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1. Složení Rady vlády pro udržitelný rozvoj po rekonstrukci 

stav k 25. srpnu 2014 

 

Pozice Instituce Representant 

Předseda Rady Předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka 

Místopředseda Rady Ministerstvo životního prostředí Mgr. Richard Brabec 

Místopředsedkyně 

Rady 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí Mgr. Michaela Marksová-Tominová 

Místopředseda Rady 

Ministerstvo financí a mpř. pro 

hospodářskou politiku Ing. Andrej Babiš 

Místopředseda Rady 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. 

Místopředseda Rady Místopředseda pro VVI MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. MPA 

Člen Rady Úřad vlády PhDr. Vladimír Špidla 

Člen Rady Úřad vlády Ing. Tomáš Prouza, MBA 

Člen Rady Ministerstvo zdravotnictví Ing. Norbert Schellong 

Člen Rady Ministerstvo zemědělství Ing. Jindřich Šnejdrla 

Člen Rady 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy Jan Zikl 

Člen Rady Ministerstvo zahraničních věcí Ing. Martin Tlapa 

Člen Rady Ministerstvo dopravy Mgr. Milan Feranec 

Členka Rady Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová 

Členka Rady Ministerstvo vnitra Mgr. Adriana Krnáčová, MBA 

Členka Rady Český statistický úřad prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.   

Člen Rady Senát Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínek 

Člen Rady 

Územní samosprávné celky: 

Asociace krajů ČR JUDr. Michal Hašek 

Člen Rady 

Územní samosprávné celky: 

Národní síť Zdravých měst Ing. Petr Švec 

Člen Rady 

Akademická obec: Akademie 

věd ČR v. v. i. MUDr. Radim Šrám, DrSc. 

Člen Rady 

Akademická obec: Rada 

vysokých škol doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 

Člen Rady 

Akademická obec: Česká 

konference rektorů prof. Bedřich Moldan, CSc. 

Člen Rady 

Podnikatelská obec: Svaz 

průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar, M. Phil. 

Člen Rady 

Podnikatelská obec: Česká 

podnikatelská rada pro 

udržitelný rozvoj Ing. Jan Žůrek 

Člen Rady Odborové svazy: ČMKOS Ing. Jaroslav Šulc, CSc. 
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Člen Rady Odborové svazy: ASO JUDr. Jaroslav Staněk 

Člen Rady Zemědělci: Agrární komora Ing. Václav Hlaváček, CSs. 

Členka Rady 

Ženské organizace: Česká 

ženská lobby Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.  

Člen Rady 

Mládežnické a dětské 

organizace: Česká rada dětí a 

mládeže Ing. Ondřej Šejtka 

Člen Rady 

Nestátní neziskové organizace: 

Zelený kruh Mgr. Jiří Koželouh  

Člen Rady 

Nestátní neziskové organizace: 

Společnost pro trvale udržitelný 

život Ing. Jiří Dlouhý 

Člen Rady 

Nestátní neziskové organizace: 

Český svaz ochránců přírody RNDr. Libor Ambrozek 

 

 

 

2. Sekretariát RVUR 

 
Implementací usnesení vlády ze dne 9. června 2014 č. 434, kterým došlo od 1. července 

2014 k převodu činností spojených s fungováním Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj z  Ministerstva životního prostředí na Úřad vlády ČR – byla převáděna agenda 

a dokumentace sekretariátu RVUR na Úřad vlády ve spolupráci s MŽP.  Do agendy Rady 

byla rovněž včleněna věcná agenda zrušené Národní ekonomické rady vlády.   

 S účinností od 29. 8. 2014 byl rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 28/2014 

zřízen Odbor pro udržitelný rozvoj. 

 K 1. 11. 2014 byla provedena další úprava organizačního schématu ÚV ČR a Odbor 

pro udržitelný rozvoj se začlenil do útvaru ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu Jiřího Dienstbiera. 

 Personální složení k 1. 1. 2015 bylo rozšířeno na celkem 6 systemizovaných míst. 

Odbor pro udržitelný rozvoj připravoval a koordinoval ustanovení výborů, nominace 

a jmenování členů, zasedání a průběžné aktivity 8 výborů (viz dále):  

V rámci výborů byly ustanoveny nové pracovní skupiny.  

Byla potvrzena kontinuita činnosti Pracovní skupina pro místní Agendu 21 a Pracovní 

skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území. Pracovní skupina pro vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji zatím nebyla začleněna pod žádný z výborů. 

Během prvé poloviny roku 2014 byl jediným pracovníkem sekretariátu do 30. června 

2014 a zároveň tajemníkem RVUR RNDr. Jiří Bendl, CSc., který byl zaměstnancem 

Ministerstva životního prostředí, v jehož gesci působil sekretariát i agenda RVUR. Tajemník 

vykonával i řadu dalších hlavních činností v rámci MŽP (příprava strategií, koncepcí a politik 

ŽP, udržitelná doprava, čistá mobilita, udržitelná energetika, THE PEP, ECHA, spolupráci 

s resorty), což personálně neumožňovalo pokrývat veškeré potřeby RVUR a koncept 

udržitelného rozvoje, ke kterému se nová vláda přihlásila.   

 Převedením agendy RVUR z MŽP na Úřad vlády byl zároveň delimitačním 

protokolem převeden k 1. červenci 2014 i tajemník RVUR RNDr. Jiří Bendl, CSc. z MŽP na 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/narodni-ekonomicka-rada-vlady-51371/
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Úřad vlády. Funkci tajemníka RVUR vykonával do 4. září 2014 a poté se stal tajemníkem 

Výboru pro udržitelnou energetiku, Výboru pro udržitelnou dopravu a Výboru pro krajinu, 

vodu a biodiverzitu.   

 Od jara 2014 agendu RVUR řešila PhDr. Anna Kárníková, která se stala tajemnicí 

RVUR a ředitelkou sekretariátu dne 4. září 2014 a ředitelkou Odboru pro udržitelný rozvoj 

Úřadu vlády ČR, který zároveň vykonával funkci sekretariátu RVUR. 

 Od 1. července 2014 se stal členem sekretariátu na 0,5 a později na 0,6 úvazku Mgr. 

Jan Mareš, který vykonává funkci tajemníka Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

a Výboru pro municipality. 

 Od 1. listopadu 2014 se stal členem sekretariátu Mgr. Zbyněk Machát, který 

vykonává funkci tajemníka Výboru pro socio-ekonomický rozvoj. 

 Od 10. listopadu 2015 byl v rámci Odboru pro udržitelný rozvoj činný stážista Bc. 

Jakub Rudý v rámci započaté dlouhodobé spolupráce s Ústavem politologie Filosofické 

fakulty UK.  

 

Pracovníci sekretariátu: 

 podílí se na přípravě, zpracování a aktualizaci Strategie a Strategického rámce 

udržitelného rozvoje ČR a Situačních zpráv ke Strategickému rámci udržitelného 

rozvoje ČR; 

 zabezpečují činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj; 

 připravují Výroční zprávu Rady vlády pro udržitelný rozvoj; 

 zabezpečují a koordinují činnost výborů a pracovních skupin Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj, a to jak z hlediska administrativního, tak i odborného; 

 zpracovávají připomínky k materiálům předloženým do připomínkového řízení 

a  stanoviska k materiálům předkládaným na jednání vlády; 

 zajišťují 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 a popularizačních akcí pořádaných Radou 

vlády pro udržitelný rozvoj. 

 

 

3. Historie a přehled činnosti 

 
Usnesením vlády České republiky ze dne 9. června 2014 č. 434 byly činnosti spojené 

s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj převedeny z Ministerstva životního prostředí 

na Úřad vlády k 1. červenci 2014. Na Úřadu vlády vznikl v této souvislosti na podzim 2014 

Odbor pro udržitelný rozvoj (po organizační změně kvůli přípravě na implementaci zákona 

o  státní službě od dubna 2015 Oddělení pro udržitelný rozvoj). Činnost Rady vlády byla 

obnovena v celkem sedmi výborech a jedné meziresortní skupině, která se věnuje procesu 

vyjednávání Cílů udržitelného rozvoje na půdě OSN. Jednou z priorit nového oddělení je 

komunikace tématu udržitelného rozvoje, v dubnu 2015 proto došlo ke spuštění 

popularizační webové stránky www.udrzitelny-rozvoj.cz a k zapojení do Evropského týdne 

udržitelného rozvoje v červnu 2015 (www.tydenudrzitelnosti.cz). Klíčovou činností oddělení 

a Rady vlády pro udržitelný rozvoj v roce 2015 a 2016 je aktualizace Strategického rámce 

udržitelného rozvoje. 

http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/
http://www.tydenudrzitelnosti.cz/
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Usnesení vlády, kterým byl SRUR 11. ledna 2010 schválen, ukládá ministru životního 

prostředí předložit vládě nejpozději do 31. prosince 2015 návrh aktualizace Strategického 

rámce. S ohledem na výše zmíněné změny v gesci agendy udržitelného rozvoje byl do 

připomínkového řízení v dubnu 2015 vložen materiál s názvem Agenda udržitelného rozvoje 

(termín ukončení MPŘ byl 28. dubna 2015). Meziresortní připomínkové řízení běželo 

v květnu 2015, v červnu 2015 bude materiál schválen Radou per rollam a zařazen jako bod 

na jednání vlády. 

 RVUR v roce 2014 pracovala především ve svých výborech a pracovních skupinách 

při implementaci udržitelného rozvoje do praxe. Jejichž činnost je blíže představena zde 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/vybory-rvur/. 

V květnu 2014 byla předložena Výroční zpráva RVUR za rok 2013 a 7. ledna 2014 byla 

vzata ne vědomí předložená Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje 

(www.vlada.cz). 

 

 

3.1 Zasedání RVUR – přehled 

 

26. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj  

čtvrtek 4. 9. 2014, 17:30-19:00, Úřad vlády 

 

Program zasedání: 

1) Zahájení, úvodní řeč předsedy Rady, krátký komentář bývalého gestora Rady; 

2) Informace ke jmenování členů Rady; 

3) Změny v organizaci činnosti Rady a informace o vzniku Odboru pro udržitelný rozvoj 

a jmenování tajemnice Rady; 

4) Představení, projednání materiálu „Návrh rekonstrukce RVUR“ a rozhodnutí o dalším 

postupu; 

5) Návrhy o vytvoření výborů a hlasování o jejich vzniku; 

6) Informace ke konání Fóra udržitelného rozvoje v roce 2014 a dalším aktivitám Rady v roce 

2014; 

7) Informace o aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje; 

8) Různé. 

 

Dále bylo předloženo k projednání: 

Členové Rady vlády pro udržitelný rozvoj, stav ke dni 25. 8. 2014 

Seznam výborů, včetně návrhů na předsedy/kyně 

Aktualizovaný Návrh rekonstrukce RVUR, po vypořádání připomínek 

Protokol o vypořádání připomínek k návrhu rekonstrukce RVUR 

Výzva ke vstupu a nominacím do výborů 

Komplexní analýza ekonomické návratnosti zvýšení energetické efektivity českého 

hospodářství (Sekce pro evropské záležitosti ÚV) 

Pozvánka na kontroly realizace místní Agendy 21 v roce 2014. 

 

Závěry: 

Rada se bude zabývat dlouhodobým vývojem ekonomiky, sociální oblasti a životního 

prostředí. Jejím úkolem je vyhodnocovat dlouhodobé trendy globálního vývoje a reagovat na 

ně. Nebude však navrhovat konkrétní opatření, která jsou plně v gesci ministerstev, ale bude 

doporučovat koridory možného rozvoje. Rada je mezičlánkem ve spolupráci mezi vládním 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/vybory-rvur/seznam-vyboru-rvur-a-popis-jejich-cinnosti-126690/
http://www.vlada.cz/
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kabinetem a akademickými institucemi, neziskovými organizacemi a dalšími expertními 

institucemi. Zároveň tento orgán bude reprezentovat Českou republiku vůči zahraničním 

organizacím v oblasti udržitelného rozvoje jako je například Organizace spojených národů. 

  Byly ustanoveny expertní výbory Rady, které se scházejí minimálně jednou za čtvrt 

roku. Celkem bylo vytvořeno osm výborů se zaměřením na energetiku, dopravu, politiku 

krajiny, socioekonomický rozvoj, vzdělávání k udržitelnému rozvoji, metodiku a indikátory 

udržitelného rozvoje, koordinaci pozic ČR k mezinárodnímu vývoji, udržitelné municipality. 

  RVUR nastavila změnu fungování Rady s ohledem na budoucí působení, které by se 

z čistě akademické sféry mělo přesunout do sféry expertně konzultační a koncepční, kdy 

bude svou iniciativou přispívat ke tvorbě a implementaci koncepcí a strategií, včetně podpory 

konkrétních opatření.  

 

3.2 Výbory a pracovní skupiny Rady do 30. června 2014 před rekonstrukcí. 

Do 30. června 2014 měla Rada dva výbory a sedm pracovních skupin. 

 

3.2.1 Výbor pro Strategii udržitelného rozvoje (VpS) 

VpS byl stálým orgánem RVUR pro přípravu aktualizace a vyhodnocování Strategie, 

resp. Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky. 

 V roce 2014 se Výbor pro Strategii udržitelného rozvoje ve spolupráci se 

sekretariátem RVUR a Pracovní skupinou pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje podílel 

na závěrečné přípravě pro vydání Situační zprávy ke Strategickému rámci udržitelného 

rozvoje ČR za rok 2013. Tato aktivita byla dána nařízením vlády č. 37 ze dne 11. 1. 2010.  

 Zpracovaná Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje měla 196 

str. textu založeného na indikátorech všech tří pilířů udržitelného rozvoje s graficky 

vyjádřenými trendy vývoje těchto ukazatelů v ČR. Byla použita shodná metodika 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.  

Bližší aktivity byly zaměřeny na výsledky Panelu ke globální udržitelnosti Resilient 

People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing. 

 Funkce Výboru byly v druhé polovině roku 2014 transformovány v rámci rekonstrukce 

do nové podoby RVUR. Předseda výboru se podílel na přípravě rekonstrukce.    

Činnost VpS řídil předseda výboru prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel COŽP UK 

(bedrich.moldan@czp.cuni.cz). 

    

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

Pracovní skupina pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje byla pracovním orgánem Výboru 

pro Strategii udržitelného rozvoje. Jejím hlavním úkolem byla příprava a vyhodnocování 

souboru indikátorů udržitelného rozvoje jak pro monitorování implementace Strategie, tak pro 

komunikaci. 

  V roce 2014 se ve spolupráci s Výborem pro Strategii udržitelného rozvoje 

činnost Pracovní skupiny zaměřila na závěrečnou editaci a přípravu Situační zprávy pro 

vydání. Dále se Pracovní skupina zabývala vyhodnocováním konference OSN Rio+20 

a vyhodnocováním tohoto summitu v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje. 

 V roce 2014 byly zahájeny přípravné práce pro aktualizaci Situační zprávy ke 

Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR za rok 2014-2015.     

 Vedoucím Pracovní skupiny pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje byl prof. RNDr. 

Bedřich Moldan, CSc. (bedrich.moldan@czp.cuni.cz). 

mailto:bedrich.moldan@czp.cuni.cz
mailto:bedrich.moldan@czp.cuni.cz
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 Funkce Pracovní skupiny byly v druhé polovině roku 2014 transformovány v rámci 

rekonstrukce do nové podoby RVUR. 

 

3.2.3 Výbor pro komunikaci (VpK) 

Posláním Výboru pro komunikaci (VpK) byla podpora vnější komunikace, propagace 

a medializace sloužící uplatňování udržitelného rozvoje v praxi, včetně podpory informačních 

systémů strategického řízení k udržitelnému rozvoji. 

Na speciálním internetovém serveru www.DobraPraxe.cz byly průběžně 

shromažďovány konkrétní příklady dobré praxe z ČR. Pro zlepšení orientace ve strategické 

dokumentaci ČR a pro systematický postup k udržitelnému rozvoji byl v roce 2014 nadále 

provozován informační systém „Databáze strategií“ v gesci MMR. Databáze je ve spolupráci 

s NSZM propojena se strategiemi územní veřejné správy v systému „DataPlán“.  

Výbor vlivem rekonstrukce RVUR v roce 2014 se nescházel a mediální a informační 

aktivity k rekonstrukci RVUR převzal Úřad vlády. Předseda výboru se podílel na přípravě 

rekonstrukce RVUR.  

Činnost VpK řídil předseda výboru Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR (svec@nszm.cz, 

tel. 602 500 639).  

Funkce Výboru byly v druhé polovině roku 2014 transformovány do nové podoby 

RVUR.   

 

3.2.4 Pracovní skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu (PS USV) 

Pracovní skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu (PS USV) byla určena k plnění úkolů 

vyplývajících z Implementačního plánu přijatého na Světovém summitu o udržitelném rozvoji 

v Johannesburgu k podpoře změny vzorců spotřeby a výroby.  

 Byla podporována opatření k usnadnění orientace spotřebitele směrem 

k environmentálně šetrnějším produktům a službám a tím prosazována změna stávajících 

vzorců výroby a spotřeby. Cílem bylo dlouhodobě a na globální úrovni např. minimalizovat 

negativní vlivy nešetrné a neudržitelné těžby a dovozu dřeva z pralesů z rozvojových zemí, 

zlepšovat retenční schopnost krajiny lepší skladbou lesů, upozorňovat na koloběh uhlíku 

a na nepostradatelnost ekosystémových služeb, řešení zdravotně rizikových látek ve 

vnitřním i vnějším prostředí.  

 Pracovní skupina byla transformací ukončena a funkce pracovní skupiny byly v druhé 

polovině roku 2014 transformovány do nové podoby RVUR a nových výborů. 

 

3.2.5 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21) pokračující i po rekonstrukci 

PS MA21 v roce 2014 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, Národní sítě MAS Svazu měst a obcí, Sdružení 

tajemníků měst a obecních úřadů. V roce 2014 došlo i ke zlepšení a prohloubení 

meziresortní spolupráce, zejména MŽP, MV a MMR. Nově byla zahájena spolupráce 

s Úřadem vlády – odborem pro udržitelný rozvoj. PS MA21 je též zastoupena ve Výboru pro 

http://www.dobrapraxe.cz/
mailto:svec@nszm.cz


 11 

udržitelné municipality RVUR, který byl v roce 2014 ustanoven. 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. Při PS MA21 pokračovala v rámci hodnocení 

udržitelného rozvoje v nejlepších municipalitách expertní skupina, složená z odborníků na 

jednotlivé oblasti UR (dle Aalborských závazků). 

 KritériaMA21 pro města a obce (schválená RVUR 13. března 2006) jsou důležitým 

a respektovaným nástrojem hodnocení kvality MA21. V roce 2014 platilo 5 aktualizovaných 

sad Kritérií MA21 pro různé typy municipalit (viz www.ma21.cz).  

 Dosažená úroveň MA21 a postup municipalit jsou průběžně sledovány v oficiální 

evidenci MA21 v ČR, kterou představuje veřejně přístupná internetová Databáze MA21 

(spravuje agentura CENIA/MŽP). 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 a pozvaní experti seznámili 

s dokumentací i praxí implementace MA21 v dané municipalitě. Kontroly na místě byly 

doplněny tzv. „obhajobou“ v rámci konference Národní sítě Zdravých měst. Národní sítě 

MAS Vystoupení a zjištěný stav při kontrole v místě byl vyhodnocen na následném PS 

MA21. Municipalitám kategorie „B“ byly uděleny hlasováním členů PS dvě nebo tři hvězdičky 

(vzestupně dle kvality). Kontroly na místě byly v roce 2014 provedeny u 6 nejpokročilejších 

municipalit, usilujících o naplnění kategorie „A“ či „B“ Kritérií MA21.  

 Chrudim obhájila nejvyšší kategorii „A“, (jako první ze všech municipalit získala v roce 

2013). Perioda kontrol pro kat. A je 3 roky, tj, hloubková expertní oponentura zde bude až 

2016). Kategorii „B“ obhájilo v r. 2014 (stejně jako v předchozím roce) 5 municipalit – 3 

města (Kopřivnice, Litoměřice, Vsetín), 1 mikroregion (Drahanská vrchovina) a 1 malá obec 

(Křižánky). Obhajoby/kontroly  na místě v kategoriích „A“ a „B“ byly hojně navštívenou 

veřejnou přehlídkou dobré praxe udržitelného rozvoje v municipalitách. 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 2015. Ve spolupráci 

s experty aktualizovala  a schválila Metodiku pro hodnocení kategorie „A“, platnou od 1. 1. 

2015. 

  Ke konci roku 2014 bylo v databázi MA21 celkem 167 subjektů (124 municipalit, 10 

MAS a 33 nemunicipálních subjektů - ty projevují o MA21 zájem, ale nemohou postupovat 

podle Kritérií). Průběžné meziroční snížení počtu municipalit bylo způsobeno aktualizací 

databáze tak, aby obsahovala pouze aktivní účastníky. 

 PS MA21 průběžně sledovala a vyhodnocovala plnění Koncepce rozvoje podpory 

MA21 v ČR a začala pracovat na novém Akčním plánu (uvedená koncepce byla schválena 

vládou ČR Usnesením č. 30 z 11. ledna 2012).  

 V rámci PS MA21 byla koncem roku 2014 obnovena spolupráce s  PS URROÚ 

(MMR) a  Sekcí pro kvalitu veřejné správy (MV), která spočívala zejména v posílení 

vzájemné informovanosti. Další partnerská PS KUP – Pracovní skupina pro koordinaci 

urbánní politiky (MMR) byla zrušena. Dlouhodobě probíhá úzká spolupráce s Národní sítí 

Zdravých měst ČR. 

 Pracovní skupina pro MA21 se sešla v roce 2014 třikrát, zároveň probíhala průběžná 

elektronická komunikace mezi jejími členy. 

 

Datum Zasedání Hlavní témata 
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Datum Zasedání Hlavní témata 

5.2.2014 56. 1/ Aktuality 

2/ DTB MA21 (CENIA) 

3/ Akční plán 2015 - 18 

4/ Pravidla 2014 a upravené Zásady MA21  

5/ Aktualizace „Metodiky hodnocení MA21“ od roku 2015  

6/ Kategorie „A“+„B“ 2014 

7/ Různé 

4.6.2014 57. 1/ Aktuality 

2/ Akční plán ke Koncepci MA21 na období 2015 - 2018 

4/ Metodika hodnocení MA21 od roku 2016 (aktualizace) 

5/ Kategorie „B“ MA21 v roce 2014 

6/ Informace k RVUR 

7/ Smart Cities 

6/ Různé 

29.10.2014 58. Hlavní téma: hodnocení municipalit v kat. A/B 2014 

(včetně přidělení hvězdiček). 

1/ Aktuality 

2/ Pravidla/Kritéria 2015 - upřesnění 

3/ AP MA21 2015 - 20 

4/ Různé 

 

Předpokládané aktivity PS MA21 v roce 2015 

PS MA21 v roce 2015 zaměří svou činnost na nastavení Pravidel pro rok 2016 

a harmonogramu hodnocení. Dále PS MA21 zaměří svou činnost na tvorbu nového Akčního 

plánu 2016–20. Velkou důležitost PS MA21 přikládá prohlubování koordinované spolupráce 

mezi resorty a s Úřadem vlády, 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) a Sekcí pro kvalitu 

veřejné správy (MV), spočívající zejména v posílení vzájemné informovanosti. Za tím účelem 

se zástupci uvedených (a dalších) subjektů setkají při spolupráci ve Výboru pro udržitelné 

municipality RVUR.  

 Bude pokračovat úzká spolupráce se skupinou expertů, kteří v roce 2015 budou 

komplexně hodnotit nového uchazeče o  kategorii „A“, město Litoměřice. Členové PS MA21 

a experti se zúčastní kontrol na místě měst, přihlášených v roce 2015 k obhajobě kategorie 

„B“. 

 PS MA21 bude ve spolupráci s experty aktualizovat a schválí Metodiku pro 

hodnocení kategorie „A“, platnou od 1. 1. 2016. 

  PS MA21 stanovila termíny svých setkání v roce 2015 na 4. 2., 3. 6., 4. 11. Veřejná 

prezentace municipalit proběhne v rámci konference pořádané 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 zapojení především 

prostřednictvím MŽP, MZV do procesů navazujících na Konferenci OSN o udržitelném 

rozvoji (Rio+20) a na politický dokument „The Future We Want“. Komisi OSN pro udržitelný 

rozvoj nahradilo Politické fórum na vysoké úrovni (HLPF). Hlavním úkolem pracovní skupiny 

byla příprava na zasedání tohoto nového fóra.  

 Na úrovni EU probíhala příprava na 1. zasedání Environmentálního shromáždění 

OSN (UNEP), které se uskutečnilo v červnu 2014 v Nairobi.  

 Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj (PS OSN) byla v roce 2014 nahrazena 

Výborem pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji, který se zabýval zapojením ČR do 

procesu tvorby Cílů udržitelného rozvoje, a to jak zapojením ČR do globálních procesů, tak 

definice priorit spojených s SDGs na národní úrovni. 

 

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

Předmětem činnosti pracovní skupiny bylo zejména: 

 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; 

Funkce pracovní skupiny byly v druhé polovině roku 2014 transformovány do nové podoby 

RVUR. 

 

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 i SRUR, 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 i SRUR 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 i SRUR 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 2014 proběhla transformace Rady vlády pro udržitelný rozvoj, v nové struktuře 

Rady byla PS UR ROÚ začleněna pod Výbor pro udržitelné municipality. Jednání PS se 

v roce 2014 neuskutečnilo, původně bylo plánováno na prosinec, ale vzhledem k termínovým 

kolizím bylo nakonec přesunuto na 5. 2. 2015. Na program byly zařazeny Informace 

o transformaci RVUR, Informace z jednání Výboru pro udržitelné municipality, z pravidelných 

témat byly připraveny Aktuální informace z MA21, Strategie regionálního rozvoje ČR – 

Regionální akční plány SRR a Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR. Novým tématem 

jsou integrované nástroje pro využití evropských strukturálních a investičních fondů 
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v programovém období 2014 – 2020, rovněž byly tedy připraveny prezentace integrovaných 

strategií nástrojů ITI a CLLD (MAS).       

 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 Výborem pro udržitelné municipality a PS MA21.  

 

Předpokládané aktivity PS URROÚ v roce 2015 

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; 

 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. 

 

Předsedou pracovní skupiny je Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky MMR, 

místopředseda Výboru pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 

Výkonným tajemníkem PS URROU je Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní 

politiky, odboru 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 

vycházelo z dokumentu Evropské hospodářské komise OSN „Strategie pro vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji“. Jejím hlavním úkolem bylo vypracování a implementace Strategie 

vzdělávání k udržitelnému rozvoji na národní úrovni do dokumentu„ Strategie vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015)“, a Akční plán Strategie VUR.   

 V průběhu roku 2014 pracovala Meziresortní pracovní skupina ke vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj a uskutečnilo se Setkání zástupců krajů k VUR se zástupci MŠMT a MŽP. 

Záměr sloučit problematiku VUR, EVVO a environmentální poradenství (EP) do jediného 

státního programu byl opuštěn a na MŽP byla ustavena Pracovní skupina pro EVVO a EP 

a byla zahájena příprava nového Státního programu pro EVVO a EP.  

V roce 2015 bude připravován Státní program pro EVVO a EP za spoluúčasti 

Pracovní skupiny pro EVVO a EP a uskutečni se Setkání zástupců krajů k VUR se zástupci 

MŠMT a MŽP. 

 Kontaktní osobou pro VUR je Ing. Karla Mališová (e-mail: karla.malisova@msmt.cz, 

tel.: 234 811 531) a pro EVVO a EP Mgr. Miroslav Novák (e-mail: Miroslav.novak@mzp.cz, 

tel.: 267 122 451). 

 

V rámci rekonstrukce RVUR funkce pracovní skupiny byly převedeny do nového Výboru pro 

vzdělávání k udržitelnému rozvoji.  
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3.3 Výbory a pracovní skupiny Rady 2014 po rekonstrukci. 

 

3.3.1 Výbor pro socioekonomický rozvoj   

 

Počet setkání: 2 (24. 11. a 15. 12. 2014 ) 

Počet členů výboru: 20 + 2 hosté 

 

Předseda/kyně výboru: Pavel Mertlík (Bankovní Institut Vysoká škola, Škoda Auto Vysoká 

škola) 

Místopředseda/kyně výboru: Aleš Chmelař (Úřad vlády) 

Tajemník výboru: Zbyněk Machát 

 

Členky a členové výboru: 

Drahomíra Dubská (ČSÚ), Miroslav Hájek (ČZU), Vladimír Kváča (MMR), Ivo Kaplán (EUF), 

Pavel Kysilka (ČS), David Münich (CERGE), Jiří Nekovář (CEF), Martina Pásková (Zelený 

kruh), Martin Pělucha (VŠE), Jan Procházka (EGAP), David Prušvic (MF), Jana Simonová 

(Populační fond OSN), Jaroslav Staněk (ASO), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Martin Švolba 

(MŽP), Jaroslav Vomastek (MPO), Petr Zahradník (ČEZ), Jan Žůrek (ČPRUR), 

 Ivo Kaplán (Rada evropských federalistů),  

 

Dosavadní výstupy:  

 práce na přehledu nástrojů pro kvalitativní měření úrovně dosaženého blahobytu: 

Well Being Framework (OECD) a možnosti jeho implementace 

 

Plán činnosti výboru: 

 spolupráce na formulování dlouhodobé vize ČR s horizontem roku 2030 a dále 

 analýza tvorby, managementy a realizace veřejných politik 

 problematika společensky odpovědných veřejných zakázek 

 vyhodnocení a stavu přípravy zákona o sociálním podnikání a nastavení podpory 

sociálního podnikání v rámci nového programového období 2014 – 2020 z hlediska 

diverzity jejich zaměření 

 analýza demografických trendů a jejich vlivů na strukturu populace a povahu 

hospodářství a dopadů na sociální a zdravotní péče 

 analýza vztahu vzdělávacího systému a sociální stratifikace 

 spolupráce s výborem pro udržitelnou energetiku na tématu čistá mobilita 

a internalizace externích škod v dopravě 

 zhodnocení možností vývoje českého hospodářského modelu a scénáře 

alternativního vývoje 

 

3.3.2 Výbor pro strategické řízení, analýzy a implementaci principů UR 

 

Počet setkání: 1 x výbor (13. 11. 2014), 1x Pracovní skupina pro principy a indikátory UR 

(28. 1. 2015) 

Počet členů a členek výboru: 33 
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Předseda/kyně výboru: Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí UK) 

Místopředseda/kyně výboru: David Škorňa (MMR) 

Tajemnice výboru: Anna Kárníková 

 

Členky a členové výboru: 

Tomáš Bezouška (Asociace krajů), Helena Čížková (MZV), Petr Černíkovský (MŠMT), Ivan 

Duškov (MZdr), Jakub Fischer (VŠE), Tomáš Hák (COŽP UK), Igor Hartman (TA ČR), Jan 

Kára (MZV), Jan Kovanda (COŽP UK), Pavlína Kulhánková (MPO), Petr Lebeda (Glopolis), 

Ondřej Mátl (SMO), Jana Menšíková (MV), Pavel Nováček (UPOL), Anna Pasková (MŽP), 

Ondřej Pašek (Zelený kruh), Karin Pavone (MZV), Marie Petrová (MŽP), Lukáš Pítr (MF), 

Martin Potůček (FSV UK), Iva Ritschelová (ČSÚ), Luděk Sosna (MD), Jiří Schwarz (NERV), 

Jiřina Svitáková (MPSV), Pavel Šremer (STUŽ), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Petr Švec (NSZM), 

Josef Tabery (MZE), Jiří Vrubel (ČPRUR), Petr Zahradník (NERV), Pavla Žáčková (MMR), 

Jan Žůrek (ČPRUR), 

 

Plán činnosti výboru: 

 

 Analýza sektorových a dalších relevantních strategií s ohledem na priority rozvoje ČR 

včetně identifikace „úzkých míst“ rozvoje.  

 Vytvoření síťové analýzy aktérů pro relevantní oblasti.  

 Zpracování dodatečných analýz k úzkým místům včetně identifikace koridorů rozvoje 

(alternativní scénáře) 

 Sestavení přehledu principů udržitelnosti a konkrétních nástrojů k jejich aplikaci 

(národní, municipální úroveň).  

 Analýza globálních a evropských megatrendů (kontextualizace rozvoje ČR).  

 Návrh systému monitorování pokroku ČR v oblasti priorit rozvoje (včetně aplikace 

Well-Being Framework OECD v ČR).  

 Vytvoření systému řízení strategií s ohledem na výše zmíněné principy a spolupráce 

se strategickými útvary ministerstev.  

 

3.3.3. Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu 

 

Počet zasedání: 3 (12. 11. 2014, 15. 1. 2015, 12. 2. 2015) 

Počet členů výboru: 24  

 

Předseda: Ing. Vladimír Dolejský (MŽP) 

Tajemník výboru: RNDr. Jiří Bendl, CSc. 

 

Seznam členek a členů:  

Mgr. Jan Dušek (Beleco), prof. Ing. Josef Fanta (České Budějovice), Ing. Jan Gallas (MZe), 

doc. RNDr. Jakub Hruška (ČGS), prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Ing. Jiří Klápště 

(MŽP), Ing. Karel Kříž (ČSOP Vlašim), Ing. arch. Věra Kučová (NPÚ), Ing. Josef Nistler 

(MŽP), Ing. Martina Pásková, Ph.D. (UHK), PaedDr. Josef Rydlo (MŠMT), doc.Dr. Ing. Alena 

Salašová (Mendelova univerzita), Ing. Klára Salzmann, Ph.D. (ČKA Praha), Ing. Tomáš 

Sklenář (MMR), prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (ČZU Praha), RNDr. Jiří Stonawski (LČR), 

Ing. arch. Martin Stránský (CENELC), prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. (Univerzita 
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Palackého), PhDr. Vladimír Špidla (Úřad vlády), Mgr. Veronika Vilímková (MŽP), doc. Ing. 

Karel Vrána, CSc. (ČVUT), Ing. Václav Zámečník  (ČSO).  

 

Dosavadní výstupy:  

 Diskuse nad stavem Evropské úmluvy o krajině (EÚoK), případná revize, 

implementace, mezioborová spolupráce a příprava konference ke krajině (12. 3. 2015 

Lichtenštejnský palác).  

 Pozměňovací návrhy Senátu snižující ochranu půdy 

 

Plán činnosti výboru:  

 

 zpracování vize krajiny – 30. 6. 2015  

 zpracování podkladů ke krajinné politice – 31. 12. 2015 

 návrh implementace EÚoK – 31. 12. 2015 

 SWOT analýza současného stavu krajiny 

 řešení koncepčních otázek územní ochrany a územního rozvoje z hlediska kvality 

krajiny 

 zpracování návrhu dlouhodobé integrované meziresortní spolupráce 

 prověření tematických priorit podporovaných z veřejných prostředků z hlediska krajiny 

 přizpůsobení uživatelské infrastruktury krajiny přírodním podmínkám 

 zajištění obnovy ekologické infrastruktury krajiny v kontextu jejích kulturně-

historických hodnot 

 zabývat se implementací zelené infrastruktury  

 zajištění účinné spolupráce vlastníků, správců a uživatelů krajiny, včetně zpřesnění 

odpovědnosti a kompetencí dalších aktérů (samosprávy a státní správy) 

zajištění účasti veřejnosti na dalším rozhodování o krajině  

 

3.3.4. Výbor pro udržitelnou energetiku 

 

Počet zasedání: 4 (9. 10. 2014, 18. 11. 2014, 8. 1. 2015, 5. 2. 2015) 

 

Počet členů výboru: 28  

 

Předseda: Ing. Petr Kalaš (MŽP, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 

Místopředseda: Ing. Ivan Beneš 

Tajemník výboru: RNDr. Jiří Bendl, CSc. 

 

Seznam členek a členů:  

Mgr. Václav Bartuška (MZV), Ing. Jiří Beranovský, Ph.D. MBA (EkoWAT), Ing. Vladislav 

Bízek, CSc., Ing. Jana Cicmanová, MSc.  (Energy Cities), Mgr. Filip Černoch, Ph.D. 

(Masarykova univerzita Brno), Ing. Dana Drábová, Ph.D. (SÚJB), Ing. Josef Fiřt 

(EuroEnergy), Ing. Jiří Gavor, CSc. (ENA), prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (ČVUT), RNDr. 

Štěpán Chalupa (Komora OZE a ČSVE), Ing. Jiří Karásek, Ph.D. (SEVEn, středisko pro 

efektivní využití energie), Ing. Martin Kloz, CSc. (Úřad vlády), doc. Ing. Jaroslav Knápek, 

CSc. (ČVUT FEL), Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D. (Energetický manažer, Litoměřice), RNDr. Jiří 

Koželouh (Hnutí Duha), Ing. Jiří Krátký (Jeseník), Ing. Jan Motlík (ČSVTS, A OZE), Mgr. 

Antonín Panák (Ernst and Young, Žďár nad Sázavou), Ing. Irena Plocková (ČPRUR), Ing. 
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Edvard Sequens (Calla, České Budějovice), Ing. Jiří Spitz (ENVIROS s.r.o.), Ing. Miroslav 

Šafařík, Ph.D. (PORSENNA o.p.s.), PhDr. Vladimír Špidla (Úřad vlády), Mgr. Milan Ščasný, 

Ph.D. (UK COŽP), Ing. Vladimír Vlk (MPO).     

 

Dosavadní výstupy:  

 konzultace k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony (sněmovní tisk č. 351) 

 Diskuse a příprava doporučení k aktualizaci SEK 

 Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 

 Diskuse a připomínkování analýzy dopadů zvyšování energetické účinnosti, která 

byla zpracovaná na Úřadu vlády (Aleš Chmelař)  

 Demonstrace modelového nástroje "Klimatická kalkulačka 2050" 

 Současné a budoucí teplárenství 

 Lidský prvek při realizace moderních opatření 

 Další pokračování a fungování projektu ReStEP  

 Připomínkování materiálu Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) do 15. 12. 

2014.  

 

Plán činnosti výboru pro roky 2015-2016: 

 Přenos nadnárodních expertiz (UNEP, OECD, IEA, EK, EEA a další) do českých 

rozhodovacích procesů a slaďování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti 

energetiky a resilience s principy udržitelného rozvoje (termín: průběžně 2015 až 

2020) 

 Podpora při tvorbě studí a formulaci pozic k národním a evropským energetickým 

koncepcím. (termín: průběžně 2015 až 2016) 

 Podpora vzniku variantních scénářů a doporučení pro vývoj optimálního 

energetického mixu České republiky se zohledněním širších souvislostí. (termín: 

2015 a 2016) 

 Vytvoření a propagace veřejně přístupného nástroje pro kalkulaci klimatických 

dopadů a propagace ReStEP do regionů. (termín: 2015) 

 Vytvoření koncepce rozvoje OZE a decentralizované energetiky a energetické 

soběstačnosti municipalit jako součást zvýšení resilience na úrovni „meso-level“. 

(termín: 2015 – 2016) 

 Příprava důsledného ukončení domácích topenišť na uhlí vzhledem k nepřijatelné 

zdravotní zátěži populace ČR a vysokým externím škodám na zdraví a majetku. 

(termín: 2015) 

 Koncepční příprava ČR na změněné poměry v domácí i světové palivové základně 

(termín: průběžně 2015 až 2020) 

 Internalizace externích škod s cílem snižovat zdravotně rizikové emise z energetiky 

při současné podpoře plnění klimatických závazků. (termín: průběžně 2015 až 2016) 

 Spolupráce na tvorbě vhodných kritérií pro zadávací dokumentace operačních 

programů se vztahem k energetice i energetickým úsporám. (termín: do ½ roku 2015)  
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3.3.5. Výbor pro udržitelné municipality 

 

Počet zasedání: 3 (21. 10. a 16. 12. 2014, 10. 2. 2015) 

Počet členů výboru: 17 + 2 hosté 

 

Předseda: Petr Švec (Národní síť Zdravých měst) 

Místopředseda: Dan Jiránek (Svaz měst a obcí), David Koppitz (Ministerstvo pro místní 

rozvoj) 

Tajemník výboru: Jan Mareš 

 

Seznam členek a členů:  

Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.), Yvonna Gailly 

(Ekologický institut Veronika), Tomáš Hák (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity 

Karlovy), Martin Hyský (kraji Vysočina, Asociace krajů ČR), Marie Kostruhová (Ministerstvo 

vnitra), Jiří Krist (Národní síť Místních akčních skupin ČR), František Kubeš (Ministerstvo pro 

místní rozvoj), Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství), Pavlína Kulhánková (Ministerstvo 

průmyslu a obchodu), Pavel Nováček (Univerzita Palackého v Olomouci), Marie Petrová 

(Ministerstvo životního prostředí), Martin Říha (Společnost pro trvale udržitelný život), Jan 

Sedláček (Sdružení místních samospráv), David Šátek (Ministerstvo financí), Martin Šimáček 

(ÚV - Agentura pro sociální začleňování), Alena Šteflová (WHO) 

 

Dosavadní výstupy:  

 zapojení Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 jako pracovní součásti Výboru 

 zahájení práce na přehledu nástrojů pro dosahování udržitelnosti na úrovni 

municipalit 

 

Plán činnosti pro roky 2015-2016: 

 vytvořit fungující modul provazeb národních priorit s cíli municipalit 

 zveřejnit přehledy systematických nástrojů pro udržitelné municipality 

 definovat vztahy mezi harmonizovanými nástroji pro udržitelné municipality 

 přispět ke zpracování certifikované metodiky hodnocení udržitelného rozvoje na 

úrovni municipalit 

 

3.3.6. Výbor pro udržitelnou dopravu 

 

Počet zasedání: 2 (7. 1. 2015, 10. 2. 2015) 

 

Počet členů výboru: 24  

 

Předseda: ing. Tomáš Čoček, Ph.D. (NM MD) 

Místopředseda: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT) 

Tajemník výboru: RNDr. Jiří Bendl, CSc. 

 

Seznam členek a členů:  

Ing. Vladimír Fišer (Bohemia – kombi), Ing. Karel Havlíček (ŘO PP SFDI), RNDr. Jan 

Hovorka, PhD. (PřF UK), Ing. Pavla Chmelová (MF), Ing. Jiří Jedlička (CDV), Ing. Jarmila 

Johnová (Pražské matky), Mgr. Radomíra Jordová (CDV), MUDr. Helena Kazmarová (SZU), 
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Mgr. Jaroslav Kepka (MŽP), Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (VUT v Brně), prof. Ing. 

Michal Mejstřík, CSc. (IES FSV UK), Mgr. Daniel Mourek (Nadace Partnerství, vicepresident 

ECF), Ing. Eduard Muřický (Ing. Pavel Šenych) (MPO), RNDr. Josef Postránecký (MV), Ing. 

Jan Ruml (Český plynárenský svaz ), Ing. Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy), MUDr. 

Radim Šrám, Dr.Sc. (ÚEM AVČR), MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH (WHO), Mgr. Robert 

Veselý (MMR), Ing. Jan Žůrek (ČPRUR, KPMG).  

 

Dosavadní výstupy:  

 Podpora a návaznost na programy čisté mobility  

 Vyplnění dotazníku EHK OSN k plnění Pařížské deklarace 

 

Plán činnosti výboru:  

 

 Facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy především se zaměřením na 

snižování zdravotně rizikových emisí do ovzduší 

 Koncepční příprava ČR na změněné poměry ve světové palivové základně s dopadem 

na dopravu (přechod na neropnou dopravu) 

 Podpora strategií a koncepcí a příprava návrhů opatření na podporu čisté mobility  

 Podpora a tvorba návrhů na odstranění legislativních překážek v oblasti dopravy 

založené na zemním plynu (CNG, LNG)  

 Tvorba vhodných emisních kritérií pro výběrová řízení na nákup vozového parku pro 

státní správu a samosprávu  

 Návrh opatření na podporu výstavby bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu a pro 

podporu nemotorové dopravy  

 Příprava strategických postupů k plnění vládního prohlášení zamýšlející přesun nákladní 

dopravy ze silnic na železnici včetně finančního zajištění 

 Analýza a strategický postup k zavádění nízkoemisních čistých zón ve městech 

 Rozpracování Pařížské deklarace EHK OSN Programu pro dopravu, zdraví a životní 

prostředí (THE PEP) z dubna 2014 pro podmínky ČR. 

 Analýza a postup k průběžné internalizaci externích nákladů v dopravě (OECD, WHO) 

 Problematika udržitelného financování veřejné osobní dopravy 

 Podpora zpracování Plánů udržitelné mobility měst a aglomerací 

 Urbanismus (zásady pro plánování rozvoje měst s ohledem na minimalizaci nároků na 

přepravní potřeby včetně problematiky suburbanizace) 

 

3.3.7. Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

 

Počet zasedání: 2 (25. 11.2014, 13. 1. 2015) 

Počet členů výboru: 17 + 2 hosté 

 

Předseda: Jan Zikl (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 

Místopředseda: Tomáš Kažmierski (Ministerstvo životního prostředí), Jiří Kulich (Centrum 

ekologických středisek PAVUČINA) 

Tajemník výboru: Jan Mareš 

 

Seznam členů:  
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Jana Harmanová (Krajský úřad Moravskoslezského kraje), Dana Kapitulčinová (Centrum pro 

otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Dita Villaseca B. Kubíková (Ministerstvo 

zahraničních věcí), Karla Mališová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Dana 

Moravcová (OMEP), Josef Morkus (Ministerstvo pro místní rozvoj), Jakub Stárek 

(Ministerstvo financí), Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí), Jana Dlouhá 

(Společnost pro trvale udržitelný život), Petr Daniš (Sdružení TEREZA), Petra Skalická 

(Člověk v tísni, Glopolis), Stanislav Štech (Univerzita Karlova), Luděk Tesarčík (Asociace 

krajů) 

 

Stálí hosté: Simona Kratochvílová (ÚV), Martin Profant (AV ČR, v. v. i..) 

 

Dosavadní výstupy:  

 vytvoření stanoviska a usnesení k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR pro léta 2015-2020, na jehož základě bylo vzdělávání 

k udržitelnému záměru do Dlouhodobého záměru doplněno, účast v meziresortním 

připomínkovém řízení 

 

Plán činnosti výboru:  

 vydání doporučení ke způsobu strategického ukotvení vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji ve vzdělávacích dokumentech a postoupení relevantním institucím 

 přehled o financování vzdělávání k udržitelnému rozvoji: analýza možností využití OP 

VVV a dalších možností financování 

 přehled a analýza současné situace vzdělávání k udržitelnému rozvoji v ČR 

i v zahraničí 

 konzultace při revizi kurikul; propojování struktur veřejné správy pro vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji 

 

3.3.8. Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji 

 

Počet zasedání: 3 (22. 9. a 17. 10. 2014, 6. 1. 2015) 

 

Počet členů a členů výboru: 13 (pozn. výbor v současné době pracuje na meziresortní bázi 

v souvislosti s přípravou pozic ČR k post-2015 procesu, plánováno je jeho rozšíření o další 

aktéry v roce 2015) 

 

Předsedkyně: Anna Kárníková (ÚV) 

 

Seznam členek a členů:  

Helena Čížková (MZV), Luboš Dubovský (SEZ ÚV), Jindřich Fryč (MŠMT), Viktor Havlice 

(MPO), Jiří Jungr (MZe), Jiří Muchka (MZV), Eva Němečková (MPSV), Zdeněk Pagáč (MF), 

Karin Pavone (MZV), Lukáš Pokorný (MŽP), Norbert Schellong (MZd), Vít Sedmidubský 

(MD), Veronika Stromšíková (MZV) 

 

Stálí hosté: Candida Horňáková (MZV), Michal Broža (IC OSN Praha), Petr Lebeda 

(Glopolis, o.p.s.), Martin Kubeček (MZV) 
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Dosavadní výstupy:  

 příprava Kulatého stolu Priority rozvoje ČR (22. 1. 2015) 

 informace o průběhu přípravy a vyjednávání Sustainable Development Goals, resp. 

agendy post-2015 

 

Plán činnosti výboru:  

 podílení se na přípravě materiálů k Ministerial Council Meeting OECD (červen 2015) 

příprava na UN Summit for Adoption of Post-2015 Development Agenda (9/2015)  

 

 

 

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

Aktivity Odboru pro udržitelný rozvoj a sekretariátu RVUR:  

 

 14. října 2014: kulatý stůl „Finanční spoluúčast zaměstnanců jako faktor udržitelného 

podnikání – zkušenosti z Baskicka a jak je využít v České republice“. Hosty kulatého 

stolu byli: Ramiro Cibrian, vedoucí Delegace Evropské komise v České republice 

(1999-2003) a odborník na region Baskicka a Juan Manuel Sinde, úspěšný ředitel 

rozsáhlé Mondragonské družstevní korporace a člen představenstva Caja Laboral 

a Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev. 

Kulatý stůl proběhl se zástupci firem, rezortů, odborů, svazů i veřejnosti k tématu 

hodnotově orientovaného řízení podniků a diskutoval praktické zkušenosti s finanční 

spoluúčastí zaměstnanců v Baskicku, jak je finanční spoluúčast prakticky 

organizována a jaké jsou její výsledky i v době krize a co brání rozvinutí potenciálu 

finanční spoluúčasti a družstevnictví v České republice a jak konkrétně je lze 

podpořit.  

 28. 11. 2014 proběhlo v Lichtenštejnském paláci Fórum pro udržitelný rozvoj za 

účasti předsedy vlády ČR a významného přispění Simona Uptona ředitele Direktorátu 

OECD pro životní prostředí. Jejich vystoupení v úvodním bloku doplnil Richard 

Brabec, ministr životního prostředí.  

 Fórum pro udržitelný rozvoj bylo složeno ze tří tematických panelů 

pokrývajících a pokrývalo všechny tři dimenze udržitelného rozvoje: sociální, 

ekonomický a environmentální. V prvním panelu, nazvaném Ekonomické nástroje 

udržitelného rozvoje, představil Simon Upton konkrétní nástroje, příklady, inspirace 

zelného růstu.  

 Udržitelný rozvoj jako nový globální rozvojový rámec se stal hlavním tématem 

druhého panelu. Cíle udržitelného rozvoje, určující globální agendu po roce 2015. 

 Paralelně vedený panel Demografický vývoj jako příležitost: stříbrná 

ekonomika se pokoušel vyvrátit zažitý pohled na stárnutí populace jako na hrozbu, 

ale snažil se o pohled, který situaci vnímá, jako příležitost jak se adaptovat nejen na 

demografickou změnu a vytvářet inkluzivní společnost.  

 Kulatý stůl Priority rozvoje pro Českou republiku v kontextu vyjednávání o Cílech 

udržitelného rozvoje, 22. 1. 2015 

 Pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj se ve čtvrtek 22. ledna 2015 ve 

Strakově akademii u kulatého stolu sešly téměř čtyři desítky zástupců a zástupkyň 

veřejného, soukromého a občanského sektoru. Cílem akce bylo diskutovat 

o formulaci priorit pro udržitelný rozvoj České republiky. Všechny sektory se shodly 
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na potřebě určit směřování České republiky v následujících 10-15 letech.  Vyjádřily 

zájem o partnerství a podílení se na tomto procesu. 

 Touto akcí dala veřejná správa najevo nejen zájem otevírat se dialogu 

s dalšími partnery, ale také se přihlásila ke své koordinační roli v tomto procesu.  

Tento krok se setkal s pozitivní odezvou všech zúčastněných.  

 Kulatý stůl se odehrál v kontextu 70. výročí vzniku Organizace spojených 

národů. OSN na podzim tohoto roku přijme Cíle udržitelného rozvoje, které se stanou 

novými universálními cíli pro globální společenství v období 2015 až 2030, Českou 

republiku nevyjímaje. Nový dokument OSN nahradí tzv. Rozvojové cíle tisíciletí. 

 

Účast zaměstnankyň a zaměstnanců na akcích jiných subjektů: 

 

• Konference COPERNICUS Alliance Conference on Education for Sustainability 

pořádaná Centrem pro otázky životního prostředí UK dne 3. 10. 2014 v Praze. 

• Účast OUR na hodnocení Místní Agendy 21 v Litoměřicích (6. 10. 2014). 

• Diskusní seminář pro širokou veřejnost pořádaný Společností pro trvale udržitelný 

život (STUŽ) na téma: „Jaké jsou cíle a funkce Rady vlády pro udržitelný rozvoj aneb 

blýská se na lepší časy?“ 130 účastníků, záznam semináře na adrese 

http://www.stuz.cz/ (4. 11. 2014)  

• Panelová diskuse u příležitosti zveřejnění poslední části nové hodnotící zprávy 

Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Klimatická změna: od vědeckých 

poznatků k politickému řešení pořádaná v Senátu PSP Informačním centrem OSN 

v Praze, Centrem pro otázky životního prostředí UK, Klimatickou koalicí, Komisí pro 

životní prostředí AV ČR a nadací Heinrich-Böll-Stiftung v Praze (5. 11. 2014).  

• Mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2014 se zaměřením na udržitelnou 

logistiku a dopravu v Břevnovském klášteře, pořadatel RelientGroup (12. – 13. 11. 

2014).  

• Kulatý stůl v PSP pořádaný MPSV a Úřadem vlády „Představení Akčního plánu pro 

vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích“ (24. 11. 2014). 

• Závěrečné shrnutí tříletého projektu „Česko hledá budoucnost“. Pořádali: nezávislé 

analytické centrum Glopolis, Heinrich-Böll-Stiftung v Praze (Eva van de Rakt) a Green 

European Foundation (17. 12. 2014).  

• Seminář Klima a společnost, který se konal 27. 1. 2015 pořádaný Komisí pro životní 

prostředí AV ČR. 

 

Informace o činnosti RVUR v roce 2014 jsou též k dispozici na elektronické adrese 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rada-vlady-pro-udrzitelny-rozvoj--120432/. 

 Průběžně jsou publikovány a distribuovány e-mailem nejdůležitější dokumenty RVUR 

a jejích pracovních orgánů, pozvánky na významné akce, informace z EU, OSN, OECD atd.  

 

3.5 Odborná dlouhodobá činnost sekretariátu 

Tajemnice 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.  
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3.6 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.  

 

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 a další dle uvedení u členů Rady a rekonstruovaných výborů. 

 

3.7 Cílová skupina, na kterou se zaměřují aktivity Rady 

Cílovou skupinou jsou kromě resortů, zájmových skupin a dalších institucí všichni občané 

České republiky, jelikož 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.  

 

3.8 Porovnání zamýšlených cílů s dosaženými 

Plánovaná rekonstrukce a modernizace RVUR pro zvýšené potřeby vlády v oblasti 

udržitelného rozvoje byla ve spolupráci se stávajícími odbornými aktéry udržitelného rozvoje 

během roku 2014 připravena a vládou schválena. Bylo tak zásadní měrou podpořeno 

a posíleno institucionální zázemí udržitelného rozvoje i RVUR. V konkrétních oblastech 

činnosti aktivně pracovaly všechny výbory a pracovní skupiny Rady v souladu se svými plány 

činnosti. Základní cíle činnosti RVUR byly v roce 2014 naplněny.  

 

3.9 Zhodnocení činnosti, náměty a doporučení z praxe 

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 s veřejností, během Fóra pro udržitelný rozvoj a dalších 

expertně pojatých aktivit. Z dosavadních zkušeností nadále vyplývá potřeba intenzivní 
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komunikace, koordinace a  spolupráce mezi resorty, ale také mezi municipalitami, 

nevládním, veřejným a soukromým sektorem. 

 

 

4. Výstupy 

4.1 Tisk a publikace 

V roce 2014 byla distribuována vytištěná a na nosičích CD publikace v české a anglické verzi 

„Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje České republiky 2012“ a to na 

českých i mezinárodních odborných seminářích. Elektronicky a prostřednictvím webu byla 

distribuována Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje 2014.  

 

4.2 Výstupy na Internetu 

Webový rozcestník www.udrzitelny-rozvoj.cz, který spravoval Výbor pro komunikaci RVUR 

propojoval na web MŽP do oblasti udržitelného rozvoje. Tento rozcestník byl nadále 

aktualizován. Průběžně byla též aktualizována internetová prezentace Rady na webu MŽP 

v českém a anglickém jazyce během prvého pololetí 2014. Na Internetu byly publikovány 

především informační dokumenty, výsledné dokumenty a podklady pro veřejné diskuse. 

 Po rekonstrukci RVUR je zásadní měrou posílena Rada na webu www.vlada.cz. 

V roce 2015 byly rozšířeny propagační aktivity o web www. Udrzitelny-rozvoj.cz 

a facebookovou stránku Udržitelný rozvoj.   

 

4.3 Stav, vývoj problematiky a dílčí splněné úkoly dlouhodobého plánu 

Strategický rámec udržitelného rozvoje plnil svoji funkci jako zastřešující dokument nejen 

v rámci ČR, ale i vůči Evropským fondům a dokumentům OSN, OECD i EU. V ČR se 

zejména pozitivně vyvíjelo uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální 

úrovni v souvislosti s činnostmi PS MA21. 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. Jednotlivé výbory 

a pracovní skupiny se zaměřily na strategicky klíčové otázky, horizontální spolupráci 

a dlouhodobou udržitelnost.   

 

4.4 Nově zpracované strategie, priority, cíle 

Jednotlivé výbory RVUR v plánu své činnosti určily své priority a cíle, které jsou uvedeny ve 

výčtu výborů. Pozornost se soustředila na implementaci udržitelného rozvoje 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.  

 

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 

Development Advisory Councils). Od r. 2006 je též členem Evropské sítě pro udržitelný 

rozvoj (ESDN – European Sustainable Development Network). 

 

http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/
http://www.vlada.cz/
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6.2 Účast na akcích pořádaných mezinárodními institucemi 

 Účast na konferenci Evropské sítě udržitelného rozvoje (ESDN) A Renewed Policy 

Framework for Sustainable Development v Římě, 6. 7. 11. 2014 

 24. zasedání Výboru pro socioekonomické analýzy při ECHA v Helsinkách, 9. - 12. 9. 

2014 

 Účast na expertním semináři OECD Green Growth and Sustainable Development 

Forum v Paříži, 13. - 14. 11. 2014 

 navázání spolupráce se švédskou ambasádou 

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 2014 

Náklady v prvé polovině roku 2014 na činnost Rady vlády pro udržitelný rozvoj včetně jejího 

sekretariátu se dle čl. 12 odst. 1 statutu Rady hradily z rozpočtu MŽP a v druhé polovině roku 

z prostředků Úřadu vlády.  

Na zajištění a pořádání Fóra pro udržitelný rozvoj Úřad vlády poskytl 240.000 Kč. Rada vlády 

pro udržitelný rozvoj neměla v roce 2014 vlastní rozpočet. 

Členové Rady ani jejích výborů nemají nárok na odměnu za výkon funkce. 

 

8. Plán činnosti a rozpočet 

8.1 Upřesněný plán činnosti na rok 2015  

 

Plán činnosti byl zásadní měrou rozšířen po vzniku výborů, ve kterých se odehrávají hlavní 

aktivity a je uveden u jednotlivých výborů. Dále sekretariát plánuje:.  

 

 příprava aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR a předložená 

zprávy o stavu aktualizace dokumentu do 31.12. 2015 

 předložení Situační zprávy k SRUR do konce roku 2015 

 Uspořádání Konference k Evropské úmluvě o krajině dne 12. 3. 2015 ve spolupráci 

s MŽP 

 Zapojení ČR do European Sustainable Development Week (Evropský týden 

udržitelného rozvoje), 30. 5. – 5. 6. 2015 

 Ve spolupráci s MZV příprava konference k 70. výročí založení OSN (2. červen 2015) 

 Pořádání konference Budoucnost práce ve spolupráci s MPSV a ČMKOS (červen 

2015) 

 Příprava Fóra pro udržitelný rozvoj (listopad 2015) 

 

8.2 Rozpočet na rok 2015 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj nemá vlastní rozpočet.  

Pro rok 2015 je plánován rozpočet na činnost sekretariátu a RVUR prostřednictvím Oddělení 

pro udržitelný rozvoj a Odboru pro koncepci legislativy a rozvoje státu Úřadu vlády, kam 

spadá sekretariát RVUR  v celkové výši 1.880.000 Kč.  

 

8.3 Výhled činnosti na rok 2016 

 Předložení aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje; 

 Aktivity dle rekonstruované RVUR, výborů a pracovních skupin; 

 Příprava a uskutečnění Fóra pro udržitelný rozvoj 2016; 
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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 

ECHA 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Evropská chemická agentura 

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 
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SUR ČR Strategie udržitelného rozvoje České republiky 

SZÚ 

THE PEP 

Státní zdravotní ústav 

Panevropský program EHK OSN pro dopravu, zdraví a životní prostředí 

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 

VpK Výbor pro komunikaci 

VpS Výbor pro Strategii udržitelného rozvoje 

 


