
 

TÉMA : EKONOMICKÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

Po pročtení kapitoly získáte přehled o možnostech financování EV  z různých zdrojů.  

Cílem je:  

 prezentovat příklady vnitřních a vnějších zdrojů financování EV, poskytnout  
přehled nadací a dalších subjektů podporujících  finančně EV  

 
a) Finanční prostředky nezbytné pro zabezpečení SP EVVO a ekonomické stimulátory 

(např. změny v daních, odvody, poplatky, pokuty atd.) 

b) Vnitřní zdroje 

 v rámci vlastních rozpočtů resortu 

 racionalizační opatření resortu 

 státní fondy 

c) Mimořádné zdroje 

 v rámci návrhu státního rozpočtu 

d) Fiskální politika státu 

 navodit podmínky stimulace podnikové sféry 

 ekologická daňová reforma 

e) Zahraniční zdroje 

 probíhající programy 

 iniciace nových programů 

 

Další finanční zdroje na regionální, okresní a místní úrovni 

 slučování prostředků z různých zdrojů 

 jiné zdroje (české i zahraniční) 

 vyhledávání sponzorů 

 vyuţívání prostředků nadací, aj. 



FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EVVO  Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ 

Aktivity spojené se vzděláváním, výchovou a osvětou, zaměřené v oblasti ţivotního  

prostředí zejména na ochranu přírody, mají bezpochyby nezastupitelnou úlohu. Ve 

společnosti, která se orientuje převáţně na vytváření finančních zisků při vyuţití nejrůznějších 

prostředků marketingu, s cílem dosáhnout vyššího prodeje čehokoli, lze environmentální 

vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) bez ohledu na formálně platnou definici 

charakterizovat jako moţný způsob, jak přesvědčit, poučit či změnit chování jedinců 

v procesu zachovávání nebo obohacování hodnot přírody a krajiny. 

Zůstaneme-li u terminologie trţního fungování, můţeme říci, ţe nabídka je stále 

pestřejší a poptávka se zvyšuje, dokonce podle průzkumu nabídku převyšuje. Principy 

fungování trhu v případě EVVO však nelze uplatnit zcela bez výhrad. Cena nabízených 

sluţeb se při zvyšující poptávce nemůţe příliš zvedat. I z tohoto důvodu vypracovávají 

kaţdoročně občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti a další neziskové organizace 

projekty, resp. ţádosti o poskytnutí finanční podpory na výukové programy, vzdělávací akce 

pro veřejnost, vydávání časopisů a publikací zabývajících se problematikou ţivotního 

prostředí, výstavbu návštěvnické infrastruktury mj. v chráněných územích a další aktivity.  

Obvykle mohou zájemci posílat ţádosti na státní instituce, jako například na 

Ministerstvo ţivotního prostředí, Státní fond ţivotního prostředí ČR či Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy, v okamţiku vyhlášení výzev z právě běţících národních či 

evropských programů. Rovněţ některé krajské či obecní úřady a magistráty, které na základě 

krajských nebo městských koncepcí EVVO vyčleňují prostředky ze svých rozpočtů také na 

tyto projekty, vyhlašují výběrová řízení na přidělení dotací.
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Ministerstvo ţivotního prostředí dotačně podporuje všechny druhy projektů – místní, 

regionální i celostátní. Důraz klade na projekty celostátní. 

Vlastní poskytování dotací se řídí především Zásadami vlády pro poskytování dotací 

ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy 

a  Zákonem o rozpočtových pravidlech ČR.
2
 

 

Výběr konkrétních témat se řídí především těmito zásadními dokumenty: 

                                                           
1
 Zpracováno podle Kozubková, J.: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Zamereno-na-verejnost/financovani-

projektu-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety.html 

2
Bližší informace: http://www.mzp.cz/cz/grantova_rizeni_pro_nno 

http://www.mzp.cz/cz/grantova_rizeni_pro_nno


 Státní politika ţivotního prostředí 

 Státní program ochrany přírody 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti 

 Strategie udrţitelného rozvoje 

 Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR 

 Rozvojový program environmentálního poradenství v ČR pro období 2008–

2013 

 Zpráva o ţivotním prostředí ČR 

 Politické záměry Evropské unie a krajů. 

 

  

HLAVNÍ TÉMATICKÉ OBLASTI PODPORY 

 

A - Ochrana přírody 

B - Prostředí měst a obcí 

C - Znalosti a informovanost o životním prostředí 

 

Finanční podpora je poskytována z prostředků státního rozpočtu formou účelově 

vázané dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

ČR na rok 2012, a lze ji tudíţ pouţít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je povinné 

dodrţet výši a skladbu nákladů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v Rozhodnutí 

schváleny.
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a) Státní fond životního prostředí ČR 

Poskytuje prostředky na základě Přílohy III Směrnice MŢP o poskytování finančních 

prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR (SFŢP), podepsané v září 2008 

ministrem ţivotního prostředí. Jedná se o tři národní programy:  

  Program investiční podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství 

 Program neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, 

poradenských a informačních center 

                                                           
 



  Program neinvestiční podpory projektů, zaměřených na aktuální témata z oblasti 

ţivotního prostředí.  

Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství- dotace je moţné 

čerpat na výstavbu, rekonstrukci a technické vybavení objektů environmentálních center 

a poraden v Praze; provoz environmentálních poraden a na realizaci vzdělávacích 

a osvětových programů, kampaní, vydávání odborných periodik a publikací, na koordinaci 

významných projektů realizovaných v ČR. 

  

Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - 

cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku 

z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

 

Bliţší informace a dokumenty ke staţení ke Státnímu fondu ţivotního prostředí viz: 

http://www.sfzp.cz/sekce/185/dokumenty-ke-stazeni/ 

 

Platné výzvy k Environmentálnímu poradenství, osvětě a vzdělávání, k centrům 

a poradnám také na http://www.dotace.nature.cz/osveta-a-vzdelani.html 

 

Klíčová slova a pojmy: cíle, nástroje, financování, neziskové organizace, oblasti, témata, 

dotace, podpora 

 

Otázky, úkoly a náměty k zamyšlení:  

1. Vyjmenujte alespoň část kroků nezbytných pro dosaţení cílů vytyčených SP EVVO 

2. Jaké nástroje má stát pro jejich realizaci? 

3. Které finanční nástroje povaţujete za nejdůleţitější? 

4. Uveďte příklady financování projektů EVVO z národních zdrojů. 

 

Příklady nadací podporujících EVVO 

 

https://www.sfzp.cz/sekce/456/program-podpory-environmentalniho-vzdelavani-osvety-a-poradenstvi/
https://www.sfzp.cz/sekce/630/program-podpory-ozdravnych-pobytu-deti/
http://www.sfzp.cz/sekce/185/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.dotace.nature.cz/osveta-a-vzdelani.html


NADACE PARTNERSTVÍ
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Nadace se prezentuje jako organizace pomáhající lidem, aby chránili a zlepšovali 

svoje ţivotní prostředí. Poskytuje sluţby pro obce, mikroregiony, kraje správy CHKO, školy 

a firmy.  

Příklady již podporovaných aktivit: 

 

 výsadba stromů a zeleně v krajině i ve městech  

 obnova a oţivení  veřejných prostranství 

 bezpečná doprava ve městech 

 bezpečné cesty do škol  

 rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky 

 environmentální výchova a zapojení dětí do ţivota v obci  

Nadační příspěvky poskytují neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům 

i jednotlivcům po celé České republice. Během 21 let existence podpořili na 3 000 projektů ve 

výši 280 miliónů korun. 

 

Nestlé pro vodu v krajině 

 

Podpora zapojování místních komunit do zlepšování retenčních schopností krajiny, 

protipovodňové ochrany a uplatňování efektivního a přírodě blízkého hospodaření s vodou. 

Konkrétní realizace povedou také ke zvýšení biodiverzity krajiny, nedílnou součástí procesu 

bude zvyšování povědomí místních obyvatel o dané problematice. 

Škola pro udržitelný život 

Cílem programu je zapojení ţáků a partnerů školy do zpracování vize a plánu 

udrţitelného rozvoje obce či okolí školy, do promýšlení a přípravy projektového záměru a do 

uskutečnění praktických místních projektů iniciovaných společně školami a partnery. Granty 

jsou určeny pouze školám zapojeným v síti Škol pro udrţitelný ţivot. 

Soutěž Cesty městy 

Dopravní program Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy ČR vyhlašuje 

pravidelně soutěţ  Cesty městy. Jejím cílem je podpořit zklidňování dopravy, zvyšování 

                                                           
4
 Další informace na http://www.nadacepartnerstvi.cz/o-nadaci 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/jak-ziskat-grant


bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšování podmínek pro rozvoj šetrné mobility a 

zkvalitňování veřejných prostorů ve městech a obcích ČR. 

Bezpečné cesty do škol  

Školní projekty zaloţené na práci s dětmi, spojující zvýšení dopravní bezpečnosti dětí 

na cestě do školy, podporu udrţitelné dopravy a zdravého ţivotního stylu, zvýšení povědomí 

ţáků a rodičů o pravidlech dopravního chování, zvýšení zájmů ţáků i rodičů o věci veřejné a 

také zlepšení ţivotního prostředí v okolí škol. 

NADAČNÍ FOND VEOLIA 

Nadační fond Veolia je firemním nadačním fondem, který byl zřízen  

v roce 2003. Účelem a posláním nadačního fondu je osvěta a šíření informací zejména oblasti 

ţivotního prostředí, podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeţe, podpora výběru a přípravy 

projektů zaměřených na tvorbu a ochranu ţivotního prostředí, podpora a organizování 

vzdělávacích akcí a setkávání odborníků, podpora sociálních projektů a podpora projektů 

obsahujících prvek dobrovolnictví a konaných ve veřejném zájmu. Veolia uplatňuje ve své 

činnosti regionální princip a je aktivní ve většině regionů České republiky.  

Ekologie zaujímá mezi nadačními projekty od počátku fungování fondu důleţité 

místo. I v této oblasti nadační fond vyvíjí vlastní aktivity či podporuje projekty jiných 

organizací. Environmentální projekty cíleně sledují zlepšování kvality ţivotního prostředí 

a podporují ohleduplné chování k přírodě, jednotlivým ţivočichům i rostlinám. 

Konkrétní příklad řešeného environmentálního projektu Nadačního fondu Veolia je 

„Sladokovodní giganti“ ve spolupráci s Českým rybářským svazem nebo „Ukliďme svět“, 

kde navázal nadační fond Veolia spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. 

http://www.nfveolia.cz 

NADACE ČEZ 

Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti 

rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv 

nebo jiných humanitárních hodnot, ochrany kulturních památek a ţivotního prostředí. 

Podpora regionů vychází mimo jiné z předpokladu, ţe právě místní organizace nejlépe vědí, 

na co jsou peníze nejvíc potřeba. Ţádosti o nadační příspěvek jsou posuzovány z hlediska 

http://www.nfveolia.cz/


potřeb konkrétní oblasti, detailní znalost místních podmínek je zárukou účelného vyuţití 

poskytnutých prostředků. Nadace ČEZ vyhlašuje granty jako je například Oranţové hřiště, 

coţ je projekt zaměřený na podporu výstavby nových nebo rekonstrukci stávajících hřišť – 

dětských, sportovních i multifunkčních.  Projekt je určen pro města a obce. Ročně je 

podpořeno okolo třiceti projektů. Grant je vyhlašován 1 x ročně. Stejně tak granty Oranţová 

učebna nebo oranţové schody. www.nadacecez.cz 

 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY  

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) se snaţí vybudovat v lidech pocit 

spoluzodpovědnosti za přírodu a ţivotní prostředí. ČSOP je největší nevládní organizace 

v České republice, která sdruţuje lidi se zájmem o přírodu a ochranu ţivotního prostředí. 

Členy ČSOP jsou odborníci, zkušení dobrovolníci, jakoţ i ti, kteří mají přírodu prostě rádi. 

ČSOP úzce spolupracuje se státními a samosprávními úřady, školami a jinými nevládními 

organizacemi (www.csop.cz) 

 

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY   

V roce 2004 se Nadace České spořitelny stala partnerem Nadace Partnerství a 

generálním partnerem jednoho z jejích programů „Zelené stezky – Greenways“, kdyţ 

úspěšná několikaletá spolupráce byla jiţ předtím navázána mezi Nadací Partnerství a Českou 

spořitelnou.  

Zelené stezky - Greenways jsou stezky a koridory přinášející současně uţitek 

ţivotnímu prostředí a kvalitě ţivota lidem v okolí. Jsou společným prostorem pro přírodu 

a nemotorovou dopravu ve městech i krajině. V roce 2002 se rozhodla Evropská komise 

zahrnout Zelené stezky - Greenways do Evropského týdne mobility. Cílem projektu „Zelené 

stezky – Greenways“ je spojit občany, organizace a obce za účelem zkvalitnění ţivota 

v oblasti, kde ţijí. Vizí je vybudovat síť Centrální Evropské Greenways (cyklistické 

a turistické trasy, rozvoj přírodních koridorů spojujících stovky místních aktivit v sociální, 

kulturní a ekonomické dimenzi). Tento program má oficiální podporu obcí, regionů a vlády 

(zejména resort místního rozvoje a ţivotního prostředí). Program je taktéţ podporován 

Evropskou Unií a její delegací v Praze. http://www.nadacecs.cz 

http://www.csop.cz/
http://www.nadacecs.cz/


Malé granty Nadace Partnerství 2012 - Strom života 

Podpora vzniku kvalitních veřejných prostranství se zelení za aktivní účasti místních 

občanů, budoucích uţivatelů. 

Prostřednictvím stromů pomáhají lidem nalézt cestu k přírodě i k sobě navzájem. 

Poskytují Malé granty na výsadbu stromů (do 20 tisíc Kč), granty Pro přírodu na podporu 

biodiverzity (do 100 tisíc Kč) a Místo pod stromy na úpravu veřejných prostranství (do 200 

tisíc Kč). Zároveň zprostředkovávají ošetření vzrostlých stromů prostřednictvím projektu 

Zdravé stromy pro zítřek. 

Vyhlašují anketu Strom roku, Evropský strom roku a soutěţ Město stromů. Svými 

aktivitami se snaţí motivovat lidi k zájmu o místo, ve kterém společně ţijeme. 

Cíle grantu 

 Podpora vzniku nových a obnovy stávajících zelených veřejných prostranství. 

 Zapojení široké veřejnosti do všech fází utváření veřejného prostranství 

pomocí metody komunitního plánování. 

 Vytváření veřejných prostranství s ohledem na představy a potřeby budoucích 

uţivatelů. 

OČEKÁVANÉ GRANTOVÉ VÝZVY 

Škola pro udržitelný život 

Jedná se o podporu projektů Nadace Partnerství, které si kladou za cíl zapojit ţáky a 

partnery školy do zpracování vize a plánu udrţitelného rozvoje obce či okolí školy, do 

promýšlení a přípravy projektového záměru a do uskutečnění praktických místních projektů 

iniciovaných společně školami a partnery. Maximální výše grantu je 40 000 Kč. Více 

informací lze naleznout na webových stránkách www.skolaprozivot.cz. 

Zdravé stromy pro zítřek 

Zdravé stromy pro zítřek jsou společným projektem Nadace Partnerství a Společnosti 

pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s.. Ţadatelé vybraní odbornou komisí obdrţí poukaz na 

bezplatné ošetření stromu kvalifikovanými arboristy, kteří vlastní mezinárodní certifikát 

http://www.skolaprozivot.cz/


Evropský arborista (European Tree Worker). Maximální výše grantu je ošetření jednoho 

vzrostlého stromu, bez ohledu na jeho věk či velikost. 

Program Pro budoucnost 

Nadace OKD bude podporovat záměry, které by bez významného přispění dárce 

nemohly být realizovány, a to projekty s ekologickým zaměřením, projekty směřující 

k zachování a přiměřenému vyuţití přírodně, kulturně a technicky hodnotných lokalit a 

objektů. Dále budou podpořeny projekty zlepšující veřejná prostranství. Maximální výše 

grantu je 1.000.000 Kč. 

Program Pro Evropu 

Nadace OKD si v tomto programu klade za cíl podpořit kapacitu nestátních 

neziskových organizací, školských zařízení a obcí pro přípravu projektů a zpracování ţádostí. 

Výstupem kaţdého podpořeného projektu musí být podaná ţádost do fondů EU. Maximální 

výše grantu je 300.000 Kč. 

 

Základní grantový program 

Prioritou programu je ochrana a posilování práva veřejnosti podílet se na rozhodování 

o ţivotním prostředí, včetně jednotlivých konkrétních případů ohroţení ţivotního prostředí. 

Regionální environmentální centrum - REC, Nadace VIA), projekty v oblasti 

vzdělávání (Vzdělávací Nadace Jana Husa, Open Society Fund v programu Vzdělávání) nebo 

aktivity pro děti a mládeţ (Nadace  Eurotel), existují nadace podporující rozvoj organizací 

(Ashoka, Nadace VIA).  

V některých případech je moţné tyto grantové programy pro aktivity EVVO vyuţít.  

(Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Preciosa, Euronisa, Syner, Nadace P. P. 

Pávka). Nadace Škola hrou, Tábor a Nadace B .J. Horáčka. 
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