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Zelené úřadování ve veřejné správě 

Jak se naučit na úřadech šetřit obecní finance i životní prostředí – to zajímalo zástupce 
obcí, kteří se poslední listopadové úterý 29. 11. sešli v Ekocentru Kavyl ve Svatém Janu 
pod Skalou, aby se zůčastnili semináře Zelené úřadování ve veřejné správě. Podstatu 
tzv. zeleného úřadování jim přijela vysvětlit školitelka Mgr. Kamila Danihelková ze Sítě 
ekologických poraden (STEP), Ostrava.  

 

Zelené úřadování je zkrácený název pro environmentálně příznivé chování institucí 
financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, 
školy, školky, knihovny, muzea, domovy pro seniory a jiné. Z veřejných prostředků se totiž 
hradí řada věcí, které mohou v konečném důsledku značně zatěžovat životní prostředí. Zelené 
úřadování v sobě zahrnuje jak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování, tak 
vlastní nakupování.  

Účastníci semináře se pod vedením školitelky zamysleli nad tím, jaká praktická úsporná 
opatření mohou zavést na svém pracovišti, aby tak svou každodenní činností jednak snížili na 
minimum zátěž životního prostředí, ale také přispěli ke snížení nákladů na provoz. „Co je 
ekologické, nemusí nutně znamenat více peněz,“ zopakovala Mgr. Danihelková během 
školení hned několikrát.  

Oblastí, v nichž se mohou obce takto realizovat, je celá řada, a mohou se týkat například 
kancelářských potřeb a kancelářské techniky, vytápění, osvětlení, dopravy nebo čištění a 
úklidu. Na semináři byl prostor podrobně rozebrat výhody a nevýhody konkrétních opatření, 
od ekonomického využívání osobních počítačů, přes oboustranný tisk a nákupy kancelářských 
potřeb z recyklovaných materiálů, až po nákupy ekologicky šetrných potravin či využívání 
vody z kohoutku. 

Každý účastník semináře obdržel školicí materiály a osvědčení o absolvování. Zpestřením 
bylo závěrečné promítání krátkých reklamních filmů, ve zkratce shrnujících některé ze zásad 
ekologického provozu. Jen podtrhly vyznění celé akce: environmentálně příznivé chování 
veřejných institucí má ohromný potenciál pozitivně ovlivňovat své okolí. 

Síť ekologických poraden (STEP) sdružuje organizace zabývající se environmentálním 
poradenstvím pro veřejnost, obce i podnikatele. Environmentální poradny nabízejí radu a 
pomoc při řešení otázek týkajících se životního prostředí. STEP byla založena v září 1997 a 
jejími členy je celkem 18 ekoporaden. Aktivity STEP se zaměřují zejména na rozvoj 



 

environmentálního poradenství v rámci ČR, vzdělávání a standardy ekoporadenství, 
evropskou spolupráci a téma udržitelná veřejná správa. 

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl 
ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu 
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod 
Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte 
navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete 
nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese 
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně. 

 

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“  
 

 

 


