Výroční zpráva za rok 2015
Čisté nebe o.p.s.
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Úvodní slovo
Vážení příznivci čistého ovzduší na Ostravsku,
máme za sebou 5 let existence, a to si zaslouží krátké ohlédnutí. Splnili jsme si naši
představu, že vybudujeme malou, ale solidní neziskovku, která bude respektovaným
zástupcem a mluvčím Ostravanů nespokojených s jejich ovzduším. Cílem bylo
upozorňovat na závady v ovzduší a ponoukat znečišťovatele i jejich hlídače k jejich
odstraňování. To se dařilo někdy více, jindy méně, a nutno říct, že největšího
pokroku Ostravsko nakonec dosáhlo či dosáhne díky miliardovým dotacím Evropské
unie, nejprve pro průmysl a posléze také pro domácí kotle  to je nyní v běhu. Ale i to
je výsledek tlaku společnosti, ke kterému jsme snad drobným dílem přispěli.
Nejsme natolik sofistikovaná organizace, abychom měli přesný plán akcí a činností a
ty si odškrtávali. Máme zpracován dlouhodobý plán a jeho zásady, ale konkrétní
náplně a aktivity přirozeně závisí na osobách, které je vykonávají. Roku 2015 tak
vtiskla tvář především ředitelka Markéta Ubíková, která také sestavila tuto výroční
zprávu a sami uvidíte, jak široký záběr jsme pod jejím vedením měli.

Jan Kozina
předseda správní rady
Čisté nebe o.p.s.
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Základní informace o organizaci
Čisté nebe o.p.s.
Heřmanická 1648/5, 710 00 Ostrava
IČ: 
28642996
Číslo účtu: 438475580287/0100
Datová schránka: kzh2yjh
info@cistenebe.cz
www.cistenebe.cz
|
www.facebook.com/cistenebe
|
www.twitter.com/cistenebe
Vznik: 23. 12. 2010, registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud Ostrava, sp. zn. O 297
Naše poslání:
Posláním Čistého nebe je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch.
Naše vize:
V oblasti znečištěného ovzduší Ostravska být sjednocující a aktivizující platformou všech
zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života.

Lidé
Správní rada

Dozorčí rada

Jan Kozina, předseda správní rady
Andreas Triandafilu
Kamila Smutná roz. Plocková

Ivo Kaleta
Ivo Kvasnička
Jiří Klega

Ředitelka

Projektová manažerka
(od 1. 9. 2015)

Markéta Ubíková

Anna Plošková

Zleva: Kamila Smutná, Anna Plošková, Jan Kozina, Markéta Ubíková, Andreas Triandafilu, Jiří Klega
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Aktivity společnosti
Program Watchdog
Cílem programu Watchdog je sledovat aktivity a korektnost politických činitelů, úřadů,
státních organizací i firem majících vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku.
Aktivity programu Watchdog v roce 2015:
Pokračování watchdogového projektu 
Hlídka Barona Prášila
. Jedná se o službu na bázi
factcheck analýzy
, která kontroluje pravdivost výroků relevantních aktérů, tj. politiků,
zástupců institucí a podniků ve věci znečištěného ovzduší na území aglomerace Ostravska.
Projekt vznikl ve spolupráci s 
Demagog.cz
. Hlídka také pracovala na vyvracení mýtů, které
kolují o ovzduší na Ostravsku (např. Z
a ovzduší na Ostravsku můžou Poláci
).
Pokračovali jsme v pravidelných setkáních 
Think tanku Ostravské nebe
. Posláním Think
tanku je podpora dialogu mezi odborníky na ovzduší a občanským sektorem s cílem
zvyšování odbornosti zástupců občanského sektoru. První setkání v lednu 2015 bylo na
téma 
fugitivní emise a resuspenze
. Druhé setkání Think tanku proběhlo v květnu a bylo na
téma 
integrovaná povolení (IPPC) v Moravskoslezském kraji
. Tato setkávání byla podpořena
Nadačním Fondem Hyundai a Nadací Open Society Fund Praha. Na podzim jsme
pokračovali dalším setkáním zaměřeným na téma koksovny v Moravskoslezském kraji.

Celý rok 2015 jsme se aktivně zapojovali do přípravy 
Programu zlepšování kvality
ovzduší pro aglomeraci Ostrava/FrýdekMístek/Karviná (dále jen PZKO
). V únoru jsme
absolvovali 
schůzku na Ministerstvu životního prostředí. Čisté nebe a organizace Frank Bold
v rámci 
společné kampaně připravili nástroj, jehož prostřednictvím měli obyvatelé Ostravska
možnost zaslat ministerstvu připomínky. Na adrese 
www.vypakujsmog.cz jsme připravili 7
připomínek, které směřují k tomu, aby Programy vedly k dosažení limitních hodnot „v co
nejkratším čase“, jak požaduje zákon. Tato kampaň běžela v červenci a srpnu 2015.
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Následující půlrok jsme společně s Frank Bold sledovali situaci a komunikovali s
Ministerstvem životního prostředí. Rovněž jsme zaslali výzvu premiérovi Bohuslavu
Sobotkovi, aby se aktivně zajímal o přípravu PZKO. V listopadu jsme se zúčastnili veřejného
projednávání PZKO v Ostravě. V prosinci jsme se zapojili do procesu posuzování vlivů
PZKO na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA). Umožnili jsme veřejnosti se aktivně
zapojit opět prostřednictvím strány www.vypakujsmog.cz. S veřejností jsme komunikovali
především prostřednictvím F
acebooku
. Celá naše aktivita měla velký mediální ohlas.
V souvislosti s opožděným vznikem PZKO jsme přikročili k dalšímu kroku. Čisté nebe ve
spolupráci s organizací Frank Bold podalo dne 8. června 2015 
žalobu k Městskému soudu v
Praze 
na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu ve věci nevydání a
nezpracování Programu zlepšování kvality ovzduší podle § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší pro aglomeraci „Ostrava/Karviná/ FrýdekMístek“.
Celý rok jsme také sledovali přístup Evropské komise ve věci nedodržování imisních limitů
pro PM10. V březnu 2015 Evropská komise udělala další krok v tzv. 
infringementu a
požaduje po ČR rychlá a efektivní opatření k nápravě situace. Toto vyjádření je ze strany
Evropské komise v pořadí už druhým krokem v této věci (první výzva byla poslána 22. února
2013). Pokud Česká republika nenaplní očekávání Evropské komise, bude celá věc
posunuta k Evropskému soudnímu dvoru.
Celý rok 2015 jsme společně s kolegy ze Zeleného kruhu sledovali dění kolem 
novely
zákona o ochraně ovzduší, která v prosinci prošla Vládou ČR. Poslali jsme společně se
Zeleným kruhem jednotlivým ministrům dopis vyzývající ke zvážení zákona. Čisté nebe
podporuje novelu zákona s výhradami (především připomínkujeme formu a realizaci kontrol
lokálních topenišť).
V rámci posílení nejen naší watchdogové aktivity jsme navázali spolupráci s partnery z
Polska, konkrétně s organizací 
Krakowski Alarm Smogowy a s 
organizací Cris (Centrum
rozwoju inicjatyw spolecznych) z Rybnika.
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Program EduInfo
Program EduInfo je zaměřen na poskytování a zprostředkování informací o znečištění
ovzduší na Ostravsku.
Aktivity programu EduInfo v roce 2015:
Koncem dubna jsem realizovali za velkého zájmu médií 
návštěvu dánského odborníka na
ovzduší Kaare PressKristensena, který v Ostravě měřil koncentrace ultrajemného prachu.

V únoru jsme 
absolvovali akcelerační program 
Laboratoře Vodafone
. Pomocí metodiky lean
canvas jsme rozpracovali projekty SmogAlarm a Kanárci.
Město Opava ve spolupráci s Čistým nebem a Slezským gymnáziem v Opavě uspořádalo 5.
února akci s názvem Krotitelé vzduchu.
OxyBox a Čisté nebe se také zúčastnili D
ne země Ostrava 2015
.
V roce 2015 jsme spolupracovali na projektu 
CITISENSE
. Na podzim jsme společně
zrealizovali vzdělávací akci v MŠ Na Vyhlídce ve Vratimově.
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V listopadu jsme společně se Zeleným kruhem uspořádali vědeckou kavárnu na téma 
Vliv
ovzduší na zdraví
. Mile nás překvapila h
ojná účast
.
V listopadu jsme se aktivně i jako řečníci zúčastnili konference Ostravské ovzduší a lokální
topeniště pořádanou městem Ostrava.
Informace o ovzduší jsme šířili také prostřednictvím médií (několikrát reportáž v Událostech
na ČT1, pozvánky do pořadů), citace a články v tisku a rozhlase.
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Program Zapoj se
Program Zapoj se je zaměřen na vytvoření podmínek a nástrojů, které umožní obyvatelům
Ostravska vyjádřit svůj názor k problematice špatné kvality ovzduší.
Aktivity programu Zapoj se v roce 2015:
Hlavní aktivitou, která umožňovala obyvatelům se zapojit byla kampaň 
Vypakuj smog
, která
je detailně rozepsána v sekci watchdogové aktivity.
V roce 2015 jsme zapojili obyvatele Moravskoslezského kraje do problematiky znečištění z
lokálních topenišť prostřednictvím aplikace 
Čistý komín
. Za celý rok 2015 webovou aplikaci
navštívilo přes 8 tisíc návštěvníků. Na podzim 2015 jsme zahájili novou topnou sezónu.
Vyčistili jsme mapu a dali tak novou šanci všem. Od října do prosince přibylo několik desítek
nových komínů.

V lednu jsme zrealizovali 
setkání dobrovolník
ů.

8

Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
AKTIVA
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
Celkem Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období
136
1
137

Stav k posled. dni
účetního období
82
1
83

79
58
137

71
12
83

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje celkem
Celkem Pasiva

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem

359
0
283
72
4

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a služby
Přijaté příspěvky celkem (dary)
Provozní dotace celkem

351
20
232
99

Hospodářský (výnosy – náklady) výsledek před zdaněním
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Hospodářský výsledek po zdanění

8
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Granty nadací a institucí
Pokračovali jsme v realizaci projektů započatých v roce 2014:
Nadační fond Hyundai 
– projekt SmogWatch (realizace Hlídky Barona Prášila a Think
tanku Ostravské nebe)
Hub Innovation
– účast ve Vodafone Laboratoři, projekt SmogAlarm a Kanárci
Pokračování podpory ze strany 
Google Grants
Finanční dary za rok 2015
(jmenovitě jsou vypsány dary nad 1 000, Kč)
dárce

částka v Kč

STABA SERVIS Antikor

60 000

Trenkwalder

50 000

Jan Kozina

50 000

Martin Sixta

10 000

Jan Raszyk

7 000

Andreas Triandafilu

6 000

Pavel Štorch

3 000

Přemysl Mácha

1 500

Tomáš Drobík

1 200

Ondřej Kopecký

1 200

David Kozík

1 200

Lukáš Pokorný

1 200

Robert Jezerský

1 000

Ostatní drobní dárci

3 300

Celkem finanční dary

196 600

Děkujeme všem sponzorům, drobným dárcům a příznivcům za jejich (nejenom finanční)
podporu! Zároveň také děkujeme všem partnerům a dobrovolníkům.
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