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1. Předseda a členové Rady vlády pro udržitelný rozvoj v roce 2013 

 

stav k 31. prosinci 2013 

Jméno Funkce, reprezentovaná 
instituce Funkce v Radě 

Členství 
v orgánech 

Rady 

Ing. Jiří Rusnok 
předseda vlády od 
25.6.2013,  
(od 13.8.2013 v demisi) 

předseda  

Mgr. Tomáš Jan Podivínský 
ministr životního prostředí 
od 10.7.2013  
(od 13.8.2013 v demisi) 

výkonný 
místopředseda 

PS OSN – 
vedoucí 

PS USV – 
vedoucí 

PS MA21 – 
vedoucí 

Ing. František Koníček 
ministr práce a sociálních 
věcí od 10.7. 2013  
(od 13.8.2013 v demisi) 

místopředsedkyně  

Doc. Ing.  Jiří Cienciala, CSc. 
ministr průmyslu a 
obchodu od 10.7.2013  
(od 13.8.2013 v demisi) 

místopředseda  

RNDr. Libor Ambrozek předseda Českého svazu 
ochránců přírody člen  

Ing. Štěpánka Cvejnová ředitelka odboru veřejné 
správy Ministerstva vnitra člen  

Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. vědecká pracovnice  členka VpK, VpS – 
členka 

Ing. Václav Hlaváček, CSc. člen představenstva 
Agrární komory ČR člen  

RNDr. Jiří Mach náměstek ministra 
zemědělství člen  

Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro 
místní rozvoj člen PS URROÚ – 

vedoucí 

Ing. Ivan Jukl 
vrchní ředitel sekce 
ekonomické, Ministerstvo 
zahraničních věcí 

člen  

PhDr. Miroslava Kopicová ředitelka Národního 
vzdělávacího fondu členka  

Mgr. Vojtěch Kotecký programový ředitel, Hnutí 
DUHA člen VpS – člen 

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, 
CSc. 

ředitel Centra pro otázky 
životního prostředí UK člen 

VpS – 
předseda 

PS I – vedoucí 

(Ing. Ladislav Němec)  
náměstek ministra, 
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

člen  

Bc. Roman Onderka, MBA 
primátor statutárního 
města Brna, zástupce 
SMO ČR 

člen  
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Jméno Funkce, reprezentovaná 
instituce Funkce v Radě 

Členství 
v orgánech 

Rady 

PhDr. Ivan Rynda Fakulta humanitních studií 
UK Praha člen VpK – člen 

Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie, 
Ministerstvo dopravy člen  

MUDr. Radim J. Šrám, DrSc. 

vedoucí oddělení 
genetické ekotoxikologie 
Ústavu experimentální 
medicíny AV ČR 

člen  

MUDr. Alena Šteflová ředitelka kanceláře WHO v 
ČR členka  

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. 
pracovník 
makroekonomického 
oddělení ČMKOS 

člen  

Ing. Petr Švec ředitel Národní sítě 
Zdravých měst ČR člen VpK – 

předseda 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
náměstek ministra 
zdravotnictví, hlavní 
hygienik ČR 

člen  

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.   předsedkyně Českého 
statistického úřadu členka VpS – člen, 

PS I – člen 

Ing. Josef Zbořil člen představenstva Svazu 
průmyslu a dopravy ČR člen VpS – člen 

Ing. Tomáš Zídek náměstek ministra financí člen  

Mgr. Jiří Zimola 
hejtman Jihočeského 
kraje, zástupce Asociace 
krajů 

člen  

Změny v průběhu roku 2013 

 RNDr. Petr Nečas předseda vlády České republiky (od 28. června 2010 do 17. června 
2013), pověřen řízením vlády - předseda vlády v demisi (od 17. června 2013 do 10. 
července 2013) - předseda RVUR z titulu funkce 

 Mgr. Tomáš Chalupa ministr životního prostředí (od 17. ledna 2011 do 17. června 
2013), ministr životního prostředí v demisi (od 17. června 2013 do 10. července 2013) 
– výkonný místopředseda RVUR z titulu funkce 

 Ing. Ludmila Müllerová ministryně práce a sociálních věcí (od 16. listopadu 2012 do 
17. června 2013), ministryně práce a sociálních věcí v demisi (od 17. června 2013 do 
10. července 2013) - místopředsedkyně RVUR z titulu funkce 

 MUDr. Martin Kuba  ministr průmyslu a obchodu (od 16. listopadu 2011 do 17. června 
2013), ministr průmyslu a obchodu v demisi (od 17. června 2013 do 10. července 
2013)- místopředseda RVUR z titulu funkce 
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 MV – PhDr. Robert Ledvinka odvolán 25.3.2013 a od 26.3.2013 jmenován NM Pavel 
Kolář  

 MŠMT -  Ing. Ladislav Němec rezignoval na post NM dne 18.8.2012.  

 MF - Ing. Tomáš Zídek odvolán z pozice NM v červenci 2013 

 MZe -  RNDr. Jiří Mach odvolán z pozice NM 
 

 
 
2. Zaměstnanec sekretariátu 

Jediným pracovníkem sekretariátu je tajemník RVUR, který je zároveň zaměstnancem 
Ministerstva životního prostředí, kde vykonává i další hlavní činnosti.  

RNDr. Jiří Bendl, CSc. ( Jiri.Bendl@mzp.cz, tel 267122381 ). 

Pracovník sekretariátu: 

 podílí se na přípravě, zpracování a aktualizaci Strategie a Strategického rámce 
udržitelného rozvoje ČR a Situačních zpráv ke Strategickému rámci udržitelného 
rozvoje ČR; 

 zabezpečuje činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj; 
 připravuje Výroční zprávu Rady vlády pro udržitelný rozvoj; 
 zabezpečuje a koordinuje činnost výborů a pracovních skupin Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj, a to jak z hlediska administrativního, tak i odborného; 
 zpracovává připomínky k materiálům předloženým do připomínkového řízení 

a  stanoviska k materiálům předkládaným na jednání vlády; 
 zajišťuje odbornou a technickou redakci hlavních výstupních materiálů Rady vlády 

pro udržitelný rozvoj, jejích výborů a pracovních skupin; 
 podílí se na vytváření a na aktualizaci webových stránek Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj; 
 podílí se na organizaci a zajištění odborných akcí pořádaných Radou vlády 

pro udržitelný rozvoj. 

 

3. Přehled činnosti 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen: „Rada“, „RVUR“) vznikla jako stálý poradní, 
iniciační a koordinační orgán vlády ČR pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení 
na základě usnesení vlády ČR č. 778 ze dne 30. července 2003. Usnesením č. 836 
ze dne 6. srpna 2003 byl schválen statut Rady a bylo jí uloženo připravit první Strategii 
udržitelného rozvoje České republiky (dále jen „SUR“ „SUR ČR“, „Strategie“). 

Usnesením vlády ČR č. 1111 ze dne 27. září 2006 byly činnosti spojené s fungováním Rady 
převedeny z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí. Zároveň byl schválen nový 
statut Rady. Předsedou RVUR se stal premiér ČR. Obdobně jako je tomu i v řadě členských 
států Evropské unie, byla zavedena funkce výkonného místopředsedy, kterým je ministr 
životního prostředí; místopředsedy Rady jsou ministr průmyslu a obchodu a ministryně práce 
a sociálních věcí, a to z titulu výkonu funkce členů vlády ČR. 

V roce 2010 schválila vláda ČR Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (SRUR) svým 
usnesením č. 37 ze dne 11. ledna 2010. Text byl předtím posouzen a schválen společným 
zasedáním Výborem pro strategii udržitelného rozvoje (VpS) (23.), Výborem pro komunikaci 
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(VpK) (28.) a Pracovní skupinou pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje (PS I) (21.) 
16.10.2009 a dne 25.11.2009 též 21. plenárním zasedáním RVUR. SRUR je zveřejněn na 
internetové adrese http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje.  

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR byl připravován od roku 2009. Další subjekty 
podílející se na dopracování této aktualizace SUR ČR utvářely následující řídicí strukturu: 

 koncepční Řídicí výbor (ŘV) projektu k dopracování aktualizované SUR ČR (11 členů) 
v čele s předsedou Ing. T. Zídkem, členem RVUR (MF); 

 pracovní skupina složená z představitelů všech resortů a zástupce Úřadu vlády ČR; 
pracovní skupina též vytvořila expertní mikrotýmy k jednotlivým prioritním osám SUR; 

 na úrovni MŽP kromě oddělení strategií též interní pracovní skupina sestávající ze 
zástupců zainteresovaných sekcí; 

 Výbor pro Strategii RVUR, který na společných zasedáních s Výborem pro komunikaci 
(VpK) a Pracovní skupinou pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje (PS I) průběžně 
text posuzoval; 

 platforma významných organizací a institucí (PS PČR a Senát PČR, politické strany 
a dalších cca 40 institucí a organizací), které poskytovaly významnou zpětnou vazbu 
k předkládaným verzím strategického materiálu. 

Dokument je strukturován do pěti průřezových prioritních os – 1: Společnost, člověk a zdraví; 
2: Ekonomika a inovace; 3: Rozvoj území; 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita; 5: Stabilní 
a bezpečná společnost. Dále obsahuje stručnou kapitolu o implementaci, diskutující 
mj. principy udržitelného rozvoje, a kapitolu o monitorování včetně indikátorů udržitelného 
rozvoje tříděných dle prioritních os. 

Na základě usnesení vlády č. 37 (bod II.1b, ve kterém bylo uloženo dořešit otázky zavedení 
Strategického rámce do praxe a předložit řešení vládě do 31. května 2010) a předchozích 
meziresortních jednání v rámci Rady, Řídicího výboru pro aktualizaci a pracovní skupiny 
pro aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje, jež také předpokládala vytvoření 
implementačního dokumentu k SRUR ČR, byla Radou zřízena ad-hoc pracovní skupina 
k dopracování návrhu zavedení SRUR ČR do praxe transformací z původní meziresortní 
Pracovní skupiny pro aktualizaci SUR. Na zasedání Rady v roce 2010 bylo schváleno 
jmenování ředitele odboru analýz a strategie Ing. Igora Hartmanna (MMR) vedoucím této 
pracovní skupiny a ředitele odboru politiky životního prostředí (MŽP), zástupcem vedoucího.  

Jako hlavní prvky zavedení SRUR do praxe s cílem zajistit maximální soulad s ostatními 
strategickými dokumenty materiál uvádí: 

 zjištění souladu současných platných vládních průřezových a sektorových strategických 
dokumentů s prioritami a cíli SRUR; 

 hodnocení souladu aktualizovaných nebo nových vládních průřezových a sektorových 
strategických dokumentů s prioritami a cíli SRUR; 

 zjištění a hodnocení souladu priorit a cílů SRUR se strategickými dokumenty na krajské 
a místní úrovni. 

 

Základní metodická podpora při zavádění SRUR do praxe měla vycházet zejména z: 
realizace projektu Metodika přípravy veřejných strategií (OP Lidské zdroje a zaměstnanost); 
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (stavební zákon); 
připravovaného projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
(OP Lidské zdroje a zaměstnanost); projektu Metodika koncepcí životního prostředí 
připravovaného MŽP na období 2011-2013 (OP Lidské zdroje a zaměstnanost); realizace 
metody kvality „místní Agenda 21“ (MA 21); Hodnocení dopadů na udržitelnost 
(Sustainability Impact Assessment – SIA), OECD 2008; příručky hodnocení udržitelnosti, 
vytvořené CDV a SZÚ Brno v rámci projektu financovaného z finančních mechanismů EHP 
a Norska; metod a nástrojů pro integrované hodnocení udržitelnosti (COŽP, projekt Mattise); 
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výstupu projektu k implementaci strategií rozvoje na municipální úrovni prostřednictvím 
plánování rozvoje území (projekt CDV a SZÚ Brno č. A/CZ0046/1/0015 financovaný z 
Finančního mechanismu EHP a Norska a státního rozpočtu ČR). 

Materiál „Zavedení Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR do praxe“ byl schválen na 
23. zasedání RVUR dne 5. 10. 2010 s úpravami vzešlými z jednání Rady. Rada současně 
schválila ustavení Pracovní skupiny pro implementaci SRUR ČR transformací z ad-hoc 
pracovní skupiny pro implementaci a jmenovala jejím vedoucím výkonného místopředsedu 
RVUR a ministra životního prostředí, a výkonným tajemníkem Ing. Igora Hartmanna, a to za 
předpokladu schválení návrhu „Zavedení Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR do 
praxe“ vládou. Materiál byl předložen vládě 9. listopadu 2010 včetně usnesení, avšak vládou 
nebyl schválen.  

Dne 23. března 2011 byla předložena do vlády informace o zajištění problematiky 
udržitelného rozvoje v České republice, která nahradila splnění úkolu předložit „Zavedení 
Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR do praxe“. Principy udržitelného rozvoje by 
měly být zohledňovány v rámci všech plánovacích a rozhodovacích procesů bez vytváření 
nových struktur a mechanismů. Implementace by tedy měla být prováděna přímo 
jednotlivými resorty a samosprávou na úrovni krajů a obcí již při tvorbě strategických 
dokumentů.  

V obnovené Strategii udržitelného rozvoje EU byl udržitelný rozvoj sledován z perspektivy tří 
pilířů – ekonomického, environmentálního a sociálního.  

Princip udržitelnosti zohledňuje i dokument Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst, která mimo jiné tvořila základní východisko pro nové programovací období 
EU 2014–2020. Udržitelný rozvoj byl např. jednou z největších položek v rozpočtu EU v roce 
2011 cca 45,5 % z celkového rozpočtu (kapitola koheze a konkurenceschopnost).  

RVUR v roce 2013 pracovala především ve svých výborech a pracovních skupinách 
při implementaci udržitelného rozvoje do praxe. Byla předložena Výroční zpráva RVUR 
za rok 2012 a především byla zpracována a vládě předložena v prosinci 2013 Situační 
zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje.   

 
3.1 Zasedání RVUR – přehled 

RVUR se v roce 2013 nesešla z důvodu nedocenění přínosu RVUR pro ČR a pro řešení 
horizontálních otázek a vzhledem k nestabilitě a střídání vlád. Výroční zpráva RVUR 
za rok 2012 a Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje byla 
projednávána s předsedy výborů a pracovních skupin RVUR a schvalována po 
připomínkování členy RVUR elektronicky tichou procedurou per rollam.  
 
 
3.2 Výbory a pracovní skupiny Rady 

K 31. prosinci 2013 měla Rada dva výbory a sedm pracovních skupin. 
 

3.2.1 Výbor pro Strategii udržitelného rozvoje (VpS) 

VpS je stálým orgánem RVUR pro přípravu aktualizace a vyhodnocování Strategie, 
resp. Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky. 

Členy Výboru pro Strategii udržitelného rozvoje jsou představitelé ústředních orgánů státní 
správy, akademické obce a nestátních neziskových organizací. 
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V roce 2013 se Výbor pro Strategii udržitelného rozvoje ve spolupráci se sekretariátem 
RVUR a Pracovní skupinou pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje podílel na aktualizaci 
Situační zprávy ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR za rok 2013. Tato aktivita je 
dána nařízením vlády č. 37 ze dne 11. 1. 2010, podle kterého je povinností ministra životního 
prostředí a výkonného místopředsedy Rady vlády pro udržitelný rozvoj předložit vládě 
aktualizovanou Situační zprávu do konce roku 2013. 
Zpracovaná Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje má 196 str. textu 
založeného na indikátorech všech tří pilířů udržitelného rozvoje s graficky vyjádřenými trendy 
vývoje těchto ukazatelů v ČR. Byla použita shodná metodikou tak, aby Situační zpráva 
navázala na předchozí Situační zprávu z roku 2011. Situační zpráva byla vládou projednána 
dne 7. ledna 2014 pro informaci členů vlády.  
 
Činnost VpS řídí Radou ustanovený předseda výboru Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., 
ředitel COŽP UK (bedrich.moldan@czp.cuni.cz, tel. 220 199 471). Zajištění zpracování 
Situační zprávy bylo provedeno tajemníkem RVUR ve spolupráci s COŽP UK. 
 

Předpokládané aktivity VpS v roce 2014 

V roce 2014 se Výbor pro Strategii udržitelného rozvoje bude ve spolupráci se sekretariátem 
RVUR a Pracovní skupinou pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje podílet na aktualizaci 
Situační zprávy ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR za rok 2015. Rovněž v roce 
2015 je plánována aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje. Bližší aktivity 
budou upřesněny v rámci probíhající rekonstrukce RVUR, kdy pozornost bude zaměřena na 
výsledky Panelu ke globální udržitelnosti Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth 
Choosing.     

 

3.2.2 Pracovní skupina pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje (PS I) 

Pracovní skupina pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje je pracovním orgánem Výboru 
pro Strategii udržitelného rozvoje. Jejím hlavním úkolem je příprava a vyhodnocování 
souboru indikátorů udržitelného rozvoje jak pro monitorování implementace Strategie, tak pro 
komunikaci. 

Členy PS I jsou představitelé ústředních orgánů státní správy a akademické obce (ČSÚ, 
MŽP, MMR, MPSV, MZe, MF, MV, Státní zdravotní ústav, Ústav pro informace ve 
vzdělávání, Centrum dopravního výzkumu, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy), čímž je zajištěna vyváženost z hlediska zastoupení producentů a koncových 
uživatelů indikátorů udržitelného rozvoje. 

V roce 2013 se ve spolupráci s Výborem pro Strategii udržitelného rozvoje činnost Pracovní 
skupiny zaměřila na přípravu Situační zprávy 2013. Dále se Pracovní skupina zabývala 
vyhodnocováním konference OSN Rio+20 a vyhodnocováním tohoto summitu v oblasti 
indikátorů udržitelného rozvoje. 
 
Vedoucím Pracovní skupiny pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje je Radou ustanovený 
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (bedrich.moldan@czp.cuni.cz, tel. 220 199 471). Příprava 
a koordinace zasedání PS I jsou zajišťovány pracovníky COŽP a tajemníkem RVUR. 
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Předpokládané aktivity PS I v roce 2014 

V roce 2014 bude hlavní náplní činnosti Pracovní skupiny příprava aktualizované Situační 
zprávy ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR za rok 2014-2015 (ve spolupráci 
s Výborem pro Strategii udržitelného rozvoje).     

 

3.2.3 Výbor pro komunikaci (VpK) 

Posláním Výboru pro komunikaci (VpK) je podpora vnější komunikace, propagace 
a medializace sloužící uplatňování udržitelného rozvoje v praxi, včetně podpory informačních 
systémů strategického řízení k udržitelnému rozvoji. 

Činnost VpK řídí Radou ustanovený předseda výboru Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR 
(svec@nszm.cz, tel. 602 500 639). Příprava a koordinace zasedání VpK jsou zajišťovány 
tajemníkem RVUR. 

Členy VpK jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, regionů a obcí, odborných institucí 
a neziskových organizací. K zasedání VpK jsou zváni dle programu další hosté.  

V souladu se Statutem RVUR Výbor navrhuje Radě program Fóra pro udržitelný rozvoj, 
přičemž organizačně je akce zajišťována po dohodě s resorty, členy a sekretariátem. Výbor 
též spolupracuje se sekretariátem a VpS na přípravě odborných publikací a propagačních 
materiálů k aktivitám RVUR. Již od roku 2003 se Výbor zaměřil na problematiku 
implementace UR do praxe územní veřejné správy, zejména prostřednictvím metody „místní 
Agenda 21“ v městech, obcích a regionech (ve spolupráci s PS MA21 - viz samostatná 
kapitola 3.2.5). Na speciálním internetovém serveru www.DobraPraxe.cz jsou průběžně 
shromažďovány konkrétní příklady dobré praxe. K 31.12.2013 zde bylo evidováno 
230 příkladů aktivit pro udržitelný rozvoj z více než 70ti míst v ČR. 

Výbor nadále postupoval podle Plánu komunikace RVUR na období 2011–2012, který byl 
schválen na 23. zasedání RVUR. Výbor jako v každém roce navrhoval program Fóra pro 
udržitelný rozvoj (původní program byl projednán již na 24. zasedání RVUR dne 10. května 
2011). Z vnějších důvodů nebylo Fórum UR v roce 2013 realizováno.  

Pro zlepšení orientace ve strategické dokumentaci ČR a pro systematický postup 
k udržitelnému rozvoji byl v roce 2013 nadále rozšiřován informační systém „Databáze 
strategií“ v gesci MMR. Obsah Databáze byl doplněn zejména o strategie krajů. Databáze je 
ve spolupráci s NSZM propojena se strategiemi územní veřejné správy v systému 
„DataPlán“. V uvedených systémech jsou sledována témata UR i konkrétní funkční 
návaznosti důležitých dokumentů, např. SRUR, Evropa 2020, ad. K 31.12.2013 bylo 
v Databázi evidováno celkem 364 dokumentů na všech úrovních veřejné správy ČR.   

  

 

Předpokládané aktivity VpK v roce 2014 

V roce 2014 bude Výbor pro komunikaci nadále spolupracovat na aktivitách směřujících 
k rekonstrukci RVUR a na dalším zavádění UR do praxe, zejména ve spolupráci 
s jednotlivými resorty, VpS a PS MA21.  Pozornost bude nadále věnována spolupráci 
s městy, obcemi a regiony a současně s podnikatelskými iniciativami k tématu udržitelného 
rozvoje. Shromažďovány budou další příklady dobré praxe v internetové databázi. Stále 
bude doplňována „Databáze strategií“ jako nástroj pro strategické řízení k udržitelnému 
rozvoji v ČR. Výbor připraví pro RVUR aktualizovaný návrh programu Fóra pro udržitelný 
rozvoj 2014, který bude připraven ve spolupráci s ministerstvy, Podnikatelskou radou pro 
udržitelný rozvoj a Národní sítí Zdravých měst. Hlavním tématem v roce 2014 by měl být stav 
a výhled fungování RVUR po její rekonstrukci. 
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3.2.4 Pracovní skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu (PS USV) 

Pracovní skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu (PS USV) i nadále plní jeden 
z hlavních úkolů vyplývajících z Implementačního plánu přijatého na Světovém summitu 
o udržitelném rozvoji v Johannesburgu, kterým je příprava globálního desetiletého 
programového rámce pro podporu změny vzorců spotřeby a výroby. Členy pracovní skupiny 
jsou představitelé ústředních orgánů státní správy, akademické obce, zájmových skupin 
a sdružení, kteří se v rámci své činnosti podílejí na uplatňování principů udržitelné spotřeby 
a výroby. 

I v roce 2013 docházelo k implementaci strategického dokumentu ministerstva průmyslu 
a obchodu Priority spotřebitelské politiky 2011–2014. Pozornost byla věnována zvyšování 
znalostní úrovně spotřebitelů, rozvoji informačních a vzdělávacích aktivit ve prospěch 
spotřebitelů; vzdělávání v oblasti životního prostředí - odpovědná volba ve vztahu 
k životnímu  prostředí a sociálním dopadům spotřeby.  
 
 

Předpokládané aktivity PS USV v roce 2014 

V roce 2014 se PS USV zaměří na implementaci výstupů z konference Rio+20 a Priorit 
spotřebitelské politiky 2011–2014. PS USV bude dále intenzivně podporovat opatření 
k usnadnění orientace spotřebitele směrem k environmentálně šetrnějším produktům 
a službám a tím prosazovat změnu stávajících vzorců výroby a spotřeby. Cílem PS USV je 
dlouhodobě a na globální úrovni minimalizovat negativní vliv nešetrné a neudržitelné těžby 
dřeva pralesů v rozvojových zemích na druhovou rozmanitost, retenční schopnost krajiny, 
klima, koloběh uhlíku a další nepostradatelné ekosystémové služby.  

Funkci výkonné tajemnice zastávala pracovnice MŽP Ing. Pavla Tumpachová, která ukončila 
pracovní poměr v roce 2013.  
V rámci rekonstrukce RVUR bude odpovědnost i zaměření PS USV upřesněno.  
 

3.2.5 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21) 

PS MA21 v roce 2013 úspěšně potvrdila postavení oficiálního a nezávislého odborného 
orgánu pro MA21 v ČR včetně zachování ambice zůstat širokou názorovou platformou. 
Pracovní skupina se zaměřuje zejména na uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní 
úrovni v praxi, na hledání způsobů, jak zvyšovat kvalitu v již zapojených obcích, městech, 
mikroregionech a krajích a jak šířit zkušenosti s implementací místní Agendy 21 v dalších 
municipalitách. Cílem PS MA21 je, aby se místní Agenda 21 stala běžným nástrojem veřejné 
správy. 

Členy PS MA21 jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, oficiální koordinátoři místní 
Agendy 21 v obcích a regionech, zástupci akademické sféry, nestátních neziskových 
organizací, Národní sítě Zdravých měst ČR, Svazu měst a obcí, Sdružení tajemníků měst 
a obecních úřadů. V roce 2013 došlo i ke zlepšení a prohloubení meziresortní spolupráce, 
zejména MŽP, MV a MMR, nově byli do PS MA21 přizváni zástupci MZe a MPSV. 
Na zasedání PS MA21 byla zvána početná skupina hostů. Ti byli, vedle řádných členů, též 
pravidelně obesíláni zápisy z jednání, aktuálními informacemi i projednávanými materiály. 
Zasedání skupiny jsou otevřená, přístupná všem zájemcům. 

Kritéria MA21 pro města a obce (schválená RVUR 13. března 2006) jsou důležitým 
a respektovaným nástrojem hodnocení kvality MA21. V roce 2013 platilo 6 aktualizovaných 
sad Kritérií MA21 pro různé typy municipalit (viz ww.ma21.cz). V roce 2013 bylo schváleno 
zrušení sady Kriterií MA21 pro velká města s městskými obvody a tyto municipality se od 
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roku 2014 přesunou do skupiny měst a obcí. Od roku 2013 přijala kritéria MA21 pro své 
členy také Národní síť Místních akčních skupin (MAS), jako podmínku tvorby strategií. MAS 
mají specifickou sadu kritérií a indikátorů a jsou registrovány v databázi MA21. 

Dosažená úroveň MA21 a postup municipalit jsou průběžně sledovány v oficiální evidenci 
MA21 v ČR, kterou představuje veřejně přístupná internetová Databáze MA21. Informace 
zde umístěné podléhají veřejné kontrole a průběžné odborné kontrole ze strany PS MA21. 
Ve všech pokročilých municipalitách, které naplnily dosud nejvyšší kategorii „A“ 
(1 municipalita) a kategorii „B“ (5 municipalit), probíhaly také kontroly na místě, při kterých se 
členové PS MA21 seznámili s dokumentací i praxí implementace MA21 v dané municipalitě. 
Kontroly na místě byly doplněny tzv. „obhajobou“ v rámci konference Národní sítě Zdravých 
měst. Dále bylo toto vystoupení a zjištěný stav při kontrole v místě vyhodnocen na 
následném listopadovém zasedání PS MA21. Municipalitám kategorie „B“ byly uděleny 
hlasováním členů PS jedna, dvě nebo tři hvězdičky (vzestupně dle kvality). Členové PS 
MA21 provedli v roce 2013 kontroly na místě u 7 nejpokročilejších municipalit, usilujících 
o naplnění kategorie „A“ či „B“ Kritérií MA21.  

Chrudim získala nejvyšší kategorii „A“, jako první ze všech municipalit. Kategorii „B“ obhájilo 
v r. 2013 5 municipalit – 3 města (Kopřivnice, Litoměřice, Vsetín), 1 mikroregion (Drahanská 
vrchovina) a 1 malá obec (Křižánky). Prostějovu nebyla kategorie „B“ uznána z důvodu 
nesplnění povinného kriteria MA21 č.19. Pokrok v postupu dle Kritérií doznaly i nižší úrovně 
MA21 (kategorie „D“ a „C“).  

PS MA 21 schválila Pravidla a Zásady hodnocení MA21 pro rok 2014 na svém 54. zasedání.   

Ke konci roku 2013 bylo v databázi celkem 193 subjektů (153 municipalit, 9 MAS a 31 
nemunicipálních subjektů - ty projevují o MA21 zájem, ale nemohou postupovat podle 
Kritérií).  

PS MA21 průběžně sledovala a vyhodnocovala plnění Koncepce rozvoje podpory MA21 
v ČR, resp. Akčního plánu na období 2012 – 13, s provázaností na SRUR ČR (dle usnesení 
RVUR z června 2009Uvedená koncepce byla schválena vládou ČR Usnesením 
č. 30 z 11. ledna 2012.  

V rámci PS MA21 probíhala v letech 2012 a 2013 úzká spolupráce a součinnost s PS 
URROÚ (MMR), PS KUP – Pracovní skupina pro koordinaci urbánní politiky (MMR) a sekcí 
pro kvalitu veřejné správy (MV), která spočívala zejména v posílení vzájemné 
informovanosti. Dlouhodobě probíhá úzká spolupráce s Národní sítí Zdravých měst ČR. 

 

 

Datum Zasedání Hlavní témata 

6.2.2013 52. 1/ Aktuality 
2/ Hodnocení MA21 v roce 2013 
upravená Pravidla - změna termínů 
schválení uchazečů o kat.A a kat.B 
schválení oponentního týmu MA21 pro kat.A 
3/ Databáze MA21(CENIA)  
4/ Plnění AP Koncepce podpory MA21 v roce 2012 - plnění cílů 
dle resortů, podklad pro Zprávu  
5/ Referenční rámec pro udržitelná města - RFSC (MMR)  
6/ Místní akční skupiny a MA21 (NS MAS)  
7/ Různé  

29.5.2013 53. 1/ Aktuality 
2/ Metodika hodnocení kategorie „A“ MA21 – aktualizace 
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Datum Zasedání Hlavní témata 

3/ Postup hodnocení kat.“A“ 2013, doplnění oponenta pro téma ŽP 
4/ Pravidla hodnocení MA21 v roce 2014  
5/ Harmonogram aktivit PS MA21  
6/ Zpráva o implementaci Koncepce podpory MA21 a Akčního 
plánu 2012 -13 
7/ Různé  

10.9.2013 54. 1/ Aktuality 
2/ Stav oponentur Auditu UR města Chrudim 
3/ Harmonogram kontrol na místě 
4/ Harmonogram zasedání PS MA21 a postup hodnocení 
(II.pol.2013) 
5/ Ustanovení vedoucího oponentního týmu MA21 na období 
2014-2015 
6/ Kritéria a Pravidla hodnocení MA21: rok 2014 
7/ Stupeň pokročilosti realizace MA21 v Kategoriích B a A 
8/ Zásady hodnocení MA21 - aktualizovaná verze 
9/ Různé 

20.11.2013 55. Jednání o přidělení kategorií za rok 2013 na základě naplnění 
kriterií v Databázi MA21 a kontrol na místě.  
1/kategorie A – Chrudim 
2/ kategorie B (města Kopřivnice,Litoměřice, Prostějov, Vsetín, 
mikroregion Drahanská vrchovina a malá obec Křižánky) 
 

 
 

 

Předpokládané aktivity PS MA21 v roce 2014 

PS MA21 v roce 2014 zaměří svou činnost na nastavení Pravidel pro rok 2015 
a harmonogramu hodnocení. Dále PS MA21 zaměří svou činnost na implementaci nového 
Akčního plánu 2014–16 a hodnocení jeho implementace. Velkou důležitost PS MA21 
přikládá prohlubování koordinované spolupráce mezi resorty, spolupráci s  Asociací krajů, 
Svazem měst a obcí a Sdružením tajemníků měst a obecních úřadů (STMOÚ). 
I v následujícím období bude nadále probíhat úzká spolupráce a součinnost s PS URROÚ 
(MMR), PS KUP (MMR) a Sekcí pro kvalitu veřejné správy (MV), spočívající zejména 
v posílení vzájemné informovanosti. Bude vyhodnocen pilotní rok 2014 při  hodnocení MAS 
dle sady Kriterií MA21 pro MAS a bude pokračovat úzká spolupráce se skupinou expertů, 
kteří v roce 2013 poprvé vyhodnotili komplexně město v kategorii „A“. PS MA21 chce přizvat 
ke spolupráci Podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj.  

PS MA21 bude ve spolupráci s experty aktualizovat a schválí Metodiku pro hodnocení 
kategorie „A“, platnou od 1.1.2015. 

PS MA21 stanovila termíny svých setkání v roce 2014 na 5.2., 4.6., 29.10. Veřejná 
prezentace municipalit bude v termínu 25.11. v rámci  konference NSZM ČR. 

Výkonnou tajemnicí Pracovní skupiny je Ing. arch. Marie Petrová (kontakt: 
marie.petrova@mzp.cz, tel. 267 122 968). Zápisy a další informace k PS MA21 jsou 
k dispozici na webu www.ma21.cz . 
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3.2.6 Pracovní skupina pro koordinaci příprav na zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (PS OSN) 

Hlavním úkolem Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj (PS OSN) bylo v roce 2013 
vyhodnocení a implementace Konference OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20), která se 
uskutečnila v červnu 2012 v Rio de Janeiro. Výstupem konference byl politický dokument 
„The Future We Want“, který obsahuje mj. výčet principů, na nichž by měl být postaven nový 
institucionální rámec pro udržitelný rozvoj. V souvislosti s těmito principy bylo rozhodnuto, že 
neefektivní Komisi OSN pro udržitelný rozvoj nahradí Politické fórum na vysoké úrovni 
(HLPF) pro udržitelný rozvoj, jehož první zasedání by se uskutečnilo koncem roku 2013. 
Hlavním úkolem pracovní skupiny proto dále bude příprava na zasedání tohoto nového fóra, 
které nahradí dosavadní CSD.  

V roce 2013 probíhala na úrovni EU intenzivní příprava na 1. zasedání Environmentálního 
shromáždění OSN (UNEP), které se uskuteční ve dnech 23.-27.6.2014 v Nairobi, Keni. ČR 
byla do příprav úzce zapojena a plánuje účast na tomto zasedání na ministerské úrovni. 
MŽP bylo prostřednictvím koordinační skupiny pro globální otázky zapojeno do procesu 
formulace Cílů udržitelného rozvoje (SDG´s). 
 

Složení členů pracovní skupiny je proměnlivé a bude se obměňovat v závislosti na 
tematickém zaměření jednotlivých zasedání HLPF. V rámci rekonstrukce RVUR bude 
odpovědnost i zaměření pracovní skupiny upřesněno. 

 

Předpokládané aktivity PS OSN v roce 2014 
 
Na globální úrovni se bude ČR dále aktivně zapojovat do procesů navazujících na 
Konferenci Rio + 20. Z hlediska ČR je potřebné zaměřit pozornost především na proces 
mezinárodní správy životního prostředí a posílení UNEP, zejména pokud jde o zavedení 
univerzálního členství, zabezpečení stabilních, adekvátních a zvýšených příspěvků do UNEP 
z řádného rozpočtu OSN a dobrovolných příspěvků. ČR se bude dále aktivně účastnit 
mezivládního vyjednávacího procesu pro stanovení SDG´s, které by měly po roce 2015 
navázat na MDG´s a jejich financování, resp. mobilizace zdrojů. ČR bude své priority 
prosazovat v rámci koordinačních jednání EU při tvorbě pozice EU, jež bude prezentována 
dále v OSN. Pro MŽP bude klíčová spolupráce s ostatními rezorty, zejména s MZV, MPO, 
MPSV, MF, dále se Stálou misí ČR při OSN, přičemž na úrovni ČR lze efektivně využít 
koordinační mechanismus RVUR 
V roce 2014 se PS OSN soustředí na přípravu zasedání HLPF.  
 
Výkonnou tajemnicí PS OSN byla Mgr. Iveta Špaltová, vedoucí oddělení mezinárodních 
organizací MŽP, která v roce 2013 tragicky zahynula. V rámci rekonstrukce RVUR bude 
odpovědnost i zaměření pracovní skupiny upřesněno.  

 

 
3.2.7 Pracovní skupina pro implementaci zeleného růstu a udržitelné ekonomiky (PS GGS) 

Na zasedání RVUR dne 14.3.2012 bylo rozhodnuto o transformaci původní Pracovní skupiny 
k projektu OECD k udržitelnému rozvoji (PS OECD) v novou Pracovní skupinu pro 
implementaci zeleného růstu a udržitelné ekonomiky (PS GGS). 

Předmětem činnosti nové pracovní skupiny bylo zejména: 
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 koordinovat činnosti jednotlivých resortů ČR v otázkách zeleného růstu a udržitelné 
ekonomiky; 

 zajišťovat provázanost s implementací Strategického rámce udržitelného rozvoje; 
 navrhovat Radě vlády pro udržitelný rozvoj kroky k účinnému naplňování 

mezinárodních závazků ČR v oblastech zeleného růstu a udržitelné ekonomiky 
vyplývajících z členství v OECD a dalších mezinárodních institucích; 

 výsledky a doporučení pracovní skupiny předkládat k jednání Národní ekonomické radě 
ČR (NERV). 

Členská základna nové pracovní skupiny se oproti původní PS OECD nemění. Jejími členy 
jsou nadále zástupci MF, MŽP, MPSV, MZV, MPO, MZe, MMR, MZd, ČSÚ a Úřadu vlády 
ČR. Zbývá však ještě vyřešit otázku vedení této pracovní skupiny. 

Rozhodnutí o transformaci pracovní skupiny odráží aktuální vývoj na mezinárodní úrovni ve 
vztahu k naplňování principů udržitelného rozvoje i specifické podmínky České republiky. 

V samotné OECD došlo v uplynulých letech k několika zásadním změnám. Aktivity 
Horizontálního programu OECD k udržitelnému rozvoji, včetně finančních prostředků, byly 
plně koncentrovány na přípravu Strategie zeleného růstu, jež byla následně schválena 
na ministerském zasedání Rady OECD v květnu 2011. K 31. prosinci 2011 rovněž vypršel 
mandát Výročního zasedání expertů OECD pro udržitelný rozvoj (AMSDE). OECD připravuje 
sektorové analýzy k problematice zeleného růstu a začleňuje tento koncept do práce celé 
organizace. Přestože OECD souhlasí s obecně mezinárodně přijímaným tvrzením, že zelený 
růst či udržitelná ekonomika nenahrazují udržitelný rozvoj, nýbrž slouží jako jeden 
z prostředků pro dosažení jeho cílů, je zřejmé, že v pojetí OECD je implementace 
udržitelného rozvoje nyní plně pokryta aktivitami na podporu zeleného růstu. 

OECD však není jediná instituce, která se otázkám souvisejícím se zeleným růstem 
či udržitelnou ekonomikou věnuje. Udržitelná ekonomika v kontextu zmírnění chudoby 
představovala jedno z hlavních témat Konference OSN o udržitelném rozvoji (tzv. Rio+20) 
a je předmětem zájmu i dalších mezinárodních organizací a institucí OSN, jako jsou 
například UNEP, WTO, UNIDO, ILO, UNCTAD, WHO, FAO a UNESCO. 

Z uvedeného výčtu vyplývá průřezový charakter dané problematiky i její rostoucí důležitost 
v agendě mezinárodních institucí. V podmínkách ČR je proto žádoucí poskytnout této otázce 
odpovídající institucionální zastřešení a zároveň mechanismus pro efektivní meziresortní 
spolupráci. 

Výkonnou tajemnicí PS GGS byla Mgr. Iveta Špaltová, vedoucí oddělení mezinárodních 
organizací MŽP, která v roce 2013 tragicky zahynula. V rámci rekonstrukce RVUR bude 
odpovědnost i zaměření pracovní skupiny upřesněno. 
 
 
3.2.8 Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (PS URROÚ) 

PS URROÚ stanovila jako hlavní směry své činnosti zajištění informovanosti krajů 
o otázkách udržitelného rozvoje a podporu zapojení krajů a dalších subjektů na místní úrovni 
do procesu implementace SUR ČR, případně zahrnutí těchto principů do programů rozvoje 
kraje a strategických rozvojových dokumentů municipalit; zajištění implementace dokumentů 
EU v oblasti udržitelného rozvoje (Územní agenda EU a 1. Akční program pro implementaci 
Územní agendy EU, Lipské charty o udržitelných evropských městech apod.) do dokumentů 
ČR k udržitelnému rozvoji; zabezpečení provázanosti udržitelného rozvoje a kohezní politiky; 
zajištění vazby aktualizované verze SUR ČR ke strategickým dokumentům MMR (Strategie 
regionálního rozvoje, Politika územního rozvoje, Koncepce státní politiky cestovního ruchu, 
Zásady urbánní politiky, Koncepce bytové politiky, Národní strategický referenční rámec – 
ve fázi hodnocení, Dohoda o partnerství - ve fázi přípravy); podporu realizace cílů SUR ČR 
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na regionální a místní úrovni, koordinaci a společný postup v tématech regionální rozvoj, 
územní plánování, místní Agendy 21 (rovněž vazba na strategii Efektivní veřejná správa 

a  přátelské veřejné služby, metody kvality). 

V roce 2013 se konala dvě jednání PS. Kromě pravidelných bodů programu byly ze strany 
MMR představeny aktuálně schválené dokumenty „Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 -
2020“ a „Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014 - 2020“, dále byla 
přednesena informace k aktualizaci „Politiky územního rozvoje ČR 2008“. Vzhledem 
k významu přípravy ČR na budoucí programové období 2014+ byla věnována patřičná 
pozornost i oblasti kohezní politiky. V rámci pravidelného bodu programu věnovaného 
strategickým dokumentům krajů a měst byly představeny strategické dokumenty města Brna 
a Jihomoravského kraje. 

Členy PS URROÚ jsou zástupci všech krajů, zástupce Svazu měst a obcí, Asociace krajů, 
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, nevládních organizací (NSZM ČR, TIMUR 
– Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. – atd.), MMR, MŽP, MV, ČSÚ. Kromě 
jmenovaných členů se zasedání pravidelně účastní řada pozorovatelů a hostů. 

PS URROÚ spolupracuje zejména s VpK a PS MA21.  

 

 

Datum Zasedání Hlavní témata 

27. 5. 2013 13. 1. Aktuální informace o aktivitách RVUR 
2. Aktuální informace z PS MA21 
3. Příprava kohezní politiky EU 2014-2020 – EU úroveň 
4. Příprava kohezní politiky EU 2014-2020 – ČR úroveň 
5. Strategické řízení (Metodika přípravy veřejných strategií, 

Databáze strategií) 
6. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 
7. Strategické dokumenty – statutární město Brno 

Cestovní ruch – Koncepce státní politiky cestovního ruchu 
v ČR na období 2014-2020   

11. 12. 
2013 

14. 1. Aktuální informace z PS MA21 
2. Příprava kohezní politiky EU 2014-2020 – EU úroveň 
3. Příprava kohezní politiky EU 2014-2020 – ČR úroveň 
4. Strategické řízení (Metodika přípravy veřejných strategií, 

Databáze strategií – zapojení krajů) 
5. Informace o aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR 

2008 
6. Strategické dokumenty (Jihomoravský kraj) 

 
Předpokládané aktivity PS URROÚ v roce 2014 

PS URROÚ se bude ve své činnosti i nadále zaměřovat na následující témata: 

 strategické dokumenty na národní úrovni s územním dopadem; 

 strategické rozvojové dokumenty krajů, obcí, mikroregionů; 
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 integrované strategie (ITI, IPRÚ a CLLD) 

 aktuální informace o realizaci veřejných zakázek TAČR (program Beta) 

 aktuální informace o místní Agendě 21; 

 kohezní politika EU pro období 2014-2020; 

 Databáze strategií podpora spolupráce s kraji při tvorbě Regionálních akčních plánů 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020; 

 projekty cestovního ruchu s důrazem na udržitelný cestovní ruch. 

 

Předsedkyní pracovní skupiny je nově Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně 
pro místní rozvoj. Výkonným tajemníkem PS URROU je Mgr. František Kubeš, vedoucí 
oddělení strategie regionální politiky, odboru rozvoje a strategie regionální politiky (e-mail: 
Frantisek.Kubes@mmr.cz, tel.: 224 864 471). 

 

 

3.2.9 Pracovní skupina ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj (PS VUR) 

Vytvoření původní pracovní skupiny pro Národní strategii vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
(PS NSVUR, 10. zasedání RVUR 6.10.2005) vycházelo z dokumentu Evropské hospodářské 
komise OSN „Strategie pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji“, přijatého na zasedání 
zástupců ministerstev pro vzdělávání a ministerstev pro životní prostředí v březnu 2005 
ve Vilniusu. Jejím hlavním úkolem bylo vypracování a implementace Strategie vzdělávání 
k udržitelnému rozvoji na národní úrovni. Dokument byl pod názvem „Strategie vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015)“ schválen vládou ČR dne 9. července 
2008 usnesením č. 851. 

V roce 2008 byla ukončena činnost PS NSVUR a ustavena PS ke vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj (PS VUR) za účelem zpracování akčních plánů Strategie a jejich implementace. Rada 
schválila náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy do funkce vedoucího pracovní 
skupiny; zástupce MŽP do funkce zástupce vedoucího pracovní skupiny a RNDr. Janu 
Čermákovou (MŠMT) do funkce výkonné tajemnice pracovní skupiny. RNDr. Jindřicha 
Kitzbergera vystřídal ve funkci vedoucího pracovní skupiny v listopadu 2010 náměstek 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Ladislav Němec, v prvním čtvrtletí roku 2011 
pak převzala funkci tajemnice pracovní skupiny Ing. Karla Mališová (MŠMT). 

Na základě výše uvedeného dokumentu EHK OSN je v gesci MŠMT zpracování 
samostatného akčního plánu Strategie VUR. Jeho tematické vymezení mělo korelovat 
s pojetím vládou schváleného Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR. Akční plán 
Strategie VUR byl vytvořen Expertní pracovní skupinou pro EVVO a VUR. Koncept AP 
SVUR byl po rozpracování podkladů dále doplněn Pracovní skupinou pro VUR při Radě 
vlády pro udržitelný rozvoj. V Expertní pracovní skupině se na tvorbě podkladů pro Akční 
plán EVVO a VUR v letech 2009–2010 podíleli zástupci MŽP, MŠMT a externí experti – 
zejména z řad nestátních neziskových organizací, pedagogických ústavů a organizací 
a vysokých škol. 

AP SVUR byl schválen usnesením vlády č. 143 ze dne 23. února 2011. Usnesením vlády 
ze dne 9. ledna 2013 č. 11 byla schválena Zpráva o plnění opatření pro léta 2011 a 2012 
ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 až 2015). 
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Předpokládané aktivity PS VUR v roce 2014 

V roce 2013 PS VUR převzala po dohodě MŠMT a MŽP do své kompetence oblast 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a proto se v roce 2014 zaměří 
na aktualizaci opatření Akčního plánu SVUR a na kontrolu jeho plnění.  
V roce 2014 se rovněž předpokládá zahájení přípravy nové Strategie vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj České republiky, která by měla vstoupit v platnost od roku 2016. 
Součástí této strategie bude oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
a environmentálního poradenství jako samostatná kapitola. 
 
Výkonná tajemnice PS VUR je Ing. Karla Mališová (e-mail: karla.malisova@msmt.cz, tel. 234 
811 531), kontaktní osobou pro oblast EVVO je RNDr. Miloslav Novák (e-mail: 
miloslav.novak@mzp.cz, tel.: 267 122 189). V rámci rekonstrukce RVUR bude odpovědnost i 
zaměření pracovní skupiny upřesněno. 
 

 
3.3 Semináře, školení, kampaně, konference, prezentace v médiích 

Šesté veřejné Fórum pro udržitelný rozvoj, které pravidelně svolává předseda Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj k prezentaci Rady a veřejné diskusi o její činnosti, se konalo již 
dne 23. dubna 2009 v Lichtenštejnském paláci v Praze na Malé Straně za účasti 
významných odborníků a představitelů vlády, obcí a krajů a také nestátních neziskových 
organizací. Jeho tématem byla aktualizace SUR ČR, která vyústila ve schválení 
Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky v lednu 2010. V r. 2010 bylo 
věnováno zvýšené úsilí vypracování koncepce zavedení SRUR ČR do praxe a v roce 2012 
se aktivity soustředily na konferenci OSN Rio+20. Proto se sedmé Fórum neuskutečnilo a je 
připravováno až na rok 2014. 

Na mezinárodní úrovni se v roce 2013 uskutečnila řada významných konferencí s tématikou 
udržitelného rozvoje, která stále častěji propojuje a obohacuje tradiční témata.  

Informace o činnosti RVUR byly v r. 2013 k dispozici na elektronické adrese 
www.mzp.cz/cz/rada_vlady_pro_udrzitelny_rozvoj. 

Průběžně jsou publikovány (případně distribuovány e-mailem) nejdůležitější dokumenty 
RVUR a jejích pracovních orgánů, pozvánky na významné akce, informace z EU, OSN, 
OECD atd.  

 

3.4 Odborná dlouhodobá činnost sekretariátu 

Expertní znalost a dlouhodobá zkušenost tajemníka, avšak jen jediného pracovníka 
sekretariátu na část úvazku, propojuje akademickou sféru se sférou rozhodovací 
a implementační v otázkách udržitelného rozvoje.  

Tajemník zastupuje Radu v síti Evropských rad udržitelného rozvoje a životního prostředí, 
založené v r. 1993 (EEAC – European Environment and Sustainable Development Advisory 
Councils), kde je RVUR přidruženým členem, a v Evropské síti pro udržitelný rozvoj (ESDN – 
European Sustainable Development Network), založené v r. 2006. V roce 2013 nebyla účast 
na žádném z těchto jednání.  

 

3.5 Spolupracující státní a nestátní organizace 

Členy výborů a pracovních skupin RVUR jsou kromě zástupců ústředních správních úřadů 
také zástupci řady institucí a organizací z veřejného i soukromého sektoru.  
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Spolupracující organizace: 

Agrární komora ČR, Akademie věd ČR, Asociace pro rovné příležitosti, Asociace krajů ČR, 
CENIA, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Centrum pro komunitní práci, Centrum pro 
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, CESES UK, Česká národní banka, České 
centrum čistší produkce, České ekologické manažerské centrum, České fórum pro 
rozvojovou spolupráci, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český národní 
komitét UNEP, Český statistický úřad, Český svaz ochránců přírody, DHV CR, spol. s r.o., 
Endokrinologický ústav, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Hnutí DUHA, 
Hospodářská komora ČR, Informační centrum neziskových organizací, Institut ekonomických 
studií Fakulty sociálních věd UK, Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd UK, 
Integra Consulting Services s.r.o., krajské hygienické stanice, krajské úřady, Kruh sdružení 
dětí a mládeže, Magistrát města Brna, Magistrát města Mostu, Městský úřad Chabařovice, 
Městský úřad Kopřivnice, Městský úřad Kroměříž, Městský úřad Krnov, ministerstva, Nadace 
Open Society Fund, Nadace Partnerství, Nadace Via, Národní síť Zdravých měst ČR, 
Národní vzdělávací fond, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Regionální environmentální 
centrum ČR, REGIS, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Senát Parlamentu 
ČR, Spiralis, o.s., Společnost pro Jizerské hory, Správa národního parku Šumava, Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost, Státní zdravotní ústav, Síť ekologických poraden České 
republiky (STEP), Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz měst a obcí ČR, Světová 
podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj – česká větev, UNICUS s.r.o., Ústav pro ekopolitiku, 
o.p.s., Ústav pro informace ve vzdělávání, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Zelený 
kruh. 

 
3.6 Cílová skupina, na kterou se zaměřují aktivity Rady 

Cílovou skupinou jsou kromě resortů, zájmových skupin a dalších institucí všichni občané 
české republiky, protože Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR jako zastřešující 
strategický dokument ovlivňuje obsah a strukturu nových koncepčních dokumentů, které jej 
zohledňují. Implementace SRUR do praxe je záležitostí nejen vlády, ale také všech partnerů 
a zájmových skupin z veřejné a soukromé sféry. V roce 2013 se RVUR zaměřila zejména na 
implementaci závěrů konference Rio+20 a přípravu Situační zprávy ke Strategickému rámci 
udržitelného rozvoje.  

 
3.7 Porovnání zamýšlených cílů s dosaženými 

V roce 2010 RVUR schválila dokument Zavedení SRUR ČR do praxe, na jehož přípravě se 
po téměř jeden rok podíleli zástupci všech resortů a Úřadu vlády ČR pod vedením ředitele 
odboru analýz a strategie Ing. Igora Hartmanna (MMR) v rámci činnosti pracovní skupiny 
sestavené ad-hoc k implementaci SRUR ČR. Předložení tohoto dokumentu vládě se oproti 
původně plánovanému termínu (31.5.2010) prodloužilo až za rok 2013. Na způsobu 
zavedení Strategického rámce udržitelného rozvoje do praxe však bylo dosaženo 
v meziresortní pracovní skupině konsensu. Konkrétní způsob zavedení SRUR ČR do praxe 
bude dořešen až v průběhu roku 2014 po rekonstrukci RVUR. V dalších oblastech činnosti 
postupovaly výbory a pracovní skupiny Rady v souladu se svými rámcovými plány činnosti 
a průběžně je realizovaly. Důraz byl kladen na implementaci závěrů konference Rio+20. 
Tím byly základní cíle činnosti RVUR naplněny.  

 
3.8 Zhodnocení činnosti, náměty a doporučení z praxe 

Pro zlepšení činnosti RVUR bude potřeba její rekonstrukce a přesunutí zpět na Úřad vlády.  
Pro další roky představuje klíčové téma širokospektrální podpora udržitelného rozvoj v liniích 
zavedených institucí jako je např. společné téma udržitelného rozvoje v daném roce 
a pravidelná komunikace témat veřejnosti a během Fóra pro udržitelný rozvoj. 
Z dosavadních zkušeností nadále vyplývá potřeba intenzivní komunikace, koordinace 
a  spolupráce mezi resorty, ale také mezi obcemi, veřejným a soukromým sektorem. 
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4. Výstupy 

4.1 Tisk a publikace 

V roce 2013 byla distribuována vytištěná (i na nosičích CD) publikace v české a anglické 
verzi „Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje České republiky 2012“ na 
českých i mezinárodních odborných seminářích. Pro publikování byla připravena Situační 
zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje.  

 
4.2 Výstupy na Internetu 

Webový rozcestník www.udrzitelny-rozvoj.cz, který spravuje Výbor pro komunikaci RVUR 
propojuje na web MŽP do oblasti udržitelného rozvoje. Tento rozcestník je nadále 
aktualizován; v návaznosti na schválení Společných témat činnosti RVUR jsou uváděny 
do provozu specializované rozcestníky. Průběžně byla též aktualizována internetová 
prezentace Rady na webu MŽP v českém a anglickém jazyce. Na Internetu byly publikovány 
jako soubory ke stažení především informační dokumenty, výsledné dokumenty a podklady 
pro veřejné diskuse. 

 
4.3 Stav, vývoj problematiky a dílčí splněné úkoly dlouhodobého plánu 

V roce 2010 byla schválením Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky 
(usnesením č. 37 ze dne 11. ledna) aktualizována Strategie udržitelného rozvoje z r. 2004. 
V ČR se zejména pozitivně vyvíjí uplatňování principů SRUR ČR na místní a regionální 
úrovni v souvislosti s činnostmi PS MA21 a PS URROÚ. Hlavní dílčí splněné úkoly 
v dlouhodobém plánu představuje schválení SRUR ČR coby aktualizované SUR 
a v meziresortní spolupráci konsensuálně připravený implementační dokument „Zavedení 
Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR do praxe“, který byl schválen Radou na jejím 
23. zasedání dne 5. 10. 2010, avšak posléze nebyl vládou projednán a z jednání vlády 
stažen. Pozornost se postupně soustřeďuje na konkrétní opatření, která povedou 
k odstraňování a předcházení rizikových situací a k tlumení nevratných procesů, jako je 
probíhající světová ztráta biodiversity.  
 

4.4 Nově zpracované strategie, priority, cíle 

Vzhledem k utlumené činnosti RVUR se pozornost soustředila na implementaci SRUR 
do nově přijímaných či aktualizovaných strategických a koncepčních dokumentů ČR a jeho 
zohledňování při jednání o dalších strategických a koncepčních rozhodnutích v rámci 
Evropské unie, OECD a OSN. Byla připravována Koncepce podpory MA21 a též Akční plán 
k implementaci Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015). 

 

5. Rozdělení dotací 

Netýká se Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 

 
6. Zahraničí 

6.1 Členství v mezinárodních institucích 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj je od r. 2004 přidruženým členem sítě Evropských rad 
udržitelného rozvoje a životního prostředí (EEAC – European Environment and Sustainable 
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Development Advisory Councils). Od r. 2006 je též členem Evropské sítě pro udržitelný 
rozvoj (ESDN – European Sustainable Development Network). 

 
6.2 Účast na akcích pořádaných mezinárodními institucemi 

Členové RVUR, výborů a pracovních skupin se podobně jako v minulých letech individuálně 
účastnili řady akcí pořádaných mezinárodními institucemi, především v rámci Evropské unie, 
OSN, EHK OSN, WHO, OECD a pod.  

 
7. Výdaje v Kč za rok 2013 

Náklady na činnost Rady vlády pro udržitelný rozvoj včetně jejího sekretariátu se dle čl. 12 
odst. 1 statutu Rady hradí z rozpočtu MŽP. V r. 2013 nebyly na Fórum pro udržitelný rozvoj 
z důvodu jeho nekonání čerpány žádné prostředky.  

V roce 2013 bylo vynaloženo na přípravu Situační zprávy ke strategickému rámci 
udržitelného rozvoje České republiky v rámci plánu MŽP z jeho prostředků 199 650,- Kč 
včetně DPH.  

Členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce. 

 

8. Plán činnosti a rozpočet 

8.1 Upřesněný plán činnosti na rok 2014  
 
Plán činnosti bude zásadní měrou rozšířen, konkretizován a dopracován v kontextu 
připravované rekonstrukce RVUR. 
 

 upřesněný plán viz dle plánu jednotlivých výborů a pracovních skupin;  
 příprava a předložení vládě Situační zprávy k SRUR ČR dle usnesení vlády ČR č. 37 ze 

dne 11.1.2010 (termín 31. prosinec 2015);  
 průběžná aktualizace internetových stránek RVUR na webu MŽP;  
 průběžná aktualizace webového portálu; 
 rozšíření činnosti PS MA21; 

 

8.2 Rozpočet na rok 2014 

Rozpočet bude vypracován a konkretizován v kontextu připravované rekonstrukce RVUR! 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj neměla doposud vlastní rozpočet.  

 

8.3 Výhled činnosti na rok 2015 

 Příprava a uskutečnění Fóra pro udržitelný rozvoj 2015; 
 Aktivity dle rekonstruované RVUR; 
 Realizace Akčního plánu k implementaci Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
České republiky (2008–2015); 

 Naplňování Koncepce podpory MA21 v ČR, podpora stávajících MA21. 
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8.4 Předpokládané výdaje 

Výdaje budou upřesněny po rekonstrukci RVUR. Lze očekávat náklady na tvorbu Situační 
zprávy ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje (do 200 000Kč), na aktualizaci 
Strategického rámce udržitelného rozvoje (do 200 000 Kč), na konání Fóra UR (cca 60 000 
Kč), na ediční činnost (80 000 Kč) a na rozšíření expertní činnosti v rámci Úřadu vlády (cca 
400 000 Kč).  
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Použité zkratky 

AMSDE Výroční setkání expertů v oblasti udržitelného rozvoje členských států 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 

AP SVUR Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
AV ČR Akademie věd České republiky 
CDV Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
CENIA Česká informační agentura životního prostředí 
CESES UK Centrum pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy 
COŽP UK Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy 
CSD Komise OSN pro udržitelný rozvoj (viz též UNCSD) 
ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů 
ČSÚ Český statistický úřad 
EHK OSN Evropská hospodářská komise OSN 
EHP Evropský hospodářský prostor 
EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
MA21 místní Agenda 21 
MF Ministerstvo financí 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV Ministerstvo vnitra 
MZd Ministerstvo zdravotnictví 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MZV Ministerstvo zahraničních věcí 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NSRR Národní strategický referenční rámec, základní programový dokument ČR 

pro využívání fondů Evropské unie v daném programovém období 
NSZM ČR Národní síť Zdravých měst České republiky 
PČR Parlament České republiky 
PS GGS 
PS I 

Pracovní skupina pro implementaci zeleného růstu a udržitelné ekonomiky  
Pracovní skupina pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje 

PS KUP Pracovní skupina pro koordinaci urbánní politiky (MMR; není orgánem 
RVUR) 

PS MA21 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 
PS NSVUR Pracovní skupina pro Národní strategii vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
PS OECD Pracovní skupina k projektu OECD k udržitelnému rozvoji 
PS OSN Pracovní skupina pro koordinaci příprav na zasedání Komise OSN pro 

udržitelný rozvoj 
PS URROÚ Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 
PS USV Pracovní skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu 
PS VUR Pracovní skupina ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
REGIS Specializovaný útvar NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro 

kulturu), poskytující odborné konzultační a informační služby pro oblast 
místní kultury 

RVUR, Rada Rada vlády pro udržitelný rozvoj 
SRUR ČR Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 
SUR ČR Strategie udržitelného rozvoje České republiky 
SZÚ Státní zdravotní ústav 
UK Univerzita Karlova 
UNEP Program OSN pro životní prostředí 
UNCSD Komise OSN pro udržitelný rozvoj (viz též CSD) 
UR udržitelný rozvoj 
USV udržitelná spotřeba a výroba 
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VpK Výbor pro komunikaci 
VpS Výbor pro Strategii udržitelného rozvoje 
 


