Podrobně je aktivita centra popsána ve studii o stavu 

nekomerčního ekoporadenství (STEP, 2006). 

http://www.umweltberatungluzern.cz)/
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Kanton Ženeva, resp. Úřad pro území (Le département du territoire), zřizuje nově v roce 

2006 rozšířenou jednotku pro informování veřejnosti o tématech týkajících se životního 

prostředí s informačním centrem otevřeným po celý týden. 

Průzkumu se aktivně zúčastnila zástupkyně vedení Federálního úřadu pro zemědělství 

(Bundesamt für Landwirtschaft, BLW).  BLW  odpovídá za švýcarskou zemědělskou politiku 

ve vazbě na životní prostředí, odpovídá za konzultace s federálními úřady a odbory kantonů 

s kompetencemi v oblasti životního prostředí. Odpovídá za monitoring agroenvironmentální 

udržitelnosti, k tomu účelu zřizuje poradní skupinu.  BLW je konzultačním orgánem v oblasti 

legislativních úprav, které mají dopad na zemědělství a životní prostředí. 

Agroenvironmentální poradenství 

V oblasti agroenvironmentálního poradenství (AEP) existují dvě centra pro popularizaci 

zemědělství (Švýcarské centrum pro zemědělský rozvoj a rozvoj venkova), AGRIDEA) 

(http://www.agridea.ch). Tato organizace je zastřešující institucí pro agroenvironmentální 

poradenství.  

AGRIDEA vede kurzy a dílny na téma řízení, financování a plánování služeb venkovu, školí 

facilitátory a uchazeče o tuto roli, navrhuje a řídí workshopy podle zadání klientů, pomáhá 

implementovat projekty v oblasti sledování rozvoje, poskytuje poradenství jednotlivcům  

i organizacím a podporuje výměnu mezinárodních informací. Konzultace jsou poskytovány 

všemi dostupnými komunikačními prostředky i osobně.  

Z hlediska zemědělské politiky je prioritou AEP senzibilizace zemědělců v otázkách životního 

prostředí. Dále jsou to pobídky k účasti na programech podpory environmentálně šetrného 

zemědělství. 97 % zemědělců ve Švýcarsku pobírá přímé platby, které podléhají podmínkám 

vázaným na ochranu životního prostředí.  Existují velmi přísné požadavky ve všech 

oblastech životního prostředí: např. vyrovnaná bilance dusíku, opatření proti erozi, atd.) A 

konečně je prioritou AEP přenos výsledků výzkumu environmentálně šetrných zemědělských 

postupů. 

Švýcarská konfederace považuje problematiku AEP za klíčové téma, intenzivně ji podporuje  

a částečně i zajišťuje. NNO se koncentrují na systémové poradenství v oblasti AEP 

(AGRIDEA). Vlastní informační a poradenská centra zřizují i municipality. 

Agroenvironmentální problematika je zakotvena v zemědělském zákoně.  Role konzultantů je 

legislativně zakotvena v Nařízení o popularizaci zemědělství z 26. listopadu 2003 

(Ordonnance du 26 novembre 2003 sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en 

économie familiale rurale). BLW vyvíjí vlastní legislativní aktivitu v oblasti AEP. Gestory 

koncepčních aktivit v oblasti AEP je Federální úřad pro zemědělství a AGRIDEA. Resortní 

koncepce je přímo součástí komplexního federálního práva (viz výše). Akční plány 

k příslušné strategii jsou zpracovány.  

AEP je podporováno ze strany BLW příspěvky ze státního rozpočtu. Prostředky získávají 

výzkumné instituce, popularizační centra, vzdělávací instituce. Pro získání podpory je 

zapotřebí splnit konkrétní podmínky a vlastní podpora má charakter „Poukázek na plnění“.  

http://www.agridea.ch/
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Vzdělávání zemědělců a poradců zajišťují „Zemědělské školy“ AGRIDEA (viz výše), 

Výzkumný ústav pro agroekologii (AGROSCOPE – ART) (http://www.art.admin.ch/aktuell/) a 

Federální úřad pro zemědělství: (http://www.blw.admin.ch/). 

Zemědělci musí plnit podmínky, mezi nimiž je nepřetržité vzdělávání o životním prostředí, 

aby získali přímé platby. 

Agroenvironmentální poradci se sdružují do profesionální sítě. Členství je předpokladem pro 

získání dotace. 

Spolupráce 

Vzájemnou spolupráci v oblasti AEP hodnotí informační zdroj takto: 

 Státní správa, 

vláda 

Samospráva, 

města, obce 

NNO Školy Vědecká 

pracoviště 

Soukromníci, 

experti 

Státní správa, 

vláda 

      

Samospráva, 

města, obce 
5      

NNO 4 -     

Školy 4 4 -    

Vědecká 

pracoviště 
5 4 3 4   

Soukromníci, 

experti 
3 - - - -  

Legenda:  

1 = spolupracují trvale, systematicky, kvalitně; 2=spolupracují často; 3=spolupracují spíše náhodně;  

4= spolupracují zcela výjimečně; 5=nespolupracují 

 

Existuje několik agroenvironmentálních domén na internetu, které slouží jako nabídka služeb 

event. portály pro oblast AEP. Tyto jsou uvedeny v textu této kapitoly a v kap. IV.1.25. 

Soukromé poradenské firmy 

Pokud jde o soukromé podniky, oborové seznamy obsahují několik desítek převážně 

komerčních poradenských subjektů nabízejících EP. Profil firem je velmi podobný profilu 

v ostatních zkoumaných zemích EU. Většina subjektů je tvořena menším operativním 

týmem, kde kvalifikace a specializace jednotlivých osob je různorodá tak, aby společnosti 

mohly poskytovat široce zaměřené služby. Z výčtu odborných kvalifikací komerčních poradců 

lze jmenovat chemii, geografii, klimatologii, analýzy a monitoring ŽP, právo v ochraně 

životního prostředí, veřejné služby, nakládání s vodami, kontaminace území, odpadová 

legislativa, pracovní právo, vyhodnocování a řízení rizik, auditing náležité péče v průmyslu, 

posuzování životního cyklu, nakládání s odpady, neionizující záření, EMS, hydrogeologie a 

http://www.art.admin.ch/aktuell/
http://www.blw.admin.ch/
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např. geologii. Část poradenských firem je orientována na technickou ochranu ŽP a systémy 

řízení, část směrem k udržitelnému rozvoji a jeho plánování. 

V Zurichu sídlící firma ECO Services International (http://www.eco-web.com) provozuje od 

roku 1994 mezinárodní portál Zelené stránky (Green Pages) na výše uvedené adrese. Jedná 

se o vyhledávač specifických informací o environmentálních technologiích, výrobcích a 

službách. GP nabízejí výrobcům a poskytovatelům služeb možnost prezentovat se před 

širokým auditoriem uživatelů. V roce 2007 zaznamenaly stránky podle statistiky celkem více 

než 17 mil. zobrazení, tj. téměř 50 tis. zobrazení denně.  Třetina návštěvníků pocházela 

z amerických domén, 17 % z Evropy a zbytek z jiných domén, resp. neidentifikovatelných 

adres. Zavedení záznamu do registru je placené, uživatelský přístup je zdarma. Systém je 

zjevně dobře udržován a aktualizován. V současné době databáze obsahuje 7000 záznamů 

ze 153 zemí rozdělených na 10 hlavních kapitol a 79 subkapitol. 

Většina společností nabízí služby „na klíč“.  Mezi zákazníky jmenují firmy soukromé subjekty 

nejrůznějšího zaměření, federální úřady, kantonální úřady a municipality a nakonec obchodní 

a průmyslové asociace. 

Specializované vzdělávání 

Řadu vzdělávacích kurzů v oblasti životního prostředí je nabízeno v rámci celoživotního 

vzdělávání, resp. vzdělávání dospělých. Celošvýcarský servisní portál 

http://www.erwachsenebildung.org (vzdělávání dospělých) nabízí v roce 2007 celkem 29 

kurzů zaměřených na environmentální témata v celém Švýcarsku. Profilu environmentálního 

poradce veřejnosti a veřejné správy se nejvíce blíží kurzy Natur- und Umweltfachfrau / 

fachmann a Block Umweltschutz – Specialista na přírodu a životní prostředí a ochrana 

životního prostředí. 

Tento kurz nabízí společně s desítkami dalších vzdělávací společnost SANU 

(http://www.sanu.ch)  se sídlem v Bielu. SANU se zaměřuje na vzdělávání v oblasti 

udržitelného rozvoje, pracuje již 16 let a každoročně nabízí 70 kurzů, seminářů a workshopů 

ve 4 jazycích v celém Švýcarsku i v zahraničí. Služby jsou určeny zejména korporátní sféře 

(odpovědní manažeři firem) a veřejné správě (municipalitám). SANU průběžně využívá 

potenciálu přibližně 1000 expertů z praxe ze  Švýcarska i zahraničí. Jedná se 

pravděpodobně o jediný mimouniverzitní státem akreditovaný kurz s výraznými prvky 

kvalifikace v komunikaci environmentálních témat. 

Kurz pro specialisty je dvouletý. Na začátku prvního roku studia se výuka skládá z předmětů 

zaměřených na základy udržitelného rozvoje. První semestr trvá 15 týdnů a zahrnuje 

předměty: Ekologie (3 týdny), Praktická ekologie v oblasti Pfynwald v Alpách (5 týdnů), 

Společensko – politické aspekty (2 týdny), Ekonomické aspekty (2 týdny) a Řízení 

udržitelnosti (3 týdny).  

Druhý semestr prvního roku studia trvá deset týdnu, je zaměřen na Projektové řízení a 

komunikaci a skládá se z předmětů:  Projektové řízení a práce v sítích (3 týdny), Příprava 

projektových nabídek (1 týden), Vedení diskusí – moderace a protokol (1 týden), 

http://www.eco-web.com/
http://erwachsenebildung.org/
http://www.sanu.ch/
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Vyjednávání a řízení konfliktu (3 týdny), Prezentační techniky (2 týdny základy a jeden týden 

prezentace).  

První semestr druhého roku studia trvá 20 týdnů a je zaměřen  na přírodu a krajinu. Skládá 

se z předmětů: Nástroje plánování a ochrany (5 týdnů), Hospodaření v krajině (3 týdny vč. 

exkurze), Lesy a lesnictví (3 týdny vč. exkurze) Přírodní a kulturní krajina (5 týdnů s exkurzí), 

Turistika (1 týden) a Případové studie (3 týdny). 

Druhý semestr druhého roku studia trvá opět 20 týdnů, je zaměřen na přírodní zdroje a 

skládá se z předmětů: Voda (3 týdny s exkurzí), Půda (3 týdny s exkurzí), Ovzduší a klima (3 

týdny),  Ochrana před hlukem (2 týdny), Energie (2 týdny), Odpad (2 týdny), Řízení 

přírodních zdrojů (2 týdny) a případové studie (3 týdny). 

Dále se frekventanti kurzu každoročně zapisují na specializované studijní moduly 

prohlubující specifické zkušenosti a znalosti. Tyto moduly jsou uspořádány do pěti hlavních 

skupin: Životní prostředí a integrované systémy řízení, Udržitelná výstavba, Turistika a 

regionální rozvoj, Zdraví a kvalita života a Energetický management. 

Za každý samostatně absolvovaný blok kurzu (semestr) obdrží po prokázání znalostí 

frekventant kurzu certifikát. Absolventi celého kurzu, kteří nesplní dále uvedené podmínky 

pro složení státní zkoušky mohou obdobnou zkoušku vykonat v rámci institutu SANU a poté 

obdrží diplom vystavený SANU.  Kurz je zakončen státní zkouškou jejímž předpokladem je 

alespoň dvouletá praxe v relevantní pozici (ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj), 

přičemž se započítává půl roku kvalifikační přípravy. Zkoušky se skládají z písemné zkoušky 

z teorie ekosystémů a ekologie, ústní a písemné zkoušky z oblasti přírody, životního 

prostředí a společnosti, závěrečné písemné práce vč. referátu a diskuse na zvolené téma. 

Cena kurzu je 13.900 – 17.900 CHF (240 – 310 tis. Kč ) podle výše event. stipendia.  

Univerzitní vzdělávání 

Švýcarské univerzity nabízejí pregraduální i postgraduální programy studia relevantních 

oborů. Univerzita v Basileji nabízí mezioborové průřezové postgraduální studium 

udržitelného rozvoje a samozřejmě studium ekologie.  Univerzita v Bernu nabízí studium 

evoluční ekologie a obecné ekologie a dalších oborů. Ženevská univerzita nabízí 

„masterské“ studium udržitelného rozvoje na samostatném Univerzitním institutu rozvojových 

studií. Univerzita v Lausanne přímo zřizuje samostatnou Fakultu věd o zemi a životního 

prostředí. Studium na této fakultě je výrazně interdisciplinárně zaměřeno. V rámci 

bakalářského studia nabízí fakulta obor Vědy o zemi a životním prostředí zaměřené na 

geografii, geologii a environmentální vědu. Magisterské obory jsou Geologie; Geologické 

inženýrství; Fyzikální a chemické procesy v životním prostředí; Analýzy, monitoring a 

modelování přírodních ohrožení;  Společenské, politické a etické aspekty environmentálních 

rizik; Geografie specializovaná na urbánní studie a alpské prostředí a nakonec mezioborové 

magisterské studium pedagogiky – výuky – v environmentálních vědách. Na fakultě je možné 

získat doktorský titul v environmentálních vědách v rámci postgraduálního studia. Na 

Švýcarském institutu rozšířeného vzdělávání ve veřejné správě v Chavannes probíhal v roce 

kurz Životní prostředí a udržitelné řízení přírodních zdrojů. Příští termín je vypsán na podzim 
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2008. Nabídka environmentálních oborů na dalších specializovaných vysokých školách není 

významná. Celkově je z nabídky patrné menší zastoupení environmentálně - technických 

oborů, tolik typické v jiných zemích, jež jsou předmětem analýzy. 

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- paní Brigitte Decrausaz, vědecká pracovnice, Federální úřad pro zemědělství 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.25 
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II.1.26 Norské království 

Termíny pro poradenství a poradce: Miljørådgivning, Miljøkonsult 

Nejvyšším kompetentním orgánem Norského království pro oblast životního prostředí je 

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of Environment, Miljøverndepartementet) 

(http://www.dep.no/md/). Jeho kompetence jsou prakticky totožné jako kompetence MŽP ČR 

s ohledem na místní specifika (ochrana moře a polárních oblastí).  Ministerstvo samo o sobě 

neposkytuje konzultační služby veřejnosti. Ministerstvo zřizuje celkem 6 resortních agentur 

s různými oblastmi kompetence (ochrana přírody, kulturní dědictví, polární oblast, atd.). 

Primárně se jedná o instituce vykonávající státní správu a vyvíjející poradenskou činnost 

směrem k ministerstvu, nikoliv k veřejnosti. Prostřednictvím MoE jsou z vládního rozpočtu 

financovány některé specifické poradenské programy, jako například „Eko-maják“ (viz dále 

v této kapitole).  

Zákon o přístupu k informacím o životním prostředí byl v Norsku přijat 9. května 2003 pod 

číslem 31. Neobsahuje žádná specifická ustanovení o environmentálním poradenství.  

Za Norsko se průzkumu zúčastnilo Ministerstvo zemědělství a potravinářství (Ministry of 

Agriculture and Food, MAF) (http://odin.dep.no/lmd/): 

Otázky životního prostředí jsou v Norsku významně integrovány do různých oblastí politiky, 

např. průmyslu, rybářství a  zemědělství. Tomu odpovídá i fakt, že řada veřejných institucí na 

úrovni státu, regionů nebo na místní úrovni se přímo nebo nepřímo zabývá 

environmentálními tématy, a proto mimo jiné musí zajistit pokrytí poptávky po konzultačních 

službách. 

Do systému EP jsou zahrnuty různé veřejné a soukromé instituce. Mezi veřejnými institucemi 

zaujímá významné místo regionální a místní samospráva. Místní samospráva řeší 

zemědělské a environmentální otázky a očekává se od ní, že poskytne zájemcům 

profesionální asistenci. 

Environmentální poradenství je podporováno ze státního rozpočtu formou dotací. Tyto 

dotace poskytuje i MAF, neboť environmentální otázky jsou vnímány jako podstatná součást 

zemědělské problematiky. Stát podporuje formou dotací nevládní organizace, soukromé 

subjekty, vědecké a výzkumné instituce a obce. Podpora je poskytována nejčastěji formou 

pravidelných dotací. 

Informační zdroj z MAF uvádí následující pořadí environmentálních témat z hlediska jejich 

frekvence v procesu environmentálního poradenství: 

Řešená témata 

Významná témata: 

 Voda 

 Půda, plocha 

 Lesy a lesnictví 

http://www.dep.no/md/
http://odin.dep.no/lmd/):
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 Zemědělství a biozemědělství 

Častá, ale nikoliv klíčová témata: 

 Odpady 

 Ochrana přírody a krajiny 

Spolupráce 

Celkově hodnotí informační zdroj spolupráci jednotlivých charakteristických skupin subjektů 

v EP velmi optimisticky.  

 Státní správa, 

vláda 

Samospráva, 

města, obce 

NNO Školy Vědecká 

pracoviště 

Soukromníci 

free-lance 

experti 

Státní správa, 

vláda 

      

Samospráva, 

města, obce 
1      

NNO 1 3     

Školy  2 3    

Vědecká 

pracoviště 
1 3 2 4   

Soukromníci 

free-lance 

experti 

1 2 3 3 2  

Legenda:  

1 = spolupracují trvale, systematicky, kvalitně; 2=spolupracují často; 3=spolupracují spíše náhodně;  

4= spolupracují zcela výjimečně; 5=nespolupracují 

 

Státní správa spolupracuje trvale se všemi typy subjektů, místní samospráva spolupracuje 

velmi často se školami a soukromým sektorem, občas s NNO a vědeckými institucemi.  

NNO spolupracují často s vědeckými pracovišti, občas se školami a soukromým sektorem. 

Školy spolupracují občas se soukromým sektorem, velmi zřídka s vědeckými pracovišti. 

Vědecké instituce významně spolupracují se soukromým sektorem. 

Jednotný informační a poradenský portál neexistuje informace jsou rozšiřovány různými 

agenturami, samosprávou územních celků, svazy a nevládními organizacemi. 
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Energetické poradenství 

Specifickou  oblastí, na kterou je v Norsku kladen důraz, je energetické poradenství. 

V červnu 2001 vznikla společnost Enova SF (http://www.enova.no). Jedná se  

o podnikatelský subjekt 100% vlastněný státem prostřednictvím zakladatele: Norského 

královského ministerstva paliv a energetiky (Ministry of Petroleum and Energy, MPE).  

Hlavní poslání Enovy SF je přispívat k environmentálně šetrnému a racionálnímu využívání 

energie, prostřednictvím finančních nástrojů a stimulů motivovat účastníky trhu a podporovat 

mechanismy k dosažení národních cílů energetické politiky. Enova SF radí ministerstvu 

v otázkách efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojů. Založení firmy Enova SF 

signalizuje posun v norské energetické politice. Soustředěním zodpovědnosti za strategickou 

politiku do malé, flexibilní a tržně orientované organizace chtělo Norsko vytvořit iniciativní 

agenturu, která má kapacitu stimulovat efektivní využívání energie, úspory a 

environmentálně šetrná řešení. 

Enova SF má 30 zaměstnanců. Jejich kvalifikace zahrnuje technické obory, ekonomiku, 

statistiku a politické a sociální vědy. 

Enova sama o sobě nemá regionální centra. Na místní úrovni ale úzce spolupracuje s řadou 

subdodavatelů – konzultantů a konzultačních center, kteří pak přímo realizují její programy. 

Před zahájením činnosti výše popsaného systému, tj. před lednem roku 2002, měly velké 

distribuční společnosti vlastní poradenská centra financovaná prostřednictvím poplatků za 

elektřinu. Podle některých zdrojů měla tato centra větší dosah v praktickém poradenství. 

NNO 

Pro Norsko je charakteristický vysoký počet environmentálně zaměřených NNO. Podstatnou 

součástí jejich práce je výchova, vzdělávání a osvěta. Významnou roli hrají například Přátelé 

Země Norsko (Norges Naturvernfornbund, NNV) (http://www.naturvern.no). Tato organizace 

byla založena v roce 1914 a je se svými 28.000 členy největší norskou nestátní neziskovou 

organizací zaměřenou na ochranu životního prostředí. NNV má 155 lokálních článků a 

zaměřuje se především na zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí. Schválený 

plán činnosti na roky období 2005 – 2007 zahrnuje témata: 

 ochrana biodiverzity a druhů 

 redukce emisí – veřejná doprava a udržitelná dopravní řešení 

 nakládání s odpady vč. nebezpečných 

Mimo to NNV a nadace „Grönn Hverdag“ (Zelený den) (http://www.gronnhverdag.no) 

poskytují poradenské služby spotřebitelům v oblasti energie. Organizace NNV dříve 

spolupracovala se školami na projektech úspor energie a podporuje partnery v zahraničí, 

zejména ve východní Evropě a střední Asii. NNV dále realizovaly programy pro firmy a 

veřejné instituce zaměřené na efektivní využívání energie.  

http://www.enova.no/
http://www.naturvern.no/
http://www.gronnhverdag.no/
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Spotřebitelské poradenství 

Nadace „Grönn Hverdag“ (Zelený den) (http://www.gronnhverdag.no). Tato organizace 

představuje největší norskou síť environmentálně uvědomělých spotřebitelů. Tato síť je 

založena na spolupráci 14 dobrovolných organizací. Činnost nadace spočívá v poskytování 

informací a poradenství zaměřeném na domácnosti. Do projektu se zapojilo již asi 43.000 

domácností. Nadace provozuje na výše uvedené adrese komplexní environmentální poradnu 

(pouze v norštině) pro veřejnost. V roce 2004 pokrýval příspěvek MoE 54,5 % rozpočtu 

organizace. Příjmy tvořily v  roce 2005 13,25 mil. NOK (1,65 mil. EUR, resp. 46 mil. Kč), 

z toho 7,2 mil. NOK (0,9 mil. EUR, resp. 25,1 mil. Kč) představovala přímá dotace MoE, 5,5 

mil. NOK (0,68 mil. EUR, resp. 19,2 mil. Kč) ostatní dotace (projektové) a cca 0,55 mil.  NOK 

(68.500 EUR, resp. 1,92 mil. Kč) prodej vlastních produktů. 

Eko-maják 

Specificky na malé a střední podniky a na poradenství pro ně se zaměřil projekt Miljøfyrtårn 

(Eko-maják) (http://www.miljofyrtarn.no). Tento koncept vznikl v roce 1996 ve městě 

Kristiansand, které byl vybráno spolu s dalšími 6 obcemi k účasti v projektu "Sustainable 

Communities" (Udržitelné obce), který představoval norský pilotní program Agendy 21. 

Město předložilo nabídku 9 podnikům z nejrůznějších oborů podnikání, zaplatilo 

environmentálního konzultanta, který zpracoval audit a navrhl 3 letý plán snížení využívání 

zdrojů a vlivu činnosti podniku na životní prostředí. Plán byl navržen ve spolupráci 

zaměstnanců a vedení podniků a jedním z témat bylo i pracovní prostředí. „Na oplátku“, se 

firmy zavázaly dodržovat tento plán a sdílet své zkušenosti s ostatními firmami ve svém 

odvětví.  Na základě auditů byla vyvinuta kritéria pro místní a specificky podniková 

certifikační schémata. Původní „majákové“ firmy se staly způsobilé k certifikaci jakmile byla 

provedena první vyhodnocení plnění navrženého plánu. Další firmy, které měly zájem se 

zapojit, dostaly 50% příspěvek na provedení auditu konzultantem a vytvoření plánu. 

Cílem programu „Eko-maják“ je pomáhat malým a středním podnikům v Norsku splňovat 

environmentální kritéria provozu. Program mohou využít všechna odvětví podnikání. Hlavní 

strategií je systematicky vyvíjet kritéria certifikace specificky zaměřená na podniky. 

Kancelář norského národního programu „Eko-maják“ sídlí v městě Kristiansand (město s cca 

76.000 obyvateli na jižním pobřeží Norska). V roce 2003 skončila pilotní fáze projektu, která 

byla financována Norským ministerstvem pro životní prostředí částkou 2 mil. NOK (cca 

240.000 EUR, resp. 6,8 mil. Kč). Program byl pozitivně vyhodnocen a poté obdržel další 

podporu ze státního rozpočtu. 

Organizační struktura programu zahrnuje kancelář, která je zodpovědná za marketing na 

národní úrovni a trvalý rozvoj program včetně vytváření podnikových kritérií ve spolupráci 

s konzultanty, podniky a odvětvovými organizacemi. Kancelář současně pořádá kurzy pro 

konzultanty a zástupce obcí zodpovědných za certifikace. Dále jsou součástí struktury obce, 

které získávají nové podniky, přiřazují firmám příslušné konzultanty a současně vedou 

vlastní certifikační proces a udělují certifikace. Zástupci odborů životního prostředí obecních 

úřadů se účastní úvodních setkání v každém podniku. Třetí součástí systému jsou místní 

http://www.gronnhverdag.no/
http://www.miljofyrtarn.no/
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konzultanti, kteří provádějí vlastní environmentální analýzy na základě vstupů od 

environmentálních pracovních skupin tvořených managementem a zaměstnanci podniků. 

Poslední souhrnné výsledky programu v angličtině byly zveřejněny 14. února 2005: 

 724 platných certifikátů 

 61 podnikových kritérií 

 187 zapojených municipalit 

Podle údajů, které jsou ovšem k dispozici pouze v norštině, pokračuje činnost programu 

úspěšně. Institucionálně program zajišťuje Stiftelsen Miljøfyrtårn (Nadace „Eko-maják“).  

Podle údajů z 5.9.2006 je jen v prvních dvou nejúspěšnějších městech (Oslo a Kristiansand) 

zapojeno dohromady 300 firem. 

Norská nadace pro udržitelnou spotřebu a produkci 

V oblasti udržitelné produkce a spotřeby působí Norská nadace pro udržitelnou spotřebu a 

produkci (GRIP) založená MoE, které jí poskytuje základní financování. Správní rada je 

složena ze zástupců MoE (předseda), Federace norských podniků v oblasti obchodu a 

služeb, Norské konfederace obchodu a průmyslu, Norské asociace místních správ, Dětí 

Země Norsko, Norské konfederace obchodních svazů, Norské rady pro výzkum, 

zaměstnanců nadace GRIP a výkonného ředitele (ředitelky) GRIP. GRIP spolupracuje 

s podniky, které nejsou primárními znečišťovateli životního prostředí, ale mají vliv 

prostřednictvím spotřeby surovin, chemických látek a energie, dopravy a vzniku odpadů. 

GRIP se zabývá problematikou environmentálně šetrného zásobování (Green Procurement) 

a nakupování a poskytuje v této oblasti poradenství prostřednictvím internetu a publikací. Na 

financování činnosti nadace se kromě MoE podílí spolupracující podniky. 

S uvědomělou spotřebou také souvisí označování výrobků známkou environmentální 

šetrnosti. Ačkoliv tato problematika není přímo předmětem této studie, je na místě ji zde 

zmínit, neboť nordické státy mají díky svému společnému projektu „The Swan“ (Labuť) v 

„eco-labelingu“ velkou tradici. Centrum označování výrobků Miljømerking v Oslu poskytuje 

spotřebitelům poradenství prostřednictvím internetu a případně telefonicky o výrobcích 

označených touto značkou.  

Univerzitní vzdělávání 

Environmentální vzdělání nabízejí vysoké školy a univerzity. Kromě specializovaného studia 

přírodních věd jsou k dispozici mezioborové kurzy. Univerzita v Oslu nabízí například kurzy 

zaměřené na rozvoj a životní prostředí, udržitelnost, sociální aspekty udržitelného rozvoje, 

spotřebu, etický rozměr ekonomiky a politiky životního prostředí. Nabídka vzdělávání pro 

„generalisty“ v oblasti životního prostředí na 25 státních univerzitách a vysokých školách 

v Norsku je ve srovnání s průměrem ostatních zemí spíše úzká. 

Podobně jako vyspělé země Evropy,  kde má komerční environmentální poradenství tradici 

dlouhou několik desítek let (viz např. Dánsko, Nizozemsko), je i Norsko sídlem poradenských 

firem zaměřujících se nejen na domácí trh, ale zejména na mezinárodní a zahraniční 
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projekty (DNV, Norconsult). Tyto velké společnosti vznikly často již v první polovině 20. 

století a původně byly výhradně technicky zaměřeny. Později, když začaly otázky ochrany 

ŽP, environmentálně uvědomělého řízení a udržitelného rozvoje výrazně pronikat do 

společenského povědomí, ovlivňovat legislativu a vyvolávat poptávku po službách, reagovaly 

tyto velké společnosti rozšířením svého zaměření o tato témata. 

Portál životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí pověřuje Národní úřad pro kontrolu znečištění provozováním 

internetového informačního portálu „Stav životního prostředí“ (http://http.environment.no). 

Kvalitou zpracování, komplexním pojetím a úrovní obsahu lze systém považovat nejen za 

informační nástroj o aktuálním stavu složek ŽP, ale za zdroj podrobných informací, jejichž 

poskytování lze označit za poradenství. Systém je rozdělen do tří základních sekcí: 

– témata 

– cíle a indikátory 

– mapy a data 

Na obsahu se podílí řada vládních institucí (Ředitelství ochrany přírody, Ředitelství pro 

kulturní dědictví, Norský polární institut, Norský úřad pro kontrolu znečištění, Norský 

statistický úřad, Institut pro přírodní výzkum a Institut pro výzkum přírodního dědictví). 

Na závěr lze konstatovat, že mezi důležité oblasti činnosti environmentálních poradců (NNO  

i komerčních) patří energetické poradenství zaměřené na spotřebitele, lobbying v oblasti 

dodávek energie z alternativních zdrojů a podpora environmentálně orientovaného 

uvažování v dopravě, odpadovém hospodářství a výroby a spotřeby. Důležitým tématem je 

také bioprodukce potravin, kterým se na národní úrovni zabývá organizace OIKOS 

(http://www.oikos.no). Tato platforma sdružuje asi 1800 členů (2006), a to jak producentů, 

tak spotřebitelů organických potravin. OIKOS je členem IFOAM (Mezinárodní organizace 

organického zemědělství). OIKOS má regionální a lokální body, kde pracují členové 

zpravidla zdarma. 

 

Při zpracování kapitoly bylo využito následujících zdrojů: 

přímí účastníci průzkumu: 

- Bente Lise Dagenborg, poradce, Ministerstvo zemědělství a potravinářství 

 

veřejné zdroje  

Využité zdroje jsou podrobně popsány v kapitole  IV1.26 

http://http.environment.no/
http://www.oikos.no/
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III. ZÁVĚRY 

III.1. Základní srovnání způsobů zajištění EP 

Základní srovnání způsobů zajištění EP v jednotlivých zemích můžeme rozdělit do hlavních 

kategorií podle struktury průzkumu (viz dále). V této kapitole uvádíme u každé hlavní 

kategorie buď kvantitativní rozdělení zemí dle zvolených charakteristik /anebo přehledovou 

tabulku těchto charakteristik pro jednotlivé země. Podrobné srovnávací údaje uvádíme 

v přehledné tabulce v příloze č. 3. Zkratky názvů států použité v záhlaví vybraných tabulek 

odpovídají mezinárodním zkratkám uvedeným v kapitole I.7.4 v úvodu analýzy a jejich pořadí 

odpovídá pořadí v jakém jsou uvedeny v analýze. 

 

III.1.1 Organizační a institucionální zakotvení 

Kvantitativní rozdělení zemí dle základních charakteristik: Číslo ve sloupci „Počet zemí“ 

udává počet zemí, pro které platí uvedená charakteristika. V této kapitole je přehled 

koncipován tak, že pro jednu zemi může platit více charakteristik, proto je součet tohoto 

sloupce vyšší než počet zemí celkem a součet procent je vyšší než 100. 

Kód Způsob organizačního a institucionálního zakotvení Počet zemí % 

A Stát (ministerstva) zřizuje agentury zodpovědné pouze za 

poskytování informací o ŽP 

17 65 % 

B Stát (ministerstva) zřizuje agentury zodpovědné za poskytování 

informací o ŽP a EVVO 

5 19 % 

C Stát zřizuje nezávislé informační a poradenské středisko na 

ústřední úrovni  

1 4 % 

D Z ústřední úrovně státní správy jsou zřizována informační / 

poradenská centra s místní působností  

3 12 % 

E Na informování veřejnosti / poradenství se významně podílejí 

regiony, provincie, autonomie 

5 19 % 

F Na informování veřejnosti / poradenství se významně podílejí obce 10 38 % 

G Situace se diametrálně liší v jednotlivých regionech / spolkových 

zemích  

3 12 % 

H Stát zřizuje vlastní instituce energetického poradenství  5 19 % 
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Přehledová tabulka charakteristik pro jednotlivé státy (kódy viz předchozí tabulka): 

 BE DK EE FI FR IE IT CY LT LV LU HU MT DE NL PL PT AT GR SK SI ES SE GB CH NO 

A                           

B                           

C                           

D                           

E                           

F                           

G                           

H                           

 

III.1.2 Legislativní a koncepční zakotvení 

Kvantitativní rozdělení zemí dle základních charakteristik: Číslo ve sloupci „Počet zemí“ 

udává počet zemí, pro které platí uvedená charakteristika. V této kapitole je přehled 

koncipován tak, že pro jednu zemi platí pouze jedna převažující charakteristika, proto součet 

tohoto sloupce odpovídá počtu zemí a součet procent je 100. 

Kód Způsob legislativního a koncepčního zakotvení EP Počet zemí  % 

A EP je dílčím způsobem zakotveno v zákoně o životním prostředí a 

národních koncepcích 

2 8 % 

B Zdroje uvádějí, že problematika EP není zakotvena v zákoně, ale je 

součástí strategií 

1 4 % 

C Zdroje uvádějí, že ani EP ani profese poradce nejsou přímo 

zakotveny v legislativě, ale MoE vyvíjí legislativní iniciativu. 

1 4 % 

D Zdroje uvádějí, že je legislativně zakotveno poskytování informací o 

životním prostředí a zapojování veřejnosti a tuto legislativu považují 

za rámec EP, i když zde není přímo zakotveno 

3 11,5 % 

E Zdroje uvádějí, že je legislativně zakotveno poskytování informací o 

životním prostředí a zapojování veřejnosti, ale příslušné normy a 

koncepce neobsahují přímo EP 

6 23 % 

F Zdroje uvádějí, že ani EP ani profese poradce nejsou přímo 

zakotveny v legislativě a koncepcích 

3 11,5 % 

G Zdroje neuvádějí žádné zakotvení EP či profese poradce v 

legislativě a koncepcích 

10 38 % 
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Přehledová tabulka charakteristik pro jednotlivé státy (kódy viz předchozí tabulka): 

 BE DK EE FI FR IE IT CY LT LV LU HU MT DE NL PL PT AT GR SK SI ES SE GB CH NO 

A                           

B                           

C                           

D                           

E                           

F                           

G                           

 

III.1.3 Financování, dotace, podpora 

Kvantitativní rozdělení zemí dle základních charakteristik: Číslo ve sloupci „Počet zemí“ 

udává počet zemí, pro které platí uvedená charakteristika. V této kapitole je přehled 

koncipován tak, že pro jednu zemi může platit více charakteristik, proto je součet tohoto 

sloupce vyšší než počet zemí celkem a součet procent je vyšší než 100. 

Kód Hlavní charakteristiky financování EP Počet zemí % 

A Vláda (ústřední/regionální) přímo podporuje specifickou 

poradenskou síť, nebo systémově podporuje určité aktivity EP 

3 12 % 

B Vláda (ústřední/regionální) podporuje aktivity EP formou 

projektových dotací 

7 27 % 

C Obce financují poradenské aktivity/pozice/střediska 9 35 % 

D Vláda pomáhala/pomáhá financovat poradce obcím 1 4 % 

E Poradenské aktivity nebo vzdělávání poradců je financováno ze 

zdrojů EU 

1 4 % 

F Existuje národní finanční podpora environmentálních firem 2 8 % 

G Vláda financuje nebo spolufinancuje energetické poradenství  4 15 % 

H Zdroje neuvádí údaje o současné systémové podpoře 14 54 % 

I Zdroje uvádí, že EP vůbec není podporováno státem 2 2 % 

 

Přehledová tabulka charakteristik pro jednotlivé státy (kódy viz předchozí tabulka): 
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 BE DK EE FI FR IE IT CY LT LV LU HU MT DE NL PL PT AT GR SK SI ES SE GB CH NO 

A                           

B                           

C                           

D                           

E                           

F                           

G                           

H                           

I                           

 

Ceny prací účtované komerčními poradci klientům v roce 2006. V tabulce je uveden průměr 

zjištěných částek a dále přepočet tohoto průměru dle cenové úrovně příslušného státu.  

Země průměr 

 

průměr po 

přepočtu 

na 

cenovou 

úroveň  

cenová 

úroveň1) 

[EUR] [EUR]  

Česká republika2) 14 24,22 0,578 

Maďarsko 30 48,08 0,624 

Španělsko 52 59,77 0,870 

Dánsko 115 83,15 1,383 

Nizozemí 100 95,69 1,045 

Rakousko 125 122,43 1,021 

1) Cenová úroveň v jednotlivých zemích EU (1,00 = EU25), zdroj EUROSTAT  

2) Studie zajištění EP v ČR mimo resort ŽP a NNO, MŽP, 2005, zpracovatel Agentura Koniklec  
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III.1.4. Řešená témata 

V následující tabulce je uvedeno pořadí témat řešených v rámci environmentálního 

poradenství. Účastníci průzkumu přidělovali tématům známky 1 (prioritní téma) až 4 

(okrajové téma). Tabulka uvádí pořadí témat za všech 11 států, kde jsme získali odpověď. 

Téma Průměr 

Odpady 1,64 

Voda 2,00 

Ovzduší 2,09 

Energie, energetika 2,18 

Zemědělství, biozemědělství 2,36 

Ochrana přírody a krajiny 2,45 

Ochrana les a péče o les 2,45 

Půda, plocha  2,82 

Nebezpečné látky 2,82 

Záření, hluk, fyzikální pole 2,82 

Doprava  2,91 

Hygiena  3,18 

 

III.1.5 Vzdělání a vzdělávání 

Kvantitativní rozdělení zemí dle základních charakteristik: Číslo ve sloupci „Počet zemí“ 

udává počet zemí, pro které platí uvedená charakteristika. V této kapitole je přehled 

koncipován tak, že pro jednu zemi může platit více charakteristik, proto je součet tohoto 

sloupce vyšší než počet zemí celkem a součet procent je vyšší než 100. 

Kód Hlavní charakteristiky vzdělání a vzdělávání env. poradců Počet zemí % 

A Poradenské sítě a specializované instituce vzdělávají ekoporadce 5 19 % 

B Státem zřizované specializované subjekty poskytují školení a 

vzdělávání environmentálních poradců 

3 12 % 

C Na univerzitách existují multidisciplinární obory environmentálních 

studií zaměřené na poradce – generalisty 

14 54 % 

D Na univerzitách existují úžeji zaměřené environmentální obory 26 100 % 

E Existuje nabídka specializovaného vzdělávání pro konkrétní 

poradenské obory (zemědělství, energie) 

2 8 % 
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F Existuje významná nabídka odpovídajících kurzů v rámci 

celoživotního vzdělávání 

2 8 % 

 

Přehledová tabulka charakteristik pro jednotlivé státy (kódy viz předchozí tabulka): 

 BE DK EE FI FR IE IT CY LT LV LU HU MT DE NL PL PT AT GR SK SI ES SE GB CH NO 

A                           

B                           

C                           

D                           

E                           

F                           

 

III.1.6 Spolupráce v oblasti EP a sítě 

Následující přehled uvádí typické formy spolupráce a síťování související 

s environmentálním poradenstvím. Je zřejmé, že většina uvedených typů – až například na 

specializované sdružení ekoporadců - se v různé míře vyskytuje ve všech státech. 

Následující kvantifikace a přehled poukazují na takové charakteristické formy, které zdroje 

z uvedených zemí uváděly v souvislosti s EP opakovaně, nebo s příslušným důrazem na 

jejich význam. 

Kvantitativní rozdělení zemí dle základních charakteristik: Číslo ve sloupci „Počet zemí“ 

udává počet zemí, pro které platí uvedená charakteristika. V této kapitole je přehled 

koncipován tak, že pro jednu zemi může platit více charakteristik, proto je součet tohoto 

sloupce vyšší než počet zemí celkem a součet procent je vyšší než 100. 

Kód Existující významné svazy a sítě Počet zemí % 

A Specializované sdružení ekoporadců - člen Eco-Counselling 

Europe 

7 27 % 

B Specializované sdružení environmentálních expertů 7 27 % 

C Specializované sdružení pro env. řízení, EMS, EMAS 4 15 % 

D Jiné specializované sdružení podniků a dalších institucí 4 15 % 

E Síť center s přímou supervizí ministerstva ŽP 2 8 % 

G Dílčí specializované skupiny v rámci komor a svazů 4 15 % 

H Síť energetických poradců/poraden 6 23 % 
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I Síť spotřebitelských poradců/poraden s env. zaměřením 4 15 % 

J Sítě na principu MA21 2 8 % 

 Nejsou známy žádné sítě 6 23 % 

 

Přehledová tabulka charakteristik pro jednotlivé státy (kódy viz předchozí tabulka, písmeno 

„F“ je záměrně vynecháno kvůli souladu s podkladovými pracovními materiály): 

 BE DK EE FI FR IE IT CY LT LV LU HU MT DE NL PL PT AT GR SK SI ES SE GB CH NO 

A                           

B                           

C                           

D                           

E                           

G                           

H                           

I                           

J                           
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III.2. Závěrečné stručné shrnutí výsledků 

Míra institucionálního zakotvení EP je v Evropě nízká. Státy vnímají svojí roli v oblasti 

poskytování informací. Této roli přizpůsobují legislativu a strategie. V některých zemích mají 

informační aktivity ve vztahu k veřejnosti charakter poradenství, ale zde prosazuje stát svoje 

cíle prostřednictvím regionálních a místních institucí, nebo přímo správních autorit. 

Jako nositele aktivit EP ve smyslu definice označují reprezentanti státních institucí zejména 

NNO a soukromé subjekty. Jako nositele aktivit EP na úrovni státu uvádějí tito úředníci 

zpravidla příslušné agentury ochrany životního prostředí (agentury životního prostředí), které 

ovšem, jak ukazuje analýza jejich náplně, vyvíjejí často sice bohatou informační činnost, 

která ale interaktivní poradenství nezahrnuje. 

Systematicky jsou financovány specifické formy poradenství, zejména energetické a 

agroenvironmentální.  Několik málo států uvádí, že financuje přímo EP systematicky. 

„Ekoporadenství“ je převážně financováno formou projektových dotací a částečně 

institucionální podpory zejména NNO. Významnou roli ve financování hrají nestátní subjekty 

a fondy EU. Konzultační firmy přímo žádnou podporu od státu nedostávají, v dílčích 

případech pomáhá stát malým a středním podnikům financovat vlastní poradce. 

V řadě zemí je klíčová role autonomních regionů a zejména obcí a měst, a to jak pro obecné 

EP, tak pro konkrétní specializované poradenství. V některých zemích se od obcí přímo 

očekává, že budou vyvíjet konzultační aktivity (viz také dále) a přijímají proto poradce, kteří 

jsou často školeni specializovanou sítí nebo institucí a mají tak kromě environmentální 

kvalifikace i vyšší poradenské a komunikační dovednosti. 

Z průzkumu nicméně vyplývá, že systémové financování obecného EP ze strany státu 

v Evropě neexistuje, i přesto, že zástupci některých ministerstev tvrdí, že jejich stát EP 

systémově financuje. Jde však většinou o pravidelné, zpravidla projektové financování 

celého komplexu aktivit EVVO, kde EP může být zastoupeno ad hoc, okrajově, nebo vůbec. 

Specifická podpora pro obecné EP ze strany státu se tedy prakticky nevyskytuje. 

Hlavními tématy z hlediska veřejnosti a podle názoru zástupců státní správy, které 

environmentální poradci řeší, jsou odpady, ovzduší, voda a energie.  

Vzdělání poradců je typicky vysokoškolské, často získané v zahraničí a podložené 

zahraničními zkušenostmi, nebo účastí v mezinárodních projektech. Obecně lze kvalifikaci 

poradců rozdělit na generalisty a specialisty. Z konkrétních oborů jednoznačně převládá 

environmentální inženýring a event. environmentální řízení. Průřezové, multidisciplinární 

obory, produkující „generalisty“, byly na vysokých školách identifikovány prakticky ve všech  

státech. V několika málo případech existují specifické vzdělávací příležitosti pro ekoporadce, 

tj. obory zahrnující i prvek sociálních - komunikačních dovedností a například také 

projektového řízení. Tyto obory se vyskytují zejména v rámci nabídky celoživotního 

vzdělávání a rekvalifikace.  

V sedmi zemích působí národní asociace ekoporadců, které jsou řádnými členy Evropské 

asociace ekoporadců Eco-Counseilling Europe (ECE). ECE vznikla v r. 1991. Zhruba ve 
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třetině zemí existují svazy environmentálních expertů, do sítí se sdružují i podniky spolu 

s dalšími institucemi na podporu rozvoje environmentálních schémat řízení a auditingu. 

Existují sítě poradců se specifickým zaměřením, zejména energetickým a zemědělským. 

Členství v asociacích a svazech je obvykle placené a výše členského poplatku je 

diverzifikována podle typu členství. Asociace a svazy poskytují všestrannou podporu svým 

členům, zejména v oblasti vzdělávání, ale často například i formou zprostředkování kontaktu 

s klienty. 

V oblasti EP a informování veřejnosti obecně spolupracuje státní správa a samospráva lépe 

v zemích bývalé socialistické soustavy. Lze to vykládat i významnými prvky autonomie v 

systému „starých“ evropských zemích. Úroveň spolupráce státní správy s NNO je v těchto 

zemích také o něco nižší, výjimkou je Skandinávie. Ve „starých“ členských zemích kromě 

Skandinávie je také nižší úroveň spolupráce NNO a korporátní sféry. 

Celkově lze identifikovat tři skupiny firem činných v EP. Ty největší jsou převážně 

nadnárodní, nebo mezinárodní skupiny s tisíci zaměstnanců. Původně se často jednalo o 

inženýrské společnosti, které vznikly v polovině dvacátého století a až v 80. a 90. letech se 

specializovaly v oblasti environmentálních konzultací. Často pak v 90. letech tato složka 

jejich činnosti převážila nad ostatními.  Střední firmy mají často několik desítek až stovku 

zaměstnanců. Vznikly v 80. a zejména 90. letech a v některých zemích se tento segment 

vůbec nevyskytuje. Posledním typem jsou malé firmy s max. 20 zaměstnanci. Jsou to 

operativní týmy, složené cca z 20 % administrativních pracovníků a 80 % specialistů. 

Prakticky všichni mají VŠ vzdělání.  

Řadu menších mladších firem, vzniklých často až po roce 2000, zakládali bývalí zaměstnanci 

velkých často mezinárodních společností, nebo bývalí dlouholetí zaměstnanci veřejné 

správy. Tyto nejmladší firmy vznikly vyloženě na základě poptávky vyvolané sjednocováním 

evropské legislativy v oblasti životního prostředí, rozvojem EMS, EMAS, BAT a následnou 

poptávkou podniků a také na základě nabídky evropských projektů a finančních 

mechanismů, zejména v nových členských zemích. 

Poradci v korporátní sféře řeší všeobecně vzato nejčastěji problematiku odpadů, což 

potvrzuje i pohled státní správy. Dalšími signifikatními tématy jsou energie a ovzduší a 

v některých zemích specificky zemědělství. 

Soukromí poradci a poradenské firmy pracují pro veřejnou správu na všech úrovních a pro 

soukromý sektor. Významný segment činnosti prakticky všech zkoumaných firem tvoří 

spolupráce na evropských projektech. Řada firem pomáhá připravovat a realizovat projekty 

financované ze strukturálních fondů EU regionálním vládám, obcím i podnikatelům. 

V získávání prostředků z těchto fondů, zejména v oblasti environmentální infrastruktury a 

vzdělávání,  mají konzultační firmy v Evropě nezastupitelnou roli. 

Z analýzy vyplývá, že už samotné vnímání definice EP se liší mezi jednotlivými státy, i 

osobami, jež je reprezentují. V některých státech je tento pojem neznámý a nepoužívaný. 

V naprosté většině zemí je pak EP vnímáno jako poskytování informací a konzultací 

občanům v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a plánování, bez ohledu 
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na druh subjektu, který službu poskytuje. Velmi často je ale EP vnímáno jako synonymum 

environmentální osvěty, zejména reprezentanti úřadů státní správy často označují vlastní 

osvětové aktivity za poradenství.  

Pokud jde o rozdíl mezi environmentálním poradenstvím a „ekoporadenstvím“, není nijak 

výrazně vnímán zástupci státní správy, a to ani v zemích, kde prokazatelně pracují aktivní 

sítě ekoporadců a ekoporaden. Lze předpokládat, že představa o roli a charakteru 

ekoporadců je daleko lépe vytvořena na úrovni obcí, pro které nejčastěji pracují.  

Zástupci ústřední úrovně státní správy často deklarují, že stát považuje poradenství za 

klíčové a systematicky jej podporuje. Tato úroveň je pro implementaci EP důležitá z hlediska 

vytvoření rámce a určení priorit. Pro praktické poskytování EP veřejnosti je však 

jednoznačně klíčová role nižších úrovní veřejné správy a nakonec obcí (měst). V řadě států 

přitom existuje viditelná vazba mezi ústřední a místní úrovní (GB, IE, IT, Skandinávie), kdy 

se národní cíle promítají až na místní úroveň zejména v oblasti poradenství energetického, 

spotřebitelského poradenství s důrazem na šetrné jednání k ŽP, v oblasti environmentálního 

zdraví a v neposlední řadě v oblasti poradenství o přístupu k informacím o ŽP a plánování 

rozvoje obcí a regionů. 

Obce jsou zejména v původních členských zemích EU (bývalé „Západní“ Evropě) 

významnými činiteli EP. Z analýzy vyplývá, že v řadě zemí se od obcí poradenská aktivita 

vůči občanům i malým a středním podnikům přímo očekává. V rámci skandinávského 

projektu „Eko-maják“ například obce financovaly poradce pro místní podniky s podmínkou 

dalšího rozšiřování takto vznikající sítě. Ve Velké Británii i Irsku pracují v rámci obcí poradci 

pro veřejnost, speciální poradenské pozice zřizují obce v Belgii, Švýcarsku a dalších zemích. 

Jde tedy do značné míry o přístup úřadů nejnižších stupňů k výkonu místní správy. Na jedné 

straně může existovat přístup „úřední“, kdy obecní úřady vykonávají pouze základní 

povinnosti vyplývající z kompetenční legislativy, a přístup „komunitní“, kdy obecní úřady 

vnímají svojí roli jako všestrannou službu občanům. Jednotlivé přístupy jsou pochopitelně 

ovlivněny jednak společenskou tradicí v příslušném státě (tradice otevřené společnosti) a 

jednak pochopitelně finančními možnostmi obcí. 

Průzkum ukazuje, že v řadě zemí je velmi dobře vytvořená síť center či bodů určených 

k realizaci environmentální výchovy a osvěty, případně k zapojení veřejnosti do rozhodování 

o životním prostředí a rozvoji. Tuto síť obvykle metodicky řídí přímo ministerstvo, nebo 

příslušná agentura životního prostředí a na regionální a místní úrovni pomáhají zajišťovat 

činnost center regionální odbory ústřední státní správy, ale také obce a případně se na ní 

podílejí specializovaná pracoviště jako jsou správy chráněných území. Tyto regionální a 

lokální body metodicky přímo řízené ministerstvem ale nevyvíjejí poradenskou činnost 

směrem k veřejnosti, byť mohou mít pro tuto činnost značný potenciál. 

Závěrem lze konstatovat, že představy státní správy ve zkoumaných zemích o náplni 

environmentálního poradenství vesměs odpovídají spíše obrazu environmentální osvěty, což 

potvrzují i formulace cílů EP, které se podařilo zaznamenat od účastníků průzkumu. Výjimku 

tvoří část zemí, kde jsou výrazně profilované svazy ekoporadců. V některých zemích jsou 
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odpovídající termíny „environmentální poradenství“ a „ekoporadenství“ dokonce zcela 

neznámé, nepoužívané. Většina zemí nevyvíjí žádnou zásadní strategickou aktivitu 

k prosazení aktivit a podpory obecného EP veřejnosti na úrovni státu. Na druhou stranu 

v ostrém kontrastu k relativně vlažnému přístupu k obecnému EP jsou v řadě zemí velmi 

dobře rozvinuty struktury energetického, spotřebitelského a agroenvironmentálního 

poradenství, které jsou často nejen systematicky podporovány státem, ale stát se na nich 

sám organizačně podílí a jsou také často koncepčně a legislativně zakotveny. 
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IV. PŘEHLED VYUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

A ODKAZŮ 

Tato kapitola obsahuje přehled všech informačních zdrojů a odkazů využitých pro zpracování 

analýzy (část III. studie). V některých případech jsou uvedeny úplné kontakty vč. např. 

adresy a telefonu. Je tomu tak u přímých účastníků průzkumu a v případech, kdy účastníci 

průzkumu uvedli odkaz na instituci s kompletní adresou. Většina veřejných informačních 

zdrojů je uvedena formou internetového odkazu. Další odkazy, které byly použity při 

zpracování analýzy, ale nepovažujeme za účelné je uvádět přímo v textu studie, jsou 

přehledně podle států uspořádány v příloze č. 7. Veškeré internetové odkazy byly funkční 

k datu zpracování této studie, tj. k 30.11. 2006.  

 

IV.1.1 Belgické království 

Odborné sdružení environmentálních expertů  

(Vlaamse MilieuDeskundigen, VMD) 

http://www.vmd.be 

Podrobný adresář belgických firem http://www.envirolink.be 

Poradci pro environmentální povolení Buňky 

environmentálních poradců Valonského podnikatelské 

unie 

http://www.permisenvironnement.

be/bureauxconseils.html 

Belgická asociace ekoporadců  

(Association Belge des Eco-Conseillers/Conseillers de 

Environnement, ABECE) 

http://www.abece.be 

Ústav pro ŽP a územní plánování Svobodné univerzity 

v Bruselu (Institut de Gestion de l’Environnement et 

d’Aménagement du Territoire, IGEAT) 

http://www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ul

b_igeat/hp/hp_fr.htm 

Belgická akreditační organizace (BELAC) http://www.belac.be 

 

IV.1.2 Dánské království 

paní Heidi Hilbert 

Dánská agentura ochrany životního prostředí 

(Miljøstyrelsen) 

právní poradce 

Strandgade 29, 1401 København K, Denmark, DK-1401 

e-mail: mst@mst.dk 

http://www.vmd.be/
http://www.envirolink.cz/
http://www.permisenvironnement.be/bureauxconseils.html
http://www.permisenvironnement.be/bureauxconseils.html
http://www.abece.be/
http://www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_igeat/hp/hp_fr.htm
http://www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_igeat/hp/hp_fr.htm
http://www.belac.be/
mailto:mst@mst.dk
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Ministerstvo životního prostředí http://www.mim.dk 

Dánská agentura ochrany životního prostředí 

(Miljøstyrelsen, the Danish Environmental Protection 

Agency, EPA) 

http://www.mst.dk 

Informační centrum pro životní prostředí, zdraví a 

spotřebu Kodaň 

http://www.miljoeogsundhed.dk 

Národní institut pro potraviny (The National Food 

Institute, NFI) 

http://www.dfvf.dk 

 

IV.1.3 Estonská republika 

sl. Anari Lilleoja 

Ředitelka kanceláře environmentálního vzdělávání 

Ministerstvo životního prostředí 

Narva mnt. 7A, Tallinn, 15172 Estonia 

e-mail: anari.lilleoja@envir.ee 

http://www.envir.ee 

 

Estonské středisko environmentálních informací 

Mustamäe tee 33, Tallinn, 10616 

Telefon: 673 7577 

Fax: 656 4071 

e-mail: info@ic.envir.ee 

http://www.keskkonnainfo.ee/english 

 

Ministerstvo životního prostředí http://www.envir.ee 

Estonské informační centrum životního prostředí 

(Estonian Environment Information Centre, EEIC). 

http://www.keskkonnainfo.ee 

 

IV.1.4 Finská republika 

Ministerstvo životního prostředí http://www.ymparisto.fi 

http://www.mim.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.miljoeogsundhed.dk/
http://www.dfvf.dk/
mailto:anari.lilleoja@envir.ee
http://www.envir.ee/
mailto:info@ic.envir.ee
http://www.keskkonnainfo.ee/english
http://www.envir.ee/
http://www.keskkonnainfo.ee/
http://www.ymparisto.fi/
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Finský environmentální institut (SYKE) http://www.environment.fi/syke 

„Zelená síť“ (Green Network, GN) http://www.greennetfinland.fi 

Univerzita užitých technologií HAMK http://portal.hamk.fi/ 

Helsinská polytechnika http://kva.tkk.fi/ 

Spotřebitelská agentura & ombudsman http://www.kuluttajavirasto 

Motiva – energetické poradenství http://www.motiva.fi 

Zelená cesta Turku http://www.yle.fi/multifoorumi/vihr

eapolku 

Environmentální centrum města Helsinek http://www.hel2.fi/ymk/eng 

 

IV.1.5 Francouzská republika 

Ministerstvo ekologie a udržitelného rozvoje http://www.environnement.gouv.fr 

Francouzská asociace environmentálních poradců http://www.asfec.fr 

Bulletin Actu-environnement http://www.actu-

environnement.com 

Portál Emploi-environnement http://www.emploi-

environnement.com 

Vědeckotechnická společnost pro vodu a životní 

prostředí (Association Scientifique et Technique pour 

l’Eau et l’Environnement, ASTEE) 

http://www.astee.org 

 

IV.1.6 Irsko 

Informační portál Vládního departmentu pro životní 

prostředí, dědictví a místní správu (The Department of 

the Environment, Heritage & Local Government, DEHLG) 

http://www.enfo.ie 

Centrum pro udržitelný život a učení Cultivate http://www.sustainable.ie/cultivate 

Národní energetická agentura Sustainable Energy 

Ireland (SEI) 

http://www.sei.ie 

Informační portál Envirocentre http://www.envirocentre.ie 

 

IV.1.7 Italská republika 

paní Irene Bona 

http://www.environment.fi/syke
http://www.greennetfinland.fi/
http://portal.hamk.fi/
http://kva.tkk.fi/
http://www.kuluttajavirasto/
http://www.motiva.fi/
http://www.yle.fi/multifoorumi/vihreapolku/
http://www.yle.fi/multifoorumi/vihreapolku/
http://www.hel2.fi/ymk/eng/
http://www.environnement.gouv.fr/
http://www.asfec.fr/
http://www.actu-environnement.com/
http://www.actu-environnement.com/
http://www.emploi-environnement.com/
http://www.emploi-environnement.com/
http://www.astee.org/
http://www.enfo.ie/
http://www.sustainable.ie/cultivate/
http://www.sei.ie/
http://www.envirocentre.ie)/
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konzultantka společnosti CH2M HILL 

Via Sarzana, 40 20159 Milan, Italy 

e-mail: irene.bona@ch2m.it 

http://www.ch2m.it 

 

Ministerstvo životního prostředí a ochrany území 

(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) 

http://www.minambiente.it 

Národní agentura  pro životní prostředí (Agenzia per la 

protezione dell’ambiente e per i servici tecnici, APAT) 

http://www.apat.it 

Informační systém pro veřejnost SINAnet http://www.sinanet.apat.it 

Environmentální legislativa http://wwwamb.bologna.enea.it/cg

i/legamb/legamb.html 

Portál o životním prostředí http://www.dirittoambiente.net/ho

me.php 

Národní observatoř pro odpady http://www.osservatorionazionaler

ifiuti.it/home.asp 

Italská národní agentura pro nové technologie, energii a 

životní prostředí ENEA 

http://www.enea.it 

Národní síť regionálních a lokálních energetických 

agentur (RENAEL) 

http://www.renael.it 

Italská unie environmentálních poradců (Unione Italiana 

Consulenti Ambientali, UNICA) 

http://www.consulentiambientali.it 

 

Italská asociace environmentálních poradců 

(Associazione Italiana Consulenti Ambientali, AICA) 

http://www.aica-ambiente.it 

Portál “InformAmbiente” Turín http://www.comune.torino.it/ambie

nte 

Soukromý portál o životním prostředí http://www.ambiente.it 

 

IV.1.8 Kyperská republika 

paní Athena Papanastasiou 

státní úřednice pro rozvoj průmyslu 

Ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky 

odbor energetiky 

mailto:irene.bona@ch2m.it
http://www.ch2m.it/
http://www.minambiente.it/
http://www.apat.it/
http://www.sinanet.apat.it/
http://wwwamb.bologna.enea.it/cgi/legamb/legamb.html
http://wwwamb.bologna.enea.it/cgi/legamb/legamb.html
http://www.dirittoambiente.net/home.php
http://www.dirittoambiente.net/home.php
http://www.osservatorionazionalerifiuti.it/home.asp
http://www.osservatorionazionalerifiuti.it/home.asp
http://www.enea.it/
http://www.renael.it/
http://www.consulentiambientali.it/
http://www.aica-ambiente.it/
http://www.comune.torino.it/ambiente/
http://www.comune.torino.it/ambiente/
http://www.ambiente.it/
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Ministry of Commerce, Industry and Tourism 

Energy Service 

Andrea Araouzou 13-15, Nicosia, Cyprus, 1421 

Telefon: +357 228 672 51 

Fax: +357 223 047 59  

e-mail: apapanastasiou@mcit.gov.cy 

http://www.mcit.gov.cy 

 

Harvardská škola veřejného zdraví (Harvard School of 

Public Health, HSPH) 

http://www.hsph.harvard.edu/cypr

us 

Kyperská technická komora (Cyprus Technical Chamber, 

ETEK)  

http://www.etek.org.cy 

 

IV.1.9 Litevská republika 

pan Vytautas Naruševičius 

ředitel Divize koordinace environmentálního monitoringu a výzkumu 

A. Juozapavičiaus st. 9, Vilnius, LT-09311 Lithuania 

Telefon: +370 5 2662844 

Fax: +370 5 2662800 

e-mail: v.narusevicius@aaa.am.lt 

 

Ministerstvo životního prostředí Republiky Litva  

Jakšto St. 4/9, Vilnius LT-01105, Litva 

Telefon: +370 5 2663660 

Fax: +370 5 2663663 

e-mail: info@am.lt 

 

paní Lina Smilgytė 

starší specialistka 

Ministerstvo dopravy a komunikací Republiky Litva 

Gedimino av. 17, Vilnius, Lithuania 

mailto:apapanastasiou@mcit.gov.cy
http://www.mcit.gov.cy/
http://www.hsph.harvard.edu/cyprus
http://www.hsph.harvard.edu/cyprus
http://www.etek.org.cy)/
mailto:v.narusevicius@aaa.am.lt
mailto:info@am.lt
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e-mail: l.smilgyte@transp.lt 

 

Asociace pro inženýrskou ekologii (Association of Engineering Ecology, AEE) 

Dominikonų st. 4, LT-01131 Vilnius 

Rimantas Budrys, president 

Telefon, fax:+370 5 212 38 79 

e-mail: budrys@iea.lt 

http://www.iea.lt 

 

Technologická univerzita Kaunas 

chemicko-technologická fakulta 

Radvilėnų pl. 19, LT - 50254 Kaunas, Lithuania 

e-mail: rastctf@ktu.lt 

 

Vilniuská technika Gediminas 

fakulta inženýrství životního prostředí 

Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius, Lithuania 

e-mail: aak@ap.vtu.lt 

 

Univerzita Klaipėda 

katedra přírodních a matematických věd 

Herkaus Manto g. 84, LT - 92294, Klaipėda, Litva  

 

Univerzita Siauliai 

katedra životního prostředí 

Višinskio g. 19, LT-77156, Šiauliai, Lithuania 

e-mail: OIKOS@fm.su.lt 

 

Litevské zelené hnutí http://www.zalieji.lt 

Centrum environmentálních informací http://www.apicentras.lt 

Regionální environmentální centrum Litva http://www.rec.lt 

Baltické environmentální fórum http://www.bef.lt 

Centrum pro environmentální politiku http://www.aapc.lt 

Environmentální centrum pro správu a technologie http://www.ecat.lt/en/index.html 

mailto:l.smilgyte@transp.lt
mailto:budrys@iea.lt
http://www.iea.lt/
mailto:rastctf@ktu.lt
mailto:aak@ap.vtu.lt
mailto:OIKOS@fm.su.lt
http://www.zalieji.lt/
http://www.apicentras.lt/
http://www.rec.lt/
http://www.bef.lt/
http://www.aapc.lt/
http://www.ecat.lt/en/index.html
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(ECAT-Litva) 

Litevská asociace energetických poradců (LEKA) http://www.leka.lt 

 

IV.1.10 Lotyšská republika 

paní Laimdota Straujuma 

Ministerstvo zemědělství Lotyšské republiky 

2 Republikas laukums, Rīga, Latvija, LV-1981 

Telefon: +371 7027010 

Fax: +371 7027512 

e-mail: zm@zm.gov.lv 

 

pan Guntis Pukītis 

Ministerstvo  životního prostředí Lotyšské republiky 

Peldu street 25, Riga, Latvia, LV-1494 

Telefon: +371 7026470 

Fax: +371 782 0442 

e-mail: pasts@vidm.gov.lv 

 

Ministerstvo životního prostředí Lotyšské republiky http://www.vidm.gov.lv 

Fond na ochranu životního prostředí http://www.lvafa.gov.lv 

Portál „Virums“ http://www.virums.lv 

Státní environmentální služba http://www.vvd.gov.lv 

Státní kancelář pro posuzování vlivů na životní prostředí http://www.vidm.gov.lv/ivnvb 

Lotyšská environmentální, geologická a meteorologická 

agentura 

http://www.lvgma.gov.lv 

Lotyšské zemědělské a školící středisko http://www.llkc.lv/web 

Lotyšská asociace poradců pro podnikání http://www.lbka.lv/~eng/lbka.htm 

 

IV.1.11 Lucemburské velkovévodství 

Ministerstvo životního prostředí (Ministère de 

l'Environnement Luxembourg) 

http://www.environnement.public.l

u/ 

http://www.leka.lt/
mailto:zm@zm.gov.lv
mailto:pasts@vidm.gov.lv
http://www.vidm.gov.lv/
http://www.lvafa.gov.lv/
http://www.virums.lv/
http://www.vvd.gov.lv/
http://www.vidm.gov.lv/ivnvb/
http://www.lvgma.gov.lv/
http://www.llkc.lv/web/
http://www.lbka.lv/~eng/lbka.htm
http://www.environnement.public.lu/
http://www.environnement.public.lu/
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Ekoporadenství Lucembursko (Emweltberodung 

Lëtzebuerg a.s.b.l. , EBL) 

http://www.oeko.lu 

Agentura pro energii (Agence de l'Energie) http://www.ael.lu 

Centrum zdrojů technologií pro ŽP (Centre de 

Ressources des Technologies pour l'Environnement, 

CRTE) 

http://www.crte.lu 

 

IV.1.12 Maďarská republika 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství 

Attila Rábai 

starší poradce 

H-1394 Budapest P.O. Box 351 

Telefon: +36 1 346 8588 

Fax: +36 1 201 4361 

e-mail: rabai@mail.kvvm.hu 

 

Maďarská síť ekoporaden (Kötháló) 

H- 8200 Veszprém, Zrínyi u. 3/1. 

Tel/Fax: 00 36 88 427 792 

e-mail: kothalo@zpok.hu 

URL: www.kothalo.hu 

 

Korvínova Univerzita v Budapešti 

Institut environmentálních věd  

Sándor Kerekes, ředitel Institutu.  

sandor.kerekes@uni-corvinus.hu 

 

Budapešťská univerzita technologie a ekonomie,  

Fakulta ekonomických a sociálních věd 

Katedra ekonomiky životního prostředí  

Dr. Szlávik János, vedoucí odboru 

http://www.oeko.lu/
http://www.ael.lu)/
http://www.crte.lu/
mailto:sandor.kerekes@uni-corvninus.hu
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e-mail: kornygazd@eik.bme.hu 

http://www.kornygazd.bme.hu/eng/index.html 

 

Budapest TECH  

Budapešťský Polytechnický institut  

Dr. Imre Rudas  

rudas@bmf.hu  

 

Vysoká škola Esterázy Károly  

Dr. Zoltán Hauser  

hauser@ektf.hu  

 

Nyíregyházi Főiskola  

Dr. Árpád Balogh  

balogha@nyf.hu 

 

Ministerstvo životního prostředí a hospodářství http://www.kvvm.hu 

Rozvojový direktoriát –„- http://www.fi.kvvm.hu 

Státní portál ochrany přírody http://www.termesztevedelem.hu  

Směrnice vodního hospodářství http://www.euvki.hu 

Výzkumný institut ŽP a vodního hospodářství http://www.vituki.hu 

Strana vodního hospodářství http://www.vizugy.hu 

Maďarská organizace ekologického značení http://www.kornyezetbarat-

termek.hu 

Rada pro ochranu životního prostředí v Maďarsku http://www.oktt.hu 

EMAS  http://www.emas.hu 

CITES - mezinárodní obchod s ohroženými druhy http://www.cites.hu 

Integrovaná prevence a kontrola znečištění http://www.ippc.hu 

Maďarská meteorologická služba http://www.omsz.hu 

Síť „Zelených bodů“ http://www.kvvm.hu/elerhetosegei

nk.php 

mailto:kornygazd@eik.bme.hu
http://www.kornygazd.bme.hu/eng/index.html
mailto:rudas@bmf.hu
mailto:hauser@ektf.hu
mailto:balogha@nyf.hu
http://www.kvvm.hu/
http://www.fi.kvvm.hu/
http://www.termesztevedelem.hu/
http://www.euvki.hu/
http://www.vituki.hu/
http://www.vizugy.hu/
http://www.kornyezetbarat-termek.hu/
http://www.kornyezetbarat-termek.hu/
http://www.oktt.hu/
http://www.emas.hu/
http://www.cites.hu/
http://www.ippc.hu/
http://www.omsz.hu/
http://www.kvvm.hu/elerhetosegeink.php
http://www.kvvm.hu/elerhetosegeink.php
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Maďarská síť ekoporaden Kötháló http://www.kothalo.hu 

Národní občanský fond http://www.nca.hu 

TÜV Rheinland Group http://www.tuv-rheinland.hu 

Asociace environmentálních podniků http://www.kszgysz.hu 

Perfekt Financial Training and Publishing Co. http://www.perfekt.hu 

Environmentální informační systém XIR http://www.kszgysz.hu/xir.htm 

 

IV.1.13 Maltská republika 

Ministry of Health, Elderly and Community care 

Ministerstvo zdraví, starobní a komunitní péče 

Dr. Karen Vincenti 

Konzultantka v oblasti veřejného zdraví 

Kancelář generálního ředitele  

Divize zdraví MHECC 

15, Castellania Palace, Merchants Street, CMR 02 Vallettta  

Telefon: +356 21230990 

Fax: +356 21 250231 

E-mail: karen.vincenti@gov.mt  

 

Centrum pro environmentální vzdělávání a výzkum  

kontaktní osoba: Dr. Paul Pace 

e-mail: paul.j.pace@um.edu.mt  

 

Mezinárodní institut životního prostředí 

St. Paul Street, Valletta, VLT 07, Malta  

Telefon: +356 21 240741; Fax: +356 21 230551  

Ředitel: Mr. Louis F. Cassar 

 

Ministerstvo pro otázky venkova a životní prostředí  http://www.mrae.gov.mt 

Maltský úřad životního prostředí a plánování  http://www.mepa.org.mt 

Ministerstvo zdraví, starobní a komunitní péče  http://www.health.gov.mt 

http://www.kothalo.hu/
http://www.nca.hu/
http://www.tuv-rheinland.hu/
http://www.kszgysz.hu/
http://www.perfekt.hu/
http://www.kszgysz.hu/xir.htm)
mailto:paul.j.pace@um.edu.mt
http://www.mrae.gov.mt/
http://www.mepa.org.mt/
http://www.health.gov.mt/
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Mezinárodní institut životního prostředí Maltské republiky http://www.um.edu.mt/courses/pr

ospectus/envintro.html 

Registrace environmentálních expertů MRAE http://www.mrae.gov.mt/environm

entexperts.asp 

„Zelená síť“ maltských úřadů http://www.greennetwork.gov.mt 

 

IV.1.14 Spolková republika Něměcko 

Bundesministerium fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti 

Achim Schreier 

Úřad  ZG II 1, zásadní společensko-politické otázky, spolupráce se svazy 

Alexanderstrasse 3, 11055 Berlin 

Telefon: 01888/305-2222 

Fax: 01888/305-2228 

Email: achim.schreier@bmu.bund.de 

 

Spolkový svaz poradenství v oblasti životního prostředí   http://www.umweltberatung.org 

Federace spotřebitelských organizací http://www.vzbv.de 

Spolková nadace pro životní prostředí http://www.dbu.de 

Spolkový svaz nadací http://www.stiftungen.org 

Portál šetrného nakupování a zásobování http://ecoprocurement.info 

Informační a komunikační portál pro ekoporadce http://umweltkommunikation.de 

Poradenský portál Průmyslové komory spolkové země 

Porýní - Falcko 

http://www.pfalz.ihk24.de/produkt

marken/innovation_und_umwelt/u

mweltberatung/index.jsp 

Informační systém environmentálních podniků http://www.umfis.de 

 

IV.1.15 Nizozemské království 

Netherlands Environmental Assessment Agency  

Nizozemská agentura pro environmentální hodnocení 

pan Roel Thomas 

http://www.um.edu.mt/courses/prospectus/envintro.html
http://www.um.edu.mt/courses/prospectus/envintro.html
http://www.mrae.gov.mt/environmentexperts.asp
http://www.mrae.gov.mt/environmentexperts.asp
http://www.greennetwork.gov.mt/)
mailto:achim.schreier@bmu.bund.de
http://www.umweltberatung.org/
http://www.vzbv.de/
http://www.dbu.de/
http://www.stiftungen.org/
http://ecoprocurement.info/
http://umweltkommunikation.de/
http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/innovation_und_umwelt/umweltberatung/index.jsp)
http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/innovation_und_umwelt/umweltberatung/index.jsp)
http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/innovation_und_umwelt/umweltberatung/index.jsp)
http://www.umfis.de/
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National Focal Point EEA 

Národní ohniskový bod EEA 

PO Box 303, Bilthoven, Nizozemí NL-3720 AH 

e-mail: iroel.thomas@mnp.nl 

 

Nizozemská agentura pro environmentální hodnocení 

Netherlands Environmental Assessment Agency 

pan Wim Mol 

Projektový manažer Evropského centra pro ovzduší a změnu klimatu 

 

Ministerstvo bydlení, územního plánování a životního 

prostředí 

http://www.vrom.nl 

Poradenský portál Centrála životního prostředí http://www.milieucentraal.nl 

 

IV.1.16 Polská republika 

Centrum informací o životním prostředí Ministerstva ŽP http://www.ekoportal.pl 

Institut ochrany životního prostředí http://www.ios.edu.pl 

Institut ekologie průmyslových území http://www.ietu.katowice.pl 

Portál zemědělského poradenství http://www.odr.net.pl 

Systém Eko-net Centra pro environmentální studia 

Gdaňské technické univerzity 

http://www.eko-net.pl 

Národní nadace ochrany životního prostředí http://www.nfos.org.pl 

 

IV.1.17 Portugalská republika 

DHVTecnopor  

pan Miguel Braga da Cruz  

výkonný ředitel 

Rua Ricardo Severo, no. 3, 4th floor – 4050-515 - Porto – Portugal 

braga.cruz@dhvtecnopor.pt 

http://www.dhvtecnopor.pt 

 

mailto:iroel.thomas@mnp.nl
http://www.vrom.nl/
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.ekoportal.pl)/
http://www.ios.edu.pl/
http://www.ietu.katowice.pl/
http://www.odr.net.pl/
http://www.eko-net.pl/
http://www.nfos.org.pl/
mailto:braga.cruz@dhvtecnopor.pt
http://www.dhvtecnopor.pt/
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Environmentální institut http://www.iambiente.pt 

Portugalská asociace environmentálních inženýrů http://www.apea.pt 

Liga pro ochranu přírody http://www.lpn.pt 

Portugalská asociace posuzování vlivů http://www.apai.org.pt 

Liga pro ochranu přírody http://www.lpn.pt 

 

IV.1.18 Rakouská republika 

Umweltbundesamt 

Spolková agentura životního prostředí  

pan Wolfgang Dolezal 

referent Oddělení mezinárodní spolupráce  

Spittelauer Lände 5, Wien, A-1090 Austria 

e-mail: wolfgang.dolezal@umweltbundesamt.at 

http://umweltbundesamt.at 

 

Svaz rakouských poraden v oblasti životního prostředí 

“Umweltberatung” 

1130 Wien, Hietzinger Kai 5/7 Tel: 01-877 60 99 Fax DW - 13  

oesterreich@umweltberatung.at 

http://www.umweltberatung.at 

 

Umweltdachverband  

Střešní sdružení životního prostředí 

Alser Straße 21, 1080 Wien  

Telefon +43 1 401 13  

Fax: +43 1 401 13 – 50 

http://www.umweltdachverband.at 

 

Odborná vysoká škola Wiener Neustadt - Wieselburg – 

Tulln 

http://www.wieselburg.fhwn.ac.at/ 

 

http://www.iambiente.pt/
http://www.apea.pt/
http://www.lpn.pt/
http://www.apai.org.pt/
http://www.lpn.pt/
mailto:wolfgang.dolezal@umweltbundesamt.at
http://umweltbundesamt.at/
mailto:oesterreich@umweltberatung.at
http://www.umweltberatung.at/
http://www.umweltdachverband.at/
http://www.wieselburg.fhwn.ac.at/
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IV.1.19 Řecká republika 

Ministerstvo životního prostředí, územního plánování a 

veřejných prací 

http://www.minenv.gr 

Národní aténská observatoř http://www.noa.gr/indexen.html 

Institut pro environmentální výzkum a udržitelný rozvoj http://www.meteo.noa.gr 

Řecká společnost pro ochranu přírody http://www.eepf.gr 

 

IV.1.20 Slovenská republika 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Vedoucí oddělení pro vědu, výzkum, výchovu, vzdělávání a osvětu. 

paní PhDr. Fančová Lucia 

Nám. Ľ. Štúra 1, 831 02 Bratislava, Slovenská republika 

Telefon: +421 259 562 352 

Fax: +421 223 58 

e-mail: fancova.lucia@enviro.gov.sk 

 

Energetické centrum Bratislava 

Ambrova 35, 831 01 Bratislava, Slovenská republika 

Telefon: +421 2 593 000 91 

Fax: +421 2 593 000 97 

http://www.ecb.sk 

http://www.e-filip.sk 

http://www.usporyenergie.sk 

 

Enviroportál 

Slovenská agentúra životného prostredia 

CEI - Centrum environmentalistiky a informatiky 

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika 

http://www.enviroportal.sk/ 

 

Ekoporadňa Živica 

http://www.minenv.gr/
http://www.noa.gr/indexen.html
http://www.meteo.noa.gr/
http://www.eepf.gr/
mailto:fancova.lucia@enviro.gov.sk
http://www.ecb.sk/
http://www.e-filip.sk/
http://www.usporyenergie.sk/
http://www.enviroportal.sk/
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Vysoká 18, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 

Telefon a fax: +421 2 529 629 29 

ekoporadna@zivica.sk 

http://www.ekoporadna.sk 

 

Centrum environmentálních aktivit Trenčín http://www.cea.sk 

Ekotrend http://www.ecotrend.sk 

Energetické centrum Bratislava (ECB) http://www.ecb.sk 

Poradenský energetický portál ECB http://www.e-filip.sk 

Ekoporadna Živica Bratislava http://www.ekoporadna.sk 

Centrum environmentálních aktivit Trenčín http://www.cea.sk 

Spotřebitelský portál –„- http://www.ekospotrebitel.sk 

sdružení EKOTREND - zväz ekologického 

poľnohospodárstva 

http://www.ecotrend.sk 

Informační systém životního prostředí http://www.enviroportal.sk 

Soukromý portál firmy IMS o environmentální legislativě http://www.environet.sk 

Portál NNO „Za matku Zemi“ http://www.enviroservis.sk 

 

IV.1.21 Slovinská republika 

Ministerstvo životního prostředí a území http://www.mop.gov.si 

Agentura ochrany životního prostředí http://www.arso.gov.si 

Agentura pro radioaktivní odpad http://www.sigov.si/arao 

Slovinská hospodářská komora http://www.gzs.si/eng/ 

 

IV.1.22 Španělské království 

Punto focal español de la AEMA 

Španělský ohniskový bod Evropské agentury životního prostředí - EEA 

Ministerio de Medio Ambiente  

Ministerstvo životního prostředí 

pan Jose Ignacio Elorrieta 

mailto:ekoporadna@zivica.sk
http://www.ekoporadna.sk/
http://www.cea.sk)/
http://www.ecotrend.sk/
http://www.ecb.sk)/
http://www.e-filip.sk/
http://www.ekoporadna.sk/
http://www.cea.sk)/
http://www.ekospotrebitel.sk/
http://www.ecotrend.sk/
http://www.enviroportal.sk/
http://www.environet.sk/
http://www.enviroservis.sk/
http://www.mop.gov.si/
http://www.arso.gov.si/
http://www.sigov.si/arao
http://www.gzs.si/eng/
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Pza. San Juan de  la Cruz, s/n 

28071 Madrid 

Telefon +34 91 453 5380 

Fax: +34 91 534 0583 

http://www.mma.es 

 

sl. Susana Calvo 

vedoucí oddělení environmentálního vzdělávání 

Plaza San Juan de la Cruz s/n, Madrid, 28071 Spain 

Telefon: +34 91 597 65 27 

e-mail: SCalvo@mma.es 

http://www.mma.es 

 

Ministerstvo životního prostředí http://www.mma.es 

Obchodní komora http://www.camaramadrid.es 

Španělská podnikatelská konfederace http://www.ceoe.es/ 

Konfederace malých a středních podniků http://www.cepyme.es/ 

Ministerstva školství a vědy http://www.mec.es 

Nadace biodiverzity http://www.fundacion-

biodiversidad.es 

Podnikatelská asociace v oblasti inženýrství, poradenství 

a technologických služeb 

http://www.tecniberia-asince.es/ 

Mezioborová profesionální environmentální asociace http://www.aproma.org 

Adresář environmentálních NNO, podniků a nadací http://www.mma.es/portal/seccion

es/entidades_ambientales/empre

sas/index.jsp 

Veřejná společnost environmentálního řízení (IHOBE) http://www.ihobe.net 

 

IV.1.23 Švédské království 

Sekce udržitelného rozvoje a environmentální integrace 

Ministerstvo udržitelného rozvoje Švédského království 

http://www.mma.es/
mailto:SCalvo@mma.es
http://www.mma.es/
http://www.mma.es/
http://www.camaramadrid.es/
http://www.ceoe.es/
http://www.cepyme.es/
http://www.mec.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.tecniberia-asince.es/
http://www.aproma.org/
http://www.mma.es/portal/secciones/entidades_ambientales/empresas/index.jsp
http://www.mma.es/portal/secciones/entidades_ambientales/empresas/index.jsp
http://www.mma.es/portal/secciones/entidades_ambientales/empresas/index.jsp
http://www.ihobe.net/
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pan Micael Hagman 

Tegelbacken 2, Stockholm, 103 33 Sweden 

Telefon: +46 8 405 22 89 

Fax: +46 8 14 09 87 

Mobilní telefon: +46 70 508 82 89 

e-mail: micael.hagman@sustainable.ministry.se 

 

Ministerstvo pro udržitelný rozvoj  http://www.sweden.gov.se/sb/d/2

066 

Švédská agentura ochrany životního prostředí  http://www.internat.naturvardsver

ket.se/ 

Švédská asociace místních správ / Švédská federace 

okresních rad  

http://www.skl.se 

Švédská společnost pro ohranu přírody  http://www.snf.se/english.cfm 

Technická fakulta Lundské univerzity  http://www.lth.se 

Střešní organizace švédských environmentálních 

manažerů  

http://www.nmc.a.se/eng/ 

Švédská energetická agentura  http://www.stem.se/ 

Švédská spotřebitelská agentura  http://www.konsumentverket.se/ 

 

IV.1.24 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Portál veřejné správy Directgov http://www.direct.gov.uk 

Agentura pro životní prostředí http://www.environment-

agency.gov.uk 

Trust pro úspory energie http://www.energysavingtrust.org.

uk 

Institut pro energii http://www.energyinst.org.uk 

Agentura pro potravinové standardy http://www.food.gov.uk 

Společnost environmentálních inženýrů http://www.environmental.org.uk 

 

IV.1.25 Švýcarská konfederace 

Bundesamt für Landwirtschaft, BLW 

mailto:micael.hagman@sustainable.ministry.se
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2066
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2066
http://www.internat.naturvardsverket.se/
http://www.internat.naturvardsverket.se/
http://www.skl.se/
http://www.snf.se/english.cfm
http://www.lth.se/
http://www.nmc.a.se/eng/
http://www.stem.se/
http://www.konsumentverket.se/)
http://www.direct.gov.uk/
http://www.environment-agency.gov.uk)/
http://www.environment-agency.gov.uk)/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
http://www.energyinst.org.uk/
http://www.food.gov.uk/
http://www.environmental.org.uk/


Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 322 -

Federální úřad pro zemědělství, Kancelář ředitele 

paní Brigitte Decrausaz 

vědecká pracovnice 

Mattenhofstrasse 5, Bern, 3003  Switzerland 

e-mail: brigitte.decrausaz@blw.admin.ch 

http://www.blw.admin.ch/ 

 

Swiss Center for Agricultural Extension 

Švýcarské centrum pro zemědělský rozvoj a rozvoj venkova 

Odbor rozšiřování rozvojové spolupráce 

Eschikon 28, CH-8315 Lindau, Switzerland 

e-mail: eza@agridea.ch 

http://www.agridea.ch 

http://www.lbl.ch (mezinárodní jednotka) 

 

Výzkumný ústav pro agroekologii http://www.art.admin.ch/aktuell 

Švýcarská zemědělská unie http://www.sbv-usp.ch 

Federální úřad pro zemědělství http://www.blw.admin.ch 

Environmentální poradna Umweltberatung Luzern http://www.umweltberatungluzern.

cz 

Vzdělávácí centrum World Wildlife Fund http://www.wwf.ch/de/newsundser

vice/service/bildungsangebot/inde

x.cfm 

Mezinárodní portál Zelené stránky http://www.eco-web.com 

Celošvýcarský servisní portál vzdělávání dospělých http://www.erwachsenebildung.or

g 

Vzdělávací společnost SANU http://www.sanu.ch 

 

IV.1.26 Norské království 

Ministry of Agriculture and Food 

Ministerstvo zemědělství a potravinářství 

Bente Lise Dagenborg, poradce 

mailto:brigitte.decrausaz@blw.admin.ch
http://www.blw.admin.ch/
mailto:eza@agridea.ch
http://www.agridea.ch/
http://www.lbl.ch/
http://www.art.admin.ch/aktuell/
http://www.sbv-usp.ch/
http://www.blw.admin.ch/
http://www.umweltberatungluzern.cz)/
http://www.umweltberatungluzern.cz)/
http://www.wwf.ch/de/newsundservice/service/bildungsangebot/index.cfm
http://www.wwf.ch/de/newsundservice/service/bildungsangebot/index.cfm
http://www.wwf.ch/de/newsundservice/service/bildungsangebot/index.cfm
http://www.eco-web.com/
http://erwachsenebildung.org/
http://erwachsenebildung.org/
http://www.sanu.ch/
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Postboks 8007 Dep, N-0030 OSLO 

Telefon: + 47 22249391 

Telefon: + 47 222753 

E-mail: postmottak@lmd.dep.no 

 

Stiftelsen Miljøfyrtårn 

PB 514, 4665 Kristiansand.  

Tlf: 38 00 80 60 

post@miljofyrtarn.no 

 

Ministerstvo životního prostředí  http://www.dep.no/md 

Ministerstvo zemědělství a potravinářství  http://odin.dep.no/lmd 

Děti Země Norsko  http://www.naturvern.no 

„Grönn Hverdag“ (Zelený den)  http://www.gronnhverdag.no 

Projekt „Miljøfyrtårn“ (Eko-maják)  http://www.miljofyrtarn.no 

OIKOS  http://www.oikos.no 

Informačního portál „Stav životního prostředí“ http://http.environment.no 

 

mailto:postmottak@lmd.dep.no
mailto:post@miljofyrtarn.no
http://www.dep.no/md/
http://odin.dep.no/lmd/
http://www.naturvern.no/
http://www.gronnhverdag.no/
http://www.miljofyrtarn.no/
http://www.oikos.no/
http://http.environment.no/
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IV.2. Přehled dokumentů zmiňovaných v textu 

 

Evropská ekonomická komise OSN 

Implementační zprávy stran Aarhuské úmluvy 

http://unece.org/env/pp/reports%20implementation.htm 

 

Evropská komise 

Příloha ke zprávě EK o národních strategiích udržitelného rozvoje 

http://ec.europa.eu/sustainable/docs/annex_sustainable_development_strategies.pdf 

 

DG Environment EU 

Analýza „ekologických podniků“ v EU a jejich potenciálu pro zaměstnanost a obchod  

Příloha 7 – přehled podniků a jejich asociací v EU 

(http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies2.htm#Analysis%20of%20the%20EU%20Ec

o-Industries,%20%20their%20Employment%20and%20Export%20Potential) 

 

Ministerstvo pro otázky venkova a životní prostředí 

Návrh strategie udržitelného rozvoje Maltské republiky  

http://www.mrae.gov.mt/htdocs/docs/ncsd.pdf 

 

Federální ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství 

Zpráva o plnění Rakouské národní strategie udržitelného rozvoje  

http://www.nachhaltigkeit.at/strategie.php3 

 

Eco-Stands For Quality Standards of Vocational Training for Eco Counselling 

Analysis of Eco-counselling networks, job profiles and vocational trainings in Europe (2005) 

http://www.ecostands.org 

 

Fundación Biodiversidad, Španělsko 

Výroční zprávy  

http://www.fundacion-biodiversidad.es 

http://unece.org/env/pp/reports%20implementation.htm
http://ec.europa.eu/sustainable/docs/annex_sustainable_development_strategies.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies2.htm#Analysis%20of%20the%20EU%20Eco-Industries,%20%20their%20Employment%20and%20Export%20Potential
http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies2.htm#Analysis%20of%20the%20EU%20Eco-Industries,%20%20their%20Employment%20and%20Export%20Potential
http://www.mrae.gov.mt/htdocs/docs/ncsd.pdf
http://www.nachhaltigkeit.at/strategie.php3
http://www.ecostands.org/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
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IV.3. Seznam zkratek 

Dále jsou uvedeny zkratky použité v textu analýzy: 

AAO Místní zemědělské poradenské úřady, Lotyšsko 

ABECE Belgická asociace ekoporadců 

AEE Asociace pro inženýrskou ekologii, Litva 

AEP Agroenvironmentální poradenství 

AICA Italská asociace environmentálních poradců 

APAI Portugalská asociace posuzování vlivů na životní prostředí 

APAT Italská národní agentura  pro životní prostředí 

APEA Portugalská asociace environmentálních inženýrů 

APOP Slovenská Asociace průmyslu a ochrany přírody 

APPA Italské provinciální agentury ochrany životního prostředí 

APROMA Mezioborová profesionální environmentální asociace, Španělsko 

ARAO Slovinská agentura pro radioaktivní odpad 

ARPA Italské regionální agentury ochrany životního prostředí 

ARSO Slovinská agentura ochrany životního prostředí 

AsFEC Francouzská asociace ekoporadců 

ASPEK Slovenská Asociace průmyslové ekologie 

ASTEE Vědeckotechnická společnost pro vodu a životní prostředí, Francie 

BAFU Švýcarská agentura pro životní prostředí 

BAT Nejlepší dostupné technologie 

BEA Barcelonská energetická agentura, Španělsko 

BELAC Belgická akreditační organizace 

BFUB Spolkový svaz pro ekoporadenství 

BLW Švýcarský federální úřad pro zemědělství 

BMU Německé spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a 

jaderné bezpečnosti 

CAMA Španělský poradní sbor pro oblast životního prostředí 

CDMA Dokumentační centrum životního prostředí pro veřejnost Katalánského 

úřadu pro ŽP, Španělsko 

CEA Centrum environmentálního vzdělávání, Itálie 
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CEI Slovenské centrum environmentalistiky a informatiky 

CEOE Španělská podnikatelská konfederace 

CEPYME Konfederace malých a středních podniků 

CIAMAT Španělské centrum energetického, environmentálního a technického 

výzkumu 

CIDA Informační a dokumentační středisko životního prostředí autonomie 

Castilla y León, Španělsko 

CII Kyperský mezinárodní institut pro životní prostředí a veřejné zdraví 

CNAE Španělská národní klasifikace finančních ekonomických aktivit 

CNR Italské národní výzkumné centrum 

CPC Centrum čistší produkce, Rakousko 

CREA Regionální centrum environmentálního vzdělávání, Itálie 

CRTE Centrum zdrojů technologií pro životní prostředí, Lucembursko 

ČOV Čistírny odpadních vod 

DBU Německá spolková nadace pro životní prostředí 

DEFRA Department pro životní prostředí, potraviny a otázky venkova, Velká 

Británie 

DEHLG Department pro životní prostředí, dědictví a místní správu, Irsko 

DTU Dánská technická univerzita 

EBL Síť „Ekoporadenství Lucembursko“ 

ECAT Environmentální centrum pro správu a technologie, Litva 

ECB Energetické centrum Bratislava, Slovensko 

ECE Síť Eco-Counselling Europe 

ECUK Rada pro inženýring, Velká Británie 

EEA Agentura pro environmentální hodnocení, Nizozemsko 

EEA Evropská agentura životního prostředí 

EEIC Estonské informační centrum životního prostředí 

EFAEP Evropská federace asociací environmentálních odborníků 

EI Environmentální inženýrství (obecně) 

EI Institut pro energii, Velká Británie 

EIA Posuzování vlivů na životní prostředí 
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EIRs Pravidla o environmentálních informacích, Velká Británie 

EIS Prohlášení o vlivu na životní prostředí 

EMAS Systém environmentálního řízení a ověřování 

EMLA Asociace environmentálního řízení a práva, Maďarsko 

EMS Environmentální systémy řízení 

ENEA Italská národní agentura pro nové technologie, energii a životní prostředí 

ENFO Irská veřejná informační služba o otázkách životního prostředí 

EOI Živnostenská škola Madrid, Španělsko 

EPA Agentura ochrany životního prostředí (obecně) 

ERDF Evropský regionální rozvojový fond 

ESDs Odbory environmentálních služeb městských rad, Velká Británie 

ESF Evropský sociální fond 

EST Trust pro úspory energie, Velká Británie 

ETEK Kyperská technická komora 

EU Evropská unie 

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

FB Nadace biodiverzity, Španělsko 

FEA Rakouská spolková agentura životního prostředí 

FEASTA Nadace pro ekonomiku udržitelnosti, Irsko 

FEE Mezinárodní nadace pro environmentální výchovu 

FOI Informace poskytované veřejnými institucemi veřejnosti, Velká Británie 

FOIA Zákonem o svobodném přístupu k informacím, Velká Británie 

FP Ohniskový bod 

FSA Agentura pro potravinové standardy, Velká Británie 

GMO Geneticky modifikované organizmy 

GN Green Network, Finsko 

GRIP Norská nadace pro udržitelnou spotřebu a produkci 

GZS Slovinská hospodářská komora 

HAMK Univerzita užitých technologií, Finsko 

HCPC Maďarské centrum čistší produkce 



Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku         Praha, 2006 

- 328 -

HSPH Harvardská škola veřejného zdraví, Kypr 

HSPN Řecká společnost pro ochranu přírody 

HuMuSz Maďarská aliance pro omezování vzniku odpadu 

IA Environmentální institut, Portugalsko 

ICRAM Italský institut pro aplikovaný mořský výzkum 

IE Podnikový institut Madrid, Španělsko 

IERSD Řecký institut pro environmentální výzkum a udržitelný rozvoj 

IETU Polský institut ekologie průmyslových území 

IFOAM Mezinárodní organizace organického zemědělství 

IGEAT Ústav pro životní prostředí a územní plánování Svobodné univerzity 

v Bruselu, Belgie 

IHOBE Poradenská služba v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí 

pro podnikatele a municipality, Španělsko 

INEM Mezinárodní síť environmentálního managementu 

INFEA Národní italský program environmentálních informací, vzdělávání a 

školení 

IOS Polský institut ochrany životního prostředí 

IPPC Integrovaná prevence znečištění 

ISS Italský národní zdravotní institut 

ISTAT Italský národní institut pro statistiku 

ISŽP Informační systém životního prostředí 

KAWE Maďarský informační portál o ochraně ŽP v Maďarsku a EU 

KÖVET Maďarská asociace environmentálně uvědomělého řízení 

KPC Konzultační divize banky Austrian Kommunalkredit AG 

KSGS Maďarská asociace environmentálních podniků 

LAAC Lotyšské zemědělské a školící středisko 

LEKA Litevská asociace energetických poradců 

LPN Liga pro ochranu přírody, Portugalsko 

LTH Technická fakulta Lundské univerzity 

LVAFA Lotyšským fondem ochrany životního prostředí 

LVGMA Lotyšská environmentální, geologická a meteorologická agentura 
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LVIF Lotyšský fond pro environmentální investice 

LVPA Lotyšská asociace pro environmentální management 

MA 21 Místní Agenda 21 

MCIT Kyperské ministerstvo průmyslu a turistiky 

MEPA Maltský úřad životního prostředí a plánování 

MHECC Ministerstvo zdraví, starobní a komunitní péče Maltské republiky 

MoE Ministerstvo životního prostředí (obecně) 

MoEW Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství, Maďarsko 

MPE Norské královské ministerstvo paliv a energetiky 

MRAE Ministerstvo pro otázky venkova a životní prostředí Maltské republiky 

NCA Maďarský národní občanský fond 

NDP Národní rozvojový plán, Irsko 

NEFCO Severská korporace pro environmentální financování 

NEHAP Národní akční plán zdraví a životního prostředí 

NFI Národní institut pro potraviny, Dánsko 

NFOS Polská národní nadace ochrany životního prostředí 

NMC Švédská asociace environmentálních manažerů 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NNV Děti Země Norsko 

NOA Národní aténská observatoř, Řecko 

NPVO Slovinský národní plán ochrany životního prostředí 

OECD Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj 

OHSAS Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 

PPC Centrum prevence znečištění, Litva 

PSA Španělská platforma pro solární energii 

QMS Systémy řízení kvality 

REC MoE Regionální environmentální centra Ministerstva životního prostředí, 

Finsko 

REIO Informační kancelář o obnovitelných zdrojích energie 

RENAEL Italská národní síť regionálních a lokálních energetických agentur 
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REPDs Litevské regionální referáty životního prostředí 

REPIS Regionální environmentální poradenská a informační střediska, 

Slovensko 

RIMS Rakouský výzkumný institut pro řízení udržitelnosti  

SAGU Švýcarská pracovní skupina pro ekoporadenství 

SAŽP Slovenská agentura životního prostředí 

SCA Švédská spotřebitelská agentura 

SCPC Slovenské centrum čistší produkce 

SEA Posuzování vlivů strategií na ŽP 

SEA Švédská energetická agentura 

SEE Společnost environmentálních inženýrů, Velká Británie 

SEI Irská vládní agentura „Udržitelná energie Irsko“ 

SIAPA Informační systém vlády autonomie Asturias , Španělsko 

SINAnet Informační systém Italské agentury pro životní prostředí pro veřejnost 

SITRA Finský národní fond pro výzkum a vývoj 

SOGAMA Galicijská společnost pro životní prostředí, Španělsko 

SPD Litevský jednotný programový dokument 

SPF SSE Federální veřejný referát veřejného zdraví, ochrany potravního řetězce a 

životního prostředí, Belgie 

SSNC Švédská společnost pro ochranu přírody 

SYKE Finský environmentální institut 

UNDP Rozvojový program OSN 

UNECE Evropská ekonomická komise OSN 

UNEP Program OSN na ochranu životního prostředí 

UNICA Italská unie environmentálních poradců 

UNIDO Organizace pro rozvoj průmyslu OSN 

US EPA Agentura ochrany životního prostředí, USA 

UTAD Univerzita de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugalsko 

UVEK Švýcarský federální úřad pro životní prostředí, dopravu, energii a 

komunikace 

VBZV Německá federace spotřebitelských organizací 
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VMD Odborné sdružení environmentálních expertů, Belgie 

VMM Vlámská agentura životního prostředí, Belgie 

VROM Nizozemské ministerstvo bydlení, územního plánování a životního 

prostředí 

WIMM Institut environmentálního řízení Fakulty ekonomie a ekonometrie 

Amsterodamské univerzity 

WWF World Wildlife Fund 

XIR Environmentální informační systém Maďarské asociace 

environmentálních podniků 
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IV.4. Přílohy - přehled 

Příloha č. 1 

Vzor tištěného dotazníků a jeho jazykových verzí 

1a) Dotazník EPEU ’06 verze CZ 

1b) Dotazník EPEU ’06 verze EN 

1c) Dotazník EPEU ’06 verze FR 

1d) Dotazník EPEU ’06 verze IT 

1e) Dotazník EPEU ’06 verze DE 

1f) Dotazník EPEU ’06 verze PT 

1g) Dotazník EPEU ’06 verze ES 

 

Příloha č. 2 

Databáze respondentů 

Tato příloha obsahuje úplný adresář subjektů oslovených v rámci hlavního průzkumu. 

 

Příloha č. 3 

Základní srovnání způsobů zajištění EP v jednotlivých státech – srovnávací tabulka 

 

Příloha č. 4 

Náhledy interaktivního dotazníku http://survey.enviconsulting.eu 

 

Příloha č. 5 – Texty úvodních dopisů 

5a) Dopis EPEU ’06 verze CZ 

5b) Dopis EPEU ’06 verze En 

5c) Dopis EPEU ’06 verze FR 

5d) Dopis EPEU ’06 verze IT 

5e) Dopis EPEU ’06 verze DE 

5f) Dopis EPEU ’06 verze PT 

5g) Dopis EPEU ’06 verze ES 

http://survey.enviconsulting.eu/
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Příloha č. 6 - Vzory referenčních dopisů 

6a) Dopis Ministerstva životního prostředí 

6b) Dopis České informační agentury životního prostředí 

6c) Dopis EHK OSN (UNECE) 

 

Příloha č. 7 – Další odkazy  

 


