Dopravní federace
Výroční zpráva 2008

 Dopravní

federace je sdružením několika významných českých
nevládních organizací, které se zabývají vlivy dopravy na životní prostředí.
Jejím hlavním cílem je podílet se aktivně na řešení problémů dopravy ve
vztahu k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel.

Členy DF v roce 2008 byli
Ekologický právní servis, Hnutí DUHA, Děti Země, Centrum pro dopravu a
energetiku a Oživení

Lidé DF
Pavel Doucha, předseda Rady DF
Pavel Přibyl, člen Rady DF
Michaela Valentová, členka Rady DF

DF je členem
Evropské federace pro dopravu a životní prostředí
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 Aktivity v roce 2008
1) Zahájení projektu Cenadalnic.cz (Cena dálnic)
Na začátku roku 2008 spustila
Dopravní federace ve spolupráci
s
dalšími
nevládními
organizacemi projekt nazvaný
Cenadalnic.cz. Tento projekt se
zaměřuje na nedostatky systému
financování infrastruktury v ČR z
hlediska jeho průhlednosti a
negativních vlivů na životní
prostředí. Jeho cílem je přilákat
pozornost veřejnosti a médií k
tématu korupce a klientelismu při výstavbě silniční infrastruktury, které vedou k plýtvání peněz ze
státního rozpočtu a stavění rozsáhlých dopravních staveb poškozujících životní prostředí. Výsledky
projektu jsou publikovány na www.cenadalnic.cz.
2) Spolupráce při sledování zavedení Operačního programu Doprava
Přes Operační program Doprava přiteče do výstavby silniční sítě z fondů EU více než 160 miliard
českých korun. Je proto velmi důležité hlídat, jestli jsou takto financované silnice plánovány v souladu
s ekologickými požadavky. Během roku 2008 Dopravní federace monitorovala společně s dalšími
NNO proces zavedení Operačního programu (jednání s úředníky, připomínkování finanční metodiky,
komunikace s Evropskou komisí).
3) Zvýšení spolupráce veřejnosti při přípravě Politiky územního rozvoje
Během roku 2008 zahájila česká vláda přípravu Politiky územního plánování (strategie územního
využití, zahrnující všechnu plánovanou silniční infrastrukturu). Dopravní federace se zaměřila na
povzbuzení veřejné účasti při přípravě návrhu Politiky. Kromě dalších činností k tomotu tématu,
připravila Dopravní federace nový a jedinečný systém zasílání připomínek veřejností prostřednictvím
SMS zpráv. Takzvaná “participativní SMS” umožňuje posílání zpráv z mobilního telefonu na určené
číslo s daným textem. SMS zpráva je automaticky změněna na emailovou zprávu předpřipraveného
znění, poslána vybrané osobě jako komentář nebo vyjádření názoru k danému předmětu.
4) Analýza vlivů mýtného na intenzitu silniční nákladní dopravy v
České republice
Dopravní federace připravila analýzu na téma mýtného pro nákladní
automobily jako informační podklad pro budoucí kampaň zaměřující se na
změny v systému mýtného.
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5) Spolupráce dopravních nevládních organizací
Dopravní federace zorganizovala dvě veřejné diskuze dopravních NNO, ve kterých se jednalo o
budoucí spolupráci a společných aktivitách. Jedním z výsledků diskuze byl projekt Cenadalnic.cz (viz
výše).

 Hospodaření v roce 2008
Náklady
Kč
mzdové náklady, daně, zdrav. a soc.
pojištění
odměny odborníkům
cestovné
správa webu
grafické práce a tisk
překlady
sms nástroj
poštovné
kancelářské potřeby
pronájem kanceláře
členský poplatek (T&E)
bankovní poplatky
jiné (kurzové ztráty )
Celkem výdaje

207 595
7 000
2 493
26 800
29 850
5 569
98 767
3 338
2 345
2 000
1 927
3 339
1 546
392 569

Příjmy
Nadace Partnerství
CEE Trust
EK – program BG Finančních
mechanismů EHP a Norska
Kreditní úroky
Celkem příjmy
Hospodářský výsledek – zisk

Za podporu v roce 2008 děkujeme
Nadaci Partnerství, CEE Trust a BG NROS
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Kč
164 759
200 541
27 270
2 398
394 968
2 399

