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Vznik Rady: 
Rada byla zřízena usnesením vlády ze dne 30. července 2003 č. 778. 
Aktualizovaný Statut Rady byl schválen usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 622.  
 
  

http://racek.vlada.cz/govdocs/uv2003.0778


1. SLOŽENÍ RADY VLÁDY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ K 31. PROSINCI 2015 
 

Jméno Funkce v reprezentované instituci Funkce v RVUR členem RVUR od  náplň činnosti v RVUR 

Bohuslav Sobotka předseda vlády předseda Rady 17. 1. 2014  

Richard Brabec ministr životního prostředí člen Rady  29. 1. 2014 člen Řídícího výboru 

Michaela Marksová-Tominová ministryně práce a sociálních věcí členka Rady 29. 1. 2014 členka Řídícího výboru 

Andrej Babiš 
ministr financí a místopředseda vlády 
pro hospodářskou politiku 

člen Rady 9. 6. 2014  

Jan Mládek ministr průmyslu a obchodu člen Rady 29. 1. 2014 člen Řídícího výboru 

Pavel Bělobrádek 
místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a inovace 

člen Rady 9. 6. 2014  

Tomáš Prouza 
náměstek pro řízení Sekce pro 
evropské záležitosti - státní tajemník 
pro evropské záležitosti 

člen Rady 21. 8. 2014  

Lenka Ptáčková Melicharová 
náměstkyně pro řízení Sekce strategií 
Ministerstva zdravotnictví 

členka Rady 2. 11. 2015  

bez nominace Ministerstvo zemědělství člen Rady   

bez nominace 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

člen Rady   

Martin Tlapa 

náměstek pro řízení Sekce 
mimoevropských zemí, ekonomické a 
rozvojové spolupráce Ministerstva 
zahraničních věcí 

člen Rady 21. 8. 2014  

Josef Praks 
ředitel Odboru projektového řízení a 
informatiky Ministerstva kultury 

člen Rady 2. 11. 2015  

Radomír Jahoda 
ředitel Sekce obranné politiky a 
strategie Ministerstva obrany 

člen Rady 2. 11. 2015  

Miroslav Zábranský 
náměstek pro řízení Sekce 
ekonomické Ministerstva spravedlnosti 

člen Rady 2. 11. 2015  

Tomáš Čoček státní tajemník Ministerstva dopravy člen Rady 15. 2. 2015  
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Martina Štěpánková 
náměstkyně pro řízení Sekce pro 
lidská práva, Úřad vlády 

členka Rady 2. 11. 2015  

Olga Letáčková 
náměstkyně pro řízení Sekce 
Národního orgánu pro koordinaci 
Ministerstva pro místní rozvoj 

členka Rady 22. 6. 2015 členka Řídícího výboru 

Jana Vildumetzová 
náměstkyně pro řízení Sekce veřejné 
správy Ministerstva vnitra 

členka Rady 21. 4. 2015  

Iva Ritschelová Český statistický úřad členka Rady 21. 8. 2014 

členka Výboru pro 
koordinaci pozic ČR a 
Výboru pro strategické 
řízení a implementaci 
principů udržitelného 
rozvoje 

Robin Böhnisch 
předseda Výboru pro životní prostředí 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

člen Rady 21. 8. 2014  

Radko Martínek 
člen Stálé komise pro rozvoj venkova 
Senátu Parlamentu ČR 

člen Rady 21. 8. 2014  

Michal Hašek předseda Asociace krajů ČR člen Rady 21. 8. 2014  

Petr Švec ředitel Národní sítě Zdravých měst člen Rady 21. 8. 2014 

předseda Výboru pro 
udržitelné municipality, 
člen Výboru pro 
strategické řízení a 
implementaci principů 
udržitelného rozvoje 

neobsazeno Svaz měst a obcí ČR člen Rady   

Radim Šrám 
vedoucí Oddělení genetické 
ekotoxikologie Ústavu experimentální 
medicíny Akademie věd ČR v. v. i. 

člen Rady 21. 8. 2014 
člen Výboru pro 
udržitelnou mobilitu 

Jakub Fischer předseda Rady vysokých škol člen Rady 21. 8. 2014 

člen Výboru pro 
strategické řízení a 
implementaci principů 
udržitelného rozvoje 
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Bedřich Moldan Česká konference rektorů člen Rady 21. 8. 2014 

předseda Výboru pro 
strategické řízení a 
implementaci principů 
udržitelného rozvoje, člen 
Výboru pro koordinaci 
pozic ČR 

Radek Špicar 
viceprezident Svazu průmyslu 
a dopravy ČR 

člen Rady 21. 8. 2014  

Jan Žůrek 
viceprezident České podnikatelské 
rady pro udržitelný rozvoj 

člen Rady 21. 8. 2014 

člen Řídícího výboru, 
Výboru pro socio-
ekonomický rozvoj a 
Výboru pro strategické 
řízení a implementaci 
principů udržitelného 
rozvoje  

Tomáš Vrbík tajemník Hospodářské komory ČR člen Rady 2. 11. 2015  

Jaroslav Šulc 
Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

člen Rady 21. 8. 2014 
člen Řídícího výboru a 
Výboru pro socio-
ekonomický rozvoj 

Jaroslav Staněk Asociace samostatných odborů člen Rady 21. 8. 2014  

Rostislav Dvořák 
předseda Svazu českých a 
moravských výrobních družstev 

člen Rady 2. 11. 2015  

Václav Hlaváček viceprezident Agrární komory člen Rady 21. 8. 2014 
člen Výboru pro krajinu, 
vodu a biodiverzitu 

Selma Muhič Dizdarevič  Česká ženská lobby členka Rady 21. 8. 2014  

Ondřej Šejtka 
místopředseda České rady dětí 
a mládeže 

člen Rady 21. 8. 2014  
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Jiří Koželouh  Zelený kruh člen Rady 21. 8. 2014 
člen Výboru pro 
udržitelnou energetiku 
 

Jiří Dlouhý 
předseda Společnosti pro trvale 
udržitelný život 

člen Rady 21. 8. 2014 

člen Řídícího výboru 

Libor Ambrozek 
předseda Českého svazu ochránců 
přírody 

člen Rady 21. 8. 2014 
 

Václav Němec Rada seniorů ČR člen Rady 2. 11. 2015 
 

Vladimír Špidla  
člen Rady ad 
personam 

9. 11. 2015 

člen Výboru pro krajinu, 
vodu a biodiverzitu 
a Výboru pro udržitelnou 
energetiku 

 
 



 
2. ZAMĚSTNANCI 
 
Sekretariát RVUR tvoří zaměstnanci Oddělení pro udržitelný rozvoj. 
 
PhDr. Anna Kárníková 

 tajemnice a vedoucí sekretariátu RVUR 

 předsedkyně Výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji  
 
RNDr. Jiří Bendl, CSc. 

 tajemník Výboru pro udržitelnou energetiku  

 tajemník Výboru pro udržitelnou dopravu  

 tajemník Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu 
 
Mgr. Zbyněk Machát 

 tajemník Výboru pro socio-ekonomický rozvoj 

 koordinátor PR aktivit RVUR 
 
Mgr. Jan Mareš 

 tajemník Výboru pro udržitelné municipality  

 tajemník Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

 tajemník Řídícího výboru 
 
Bc. Jakub Rudý 

 tajemník Výboru pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje 

 tajemník Výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji  
 
Úkoly a odpovědnosti sekretariátu RVUR:  
 

 Administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady, Řídícího výboru a výborů; 

 zajišťuje horizontální spolupráci Řídícího výboru, výborů a pracovních skupin; 

 soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady; 

 zajišťuje zpracování odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů 
předsedy Rady; 

 podílí se na zajišťování odborných podkladů pro jednání výborů ve spolupráci s jejich 
předsedy, včetně zajištění spolupráce s externími experty; 

 poskytuje ad hoc konzultace předsedovi Rady, případně členům vlády; 

 dle potřeby svolává schůzky předsedů výborů a vedoucích pracovních skupin; 

 zveřejňuje informace o Radě a její činnosti na webových stránkách ÚV ČR; 

 administrativně a organizačně ve spolupráci s dalšími aktéry zabezpečuje konání 
Fóra pro udržitelný rozvoj; 

 vypracovává a poskytuje informace o činnosti Rady vyžadované na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. PŘEHLED ČINNOSTI 
 
3.1 Přehled zasedání RVUR 
 

 27. zasedání RVUR dne 15. února 2015 

 
Program jednání: 

1) Informace o činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích výborů od září 2014  
a schválení plánů činnosti Rady vlády a výborů Rady na rok 2015; 

2) aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR; 
3) doporučení Rady vlády k Aktualizaci státní energetické koncepce; 
4) principy udržitelného rozvoje v novém programovém období 2014-2020; 
5) prezentace PR aktivit RVUR;  
6) různé 

a. představení projektu MUNITooL  
b. zdravotní dopady prolomení limitů těžby uhlí 
c. představení usnesení Výboru pro municipality RVUR k prolomení limitů těžby.  

 

 28. zasedání RVUR dne 7. května 2016 

 
Program jednání: 

1) Prezentace francouzského velvyslanectví k přípravám klimatických jednání (UNFCCC 
COP 21) v Paříži (30. 11. – 11. 12. 2015);  

2) informace k materiálu na jednání vlády Agenda udržitelného rozvoje včetně schválení 
nového znění statutu Rady vlády pro udržitelný rozvoj;  

3) představení materiálu Výboru pro socio-ekonomický rozvoj Možnosti vývoje českého 
hospodářského modelu;  

4) různé 
a. popularizační činnosti Oddělení pro udržitelný rozvoj. 

 

 29. zasedání RVUR dne 9. listopadu 2015 
 
Program jednání: 

1) Informace ke stavu vyjednávání před COP 21 v Paříži (30. 11. – 11. 12. 2015);  
2) informace k výsledkům summitu OSN v New Yorku (25. – 27. 9. 2015) a návrh 

implementace Cílů udržitelného rozvoje v České republice;  
3) informace o aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje (SRUR):  

a. zpráva o postupu aktualizace SRUR  
b. představení pilotní studie Vliv nerovností na růstový potenciál ČR  
c. představení pilotní analýzy megatrendu Zrychlující se technologický rozvoj a jeho 

dopadu na Českou republiku;  
4) informace o přípravě koncepce ochrany před následky sucha pro území České 

republiky;  
5) informace k naplňování závazků České republiky v oblasti energetické efektivnosti;  
6) Představení doporučení výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj v návaznosti 

na rozhodnutí vlády ve věci územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí;  
7) informace o projektovém záměru Zdravotní dopady těžby uhlí na obyvatelstvo 

pánevních oblastí;  
8) organizační změny vyplývající z přijetí nového Statutu RVUR;  
9) různé. 

 
 
  



 8 

3.2 Výbory a pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

3.2.1 Výbor pro socioekonomický rozvoj   
 
Počet setkání: 11 (19. leden, 16. únor, 31. březen, 23. duben, 21. květen, 25. červen, 
6. srpen, 10. září, 6. říjen, 4. listopad a 10. prosinec 2015) 
Počet členů výboru: 20 
 
Předseda výboru: Aleš Chmelař (Úřad vlády) 
Místopředsedkyně výboru: Jana Simonová 
Tajemník výboru: Zbyněk Machát 
 
Členky a členové výboru 
Drahomíra Dubská (Úřad vlády ČR), Miroslav Hájek (Česká zemědělská univerzita), Martin 
Hronza (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Lubomír Chaloupka (Ministerstvo financí), Pavel 
Mertlík (Vysoká škola Škoda Auto), Ivo Kaplán (Evropská unie federalistů), Vladimír Kváča 
(Ministerstvo pro místní rozvoj), Jana Maláčová (Ministerstvo práce a sociální věcí), David 
Münich (CERGE-EI), Jiří Nekovář (Confederation Fiscale Européene), Martina Pásková 
(Zelený kruh), Martin Pělucha (Vysoká škola ekonomická), Jan Procházka (Exportní 
garanční a pojišťovací společnost), Jaroslav Staněk (Asociace samostatných odborů), 
Jaroslav Šulc (Českomoravská konfederace odborových svazů), Martin Švolba (Ministerstvo 
životního prostředí), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 
 
Dosavadní výstupy 

 formulace Výchozích pracovních tezí a úvah k projektu Vize ČR v roce 2030 

 přijetí usnesení výboru k otázce úpravy územních ekologických limitů těžby 
hnědého uhlí 

 formulace zadání pro analýzu vztahu mezi vývojem nerovností v ČR a jejich vztahu 
k růstu HDP 

 formulace zadání pro analýzu „Zhodnocení objemu odlivu výnosů v komparativní 
perspektivě a implikace pro růstový potenciál České republiky“ 

 formulace zadání pro analýzu „Zhodnocení výpadku evropských zdrojů po roce 
2020 v komparativní perspektivě a implikace pro růstový potenciál ČR“ 

 
Plán činnosti výboru 

 spolupráce na analýze a textaci ke klíčové oblasti strategického dokumentu Česká 
republika 2030 s pracovním názvem Chytrý, udržitelný a odolný hospodářský model  

 vyhodnocení stavu sociálního podnikání v ČR a s ohledem na přípravu zákona 
o sociálním podnikání a nastavení podpory sociálního podnikání v rámci nového 
programového období 2014 – 2020 z hlediska diverzity jejich zaměření  
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3.2.2 Výbor pro strategické řízení, analýzy a implementaci principů udržitelného 
rozvoje 

 
Počet setkání: 3 (17. srpen, 26. říjen, 14. prosinec 2015) 
Počet členů a členek výboru: 34 
 
Předseda výboru: Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy) 
Místopředseda výboru: David Škorňa (MMR) 
Tajemník výboru: Jakub Rudý (Úřad vlády ČR) 
 
Členky a členové výboru 
Tomáš Bezouška (Asociace krajů ČR), Petr Černikovský (Ministerstvo školství, mládeže, 
tělovýchovy), Helena Čížková (Ministerstvo zahraničních věcí), Ivan Duškov (Ministerstvo 
zdravotnictví), Jakub Fischer (Rada vysokých škol), Tomáš Hák (Centrum pro otázky 
životního prostředí Univerzity Karlovy), Otakar Hampl (Ministerstvo zemědělství), Igor 
Hartmann (Ministerstvo pro místní rozvoj), Jiří Chocholouš (Ministerstvo zemědělství), Lukáš 
Kačena (TA ČR), Jan Kára (Ministerstvo zahraničních věcí), Jan Kovanda (Centrum pro 
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu 
a obchodu), Petr Lebeda (Glopolis), Jana Menšíková (Ministerstvo vnitra), Pavel Nováček 
(Univerzita Palackého v Olomouci), Anna Pasková (Ministerstvo životního prostředí), Ondřej 
Pašek (Zelený kruh), Karin Pavone (Ministerstvo zahraničních věcí), Marie Petrová 
(Ministerstvo životního prostředí), Lukáš Pítr (Ministerstvo financí), Martin Potůček (Fakulta 
sociálních věd Univerzity Karlovy), Iva Ritschelová (Český statistický úřad), Luděk Sosna 
(Ministerstvo dopravy), Pavel Šremer (Zelený kruh), Jaroslav Šulc (Českomoravská 
konfederace odborových svazů), Petr Švec (Národní síť Zdravých měst), Jindra Tumová 
(Ministerstvo práce a sociální věcí), Jiří Vrubel (Ekotoxa), Pavla Žáčková (Ministerstvo pro 
místní rozvoj), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 
 
Dosavadní výstupy 

 přijetí usnesení výboru k otázce úpravy územních ekologických limitů těžby hnědého 
uhlí 

 příprava návrhu na zajištění participace při přípravě aktualizace Strategického rámce 
udržitelného rozvoje ČR 

 úvodní návrh monitorovacího rámce k připravované strategii 
 
 
Plán činnosti výboru: 

 příprava vstupu do aktualizovaného strategického dokumentu k operacionalizaci 
principů udržitelného rozvoje, nástrojům udržitelného rozvoje a implementaci 
strategického dokumentu 

 konzultace a supervize v oblasti aplikace participativního přístupu k tvorbě 
strategického dokumentu 

 spolupráce na analýze a textaci ke klíčové oblasti strategického dokumentu 
Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost, jehož hlavním tématem je 
vládnutí 
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3.2.3. Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu 
 
Počet zasedání: 6 (15. leden, 12. únor, 19. březen, 21. duben, 15. září, 3. listopad 2015) 
Počet členů výboru: 32 
 
Předseda: Vladimír Dolejský (Ministerstvo životního prostředí) 
Místopředseda: Jiří Klápště (Ministerstvo životního prostředí) 
Tajemník výboru: Jiří Bendl 
 
Členky a členové výboru 
Petr Birklen (Ekotoxa), Pavel Cudlín (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.), Jan 
Dušek (Beleco), Josef Fanta, Jan Frouz (Centrum pro otázky životního prostředí 
a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Jan Gallas (Ministerstvo zemědělství), Václav 
Hlaváček (Agrární komora ČR), Jakub Hruška (Česká geologická služba), Zuzana 
Chalupová (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Jiří Jungr (Ministerstvo zemědělství), Pavel 
Kindlmann (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Karel Kříž (Český svaz ochránců 
přírody), Věra Kučová (Národní památkový ústav), Miroslav Martiš (Česká zemědělská 
univerzita), Josef Nistler (Ministerstvo životního prostředí), Martina Pásková (Univerzita 
Hradec Králové), Josef Rydlo (Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy), Alena Salašová 
(Mendelova univerzita), Klára Salzmann (Česká komora architektů), Tomáš Sklenář 
(Ministerstvo pro místní rozvoj), Petr Sklenička (Česká zemědělská univerzita), Jiří 
Stonawski (Lesy ČR), Martin Stránský (Centrum Evropské sítě pro implementaci Evropské 
úmluvy o krajině), Bořivoj Šarapatka (Univerzita Palackého), Vladimír Špidla (Úřad vlády), 
Jiří Vaníček (Ministerstvo financí), Veronika Vilímková (Ministerstvo životního prostředí), 
Karel Vrána (České vysoké učení technické v Praze), Václav Zámečník (Česká společnost 
ornitologická) 
 
Dosavadní výstupy 

 spolupráce na Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 
2015 – 2025 

 spolupráce na přípravě prováděcího předpisu k přijatému Nařízení o prevenci 
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů  

 novely zákona k zemědělskému půdnímu fondu a návrh vyhlášky o stanovení 
ochrany zemědělské půdy před erozí 

 problematika doplňování národního seznamu evropsky významných lokalit  

 doporučení k rekultivacím v rámci ekologických limitů těžby hnědého uhlí a k územně 
ekologickým limitům těžby hnědého uhlí  

 konference k 10. výročí přijetí Evropské úmluvy o krajině 

 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a příprava Národního 
akčního plánu přizpůsobení se změně klimatu 

 doporučení k problematice revize Generelu území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod 

 stav povrchových vod a doporučení ke kvalitě vod s ohledem na zdraví obyvatel 
a ekosystémů v krajině 

 
 
Plán činnosti výboru 
 

 podílet se návrhu aktualizace a implementace Strategického rámce udržitelného 
rozvoje ČR, zejména na klíčové oblasti Udržitelné ekosystémy 

 příprava Národního akčního plánu přizpůsobení se změně klimatu 

 doporučení k problematice ochrany biologické pestrosti a ochrany ekosystémů 

 doporučení k problematice komplexní ochrany krajiny 
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 doporučení k problematice kvality vod a problematiky přirozeného záchytu vody 
v krajinědoporučení k problematice revize Generelu území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod 

 stav povrchových vod a doporučení ke kvalitě vod s ohledem na zdraví obyvatel 
a ekosystémů v krajině 

 
 

3.2.4. Výbor pro udržitelnou energetiku 
 
Počet zasedání: 8 (8. leden, 5. únor, 17. březen, 28. duben, 8. červen, 17. červenec, 
11. srpen, 24. září 2015) 
Počet členů výboru: 34 
 
Předseda: Petr Kalaš (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 
Místopředseda: Ivan Beneš 
Tajemník výboru: Jiří Bendl 
 
Členky a členové výboru 
Václav Bartuška (Ministerstvo zahraničních věcí), Jiří Beranovský (EkoWAT), Vladislav 
Bízek, Jana Cicmanová (Energy Cities), Filip Černoch (Masarykova univerzita Brno), Dana 
Drábová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost), Pavel Dudek (Ministerstvo práce a sociální 
věcí), Josef Fiřt (EuroEnergy), Jiří Gavor (ENA), František Hrdlička (České vysoké učení 
technické v Praze), Štěpán Chalupa (Komora OZE, Česká společnost pro větrnou energii), 
Jiří Karásek (SEVEn), Martin Kloz (Úřad vlády), Jaroslav Knápek (České vysoké učení 
technické v Praze), Jaroslav Klusák (Městský úřad Litoměřice), Jiří Koželouh (Hnutí Duha), 
Jiří Krátký, Aleš Laciok (Technologická platforma Udržitelná energetika, ČEZ), Jaroslav 
Maroušek (SEVEn), Jan Motlík (Česká elektrotechnická společnost, Asociace pro využití 
obnovitelných zdrojů energie), Antonín Panák (Ernst and Young), Irena Plocková (Česká 
podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), Edvard Sequens (Calla), Jiří Spitz (ENVIROS), 
Miroslav Šafařík (PORSENNA), Václav Šebek (Fakulta sociálních studií Masarykovy 
univerzity), Vladimír Špidla (Úřad vlády ČR), Milan Ščasný (Centrum pro otázky životního 
prostředí Univerzity Karlovy), Václav Trejbal (Svaz průmyslu a dopravy), Vladimír Vlk, Václav 
Zemek (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR)     
 
Dosavadní výstupy 

 doporučení k návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce (ASEK) – materiál pro 
schůzi vlády 

 podrobné odborné podklady (geologické faktory územně ekologických limitů těžby 
hnědého uhlí; socio-ekonomické souvislosti územně ekologických limitů těžby) 
k rozhodnutí vlády o dalším postupu ve věci územně ekologických limitů těžby 
hnědého uhlí v severních Čechách a soubor doporučení k územně ekologickým 
limitům těžby hnědého uhlí  

 stanovisko k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie v ČR. 

 analýza Energiewende, obnovitelných zdrojů energie, jaderné energetiky, věda 
a výzkum v energetice, zdravotně rizikových látek z energetiky a jejich dopady na 
zdraví, chybějící internalizace externích škod, těžba uranu, energetický mix a jeho 
vývoj ve světě, příprava fosilního zákona)  

 
Plán činnosti výboru 
 

 strategické postupy, návrhy a facilitace opatření ke snižování negativních jevů 
z energetiky s cílem snižovat zdravotně rizikové emise z energetiky při současné 
podpoře plnění klimatických závazků včetně internalizace externích škod 

 strategická a koncepční příprava ČR na včasný přechod na nefosilní paliva 
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 strategická a koncepční doporučení na podporu obnovitelných zdrojů energie 

 systematická podpora energetické efektivnosti 

 řešení systémových a naléhavých problematik v energetice s dlouhodobou 
perspektivou 

 
3.2.5. Výbor pro udržitelné municipality 
 
Počet zasedání: 5 (10. únor, 28. duben, 23. červen, 17. září, 8. prosinec 2015) 
Počet členů výboru: 20 
 
Předseda: Petr Švec (Národní síť Zdravých měst) 
Místopředseda: Dan Jiránek (Svaz měst a obcí), David Koppitz (Ministerstvo pro místní 
rozvoj) 
Tajemník výboru: Jan Mareš 
 
Členky a členové výboru 
Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Yvona Gailly (Ekologický 
institut Veronica), Tomáš Hák (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), 
Martin Hyský (kraj Vysočina), Radek Jiránek (Úřad vlády ČR), Jiří Krist (Národní síť Místních 
akčních skupin ČR), Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Miroslav 
Kundrata (Nadace Partnerství), Pavel Nováček (Univerzita Palackého v Olomouci), Marie 
Petrová (Ministerstvo životního prostředí), Stanislav Rampas (Spolek pro obnovu venkova), 
Martin Říha (Společnost pro trvale udržitelný život), Jan Sedláček (Sdružení místních 
samospráv), David Sláma (Ministerstvo vnitra), Linda Sokačová (Ministerstvo práce 
a sociální věcí), David Šátek (Ministerstvo financí), Alena Šteflová (Světová zdravotnická 
organizace, zastoupení v ČR) 
 
Dosavadní výstupy 

 rozšiřování informovanosti o nástrojích kvality pro municipality (MA 21, CLLD, Smart 
Cities ad.) 

 přijetí usnesení výboru k otázce úpravy územních a ekologických limitů těžby 
hnědého uhlí v severočeské uhelné pánvi 

 tvorba návrhu ocenění pro udržitelné municipality v rámci udílení cen za kvalitu ve 
veřejné správě 

 
Plán činnosti výboru 

 podílet se návrhu aktualizace a implementace SRUR, zejména na klíčové oblasti 
Udržitelná sídla a Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost 
prosazovat mezinárodní a národní priority udržitelného rozvoje (sledované RVUR) do 
aktivit municipalit a zajistit zpětnou vazbu 

 sjednotit strukturu sledovaných témat UR (vhodnou pro municipality i národní úroveň) 

 harmonizovat systematické nástroje pro udržitelné municipality prostřednictvím 
vyjednávání s jejich nositeli (k dosažení synergických efektů) 
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3.2.5.1 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21) pokračující i po 
rekonstrukci 
 
Počet zasedání: 4 (4. únor., 4. červen, 24. září, 11. listopad) 
Počet členů pracovní skupiny: 18 
 
Předsedkyně: Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí) 
 
Členky a členové pracovní skupiny 
Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Jan Böhmová (Krajský úřad 
Vysočina), Jiří Burel (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Jan Jiříček (Ministerstvo práce 
a sociálních věcí), Lucie Krumpholzová (Ministerstvo zemědělství), František Kubeš 
(Ministerstvo pro místní rozvoj), Daniela Lešková (Ministerstvo pro místní rozvoj), Karla 
Mališová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Radim Misiaček (Institut 
komunitního rozvoje), Ivana Ptáčková (Krajský úřad Liberecký kraj), Rostislava Rollerová 
(Městský úřad Krnov), Hynek Rulíšek (Městský úřad Kopřivnice), Lenka Švejdarová 
(Ministerstvo vnitra), Petr Švec (Národní síť Zdravých měst), Šárka Trunečková (Městský 
úřad Chrudim), Viktor Třebický, CI2, o.p.s.), Jiřina Vargová (Česká asociace pro udržitelný 
rozvoj) 
 
Dosavadní výstupy pracovní skupiny 
Nastavení evaluace místní Agendy 21: kritéria, indikátory, metodika hodnocení kat. A 
udržitelného rozvoje měst a její aktualizace, každoroční hodnocení municipalit v kategoriích 
A a B, tvorba a aktualizace Zásad a Pravidel hodnocení MA 21, výměna relevantních 
informací, zpětná vazba měst, posilování vzájemné informovanosti a sdílení zkušeností 
a příkladů dobré praxe, spolupráce s Výborem pro udržitelné municipality RVUR. Zápisy z 
jednání a další informace www. ma21.cenia.cz.   
 
Plán činnosti pracovní skupiny 
Pokračování v dosavadní činnosti, posílení spolupráce meziresortní i s dalšími partnery. 
 
 
3.2.5.2 Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (PS URROÚ) 
 
Počet zasedání: 1 (5. února 2015) 
Počet členů pracovní skupiny: 31 
 
Předsedkyně: Ing. Klára Dostálová (Ministerstvo pro místní rozvoj)  
Místopředseda: Ing. David Koppitz (Ministerstvo pro místní rozvoj)  
 
Členky a členové pracovní skupiny 
Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Zdeněk Bílek (Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví), Eduard Durník (Český statistický úřad), Milan Filip (Zlínský 
kraj), Daniela Grabmüllerová (Ministerstvo pro místní rozvoj), Petr Holý (kraj Vysočina), Ivo 
Grüner (Plzeňský kraj), Zuzana Kadlecová (Ústecký kraj), Vítězslav Kaliba (Středočeský 
kraj), Pavel Kalivoda (Pardubický kraj), Michaela Kubejková (Moravskoslezský kraj), Ivana 
Kudrnáčová (Královéhradecký kraj), Štěpán Kyjovský (Magistrát hlavního města Prahy), Jan 
Mareš (Úřad vlády), Tomáš Matušek (Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR), Jitka Mattyašovská (Ministerstvo pro místní rozvoj), Ivo Minařík (Jihomoravský kraj), 
Radim Misiaček (Institut komunitního rozvoje), Marie Mohylová (Ministerstvo pro místní 
rozvoj), Jaromír Musil (Karlovarský kraj), Marta Novotná (Olomoucký kraj), Filip Novosád 
Ministerstvo pro místní rozvoj), Michael Otta (Liberecký kraj), Marie Petrová (Ministerstvo 
životního prostředí), Luboš Průcha (Jihočeský kraj), Ivan Rynda (Fakulta humanitních studií 
Univerzity Karlovy), Pavel Smejkal (Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR), Petr Švec (Národní síť Zdravých měst), Marie Zezůlková (město Brno) 
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Dosavadní výstupy pracovní skupiny 
Pracovní skupina slouží zejména jako platforma pro přenos informací z národní úrovně do 
regionů a zpět. Proto proběhla řada prezentací o novinkách např. v oblasti integrovaných 
nástrojů pro čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů, Metodických 
nástrojích MMR, regionálních akčních plánech – nástroje pro sběr podkladů pro výzvy 
z ESIF.    
 
Plán činnosti pracovní skupiny 
Informace o aktivitách MMR oblasti integrovaných nástrojů pro čerpání z Evropských 
strukturálních a investičních fondů, Metodických nástrojích MMR, regionálních akčních 
plánech – nástroje pro sběr podkladů pro výzvy z ESIF, podněty pro rozvoj Regionálního 
informačního servisu a Mapového serveru (RIS/MS), spolupráce na tématech pro nové 
výzkumné potřeby MMR, spolupráce na tvorbě Akčního plánu SRR, prezentace témat ze 
strany členů PS.    
 
 
3.2.6. Výbor pro udržitelnou dopravu 
 
Počet zasedání: 3 (7. leden, 5. březen, 3. červenec 2015) 
Počet členů výboru: 36 
 
Předseda: Tomáš Čoček (Ministerstvo dopravy) 
Místopředseda: Petr Moos (České vysoké technické učení v Praze) 
Tajemník výboru: Jiří Bendl 
 
Členky a členové výboru 
Jan Bezděkovský (Ministerstvo dopravy), Martina Černá (Ministerstvo pro místní rozvoj), 
Vladimír Fišer (Bohemia – kombi), Miroslav Hájek (Česká zemědělská univerzita, Vysoká 
škola ekonomická), Karel Havlíček (Státní fond dopravní infrastruktury), Jan Hovorka 
(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Jaroslava Hyršlová (Dopravní fakulta 
Pardubice), Pavla Chmelová (Ministerstvo financí), Tomáš Chmelík (ČEZ), Barbora 
Janíčková (Ministerstvo financí), Jiří Jedlička (Centrum dopravního výzkumu Brno), Jarmila 
Johnová (Pražské matky), Radomíra Jordová (Centrum dopravního výzkumu Olomouc), 
Tomáš Kazda (Vysoké učení technické v Brně), Helena Kazmarová (Státní zdravotní ústav), 
Jaroslav Kepka (Ministerstvo životního prostředí), Jaromír Marušinec (Vysoké učení 
technické v Brně), Michal Mejstřík (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy), Petr Moos 
(České vysoké učení technické v Praze), Daniel Mourek (Nadace Partnerství, vicepresident 
ECF), Eduard Muřický (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Jiří Pohl (Siemens), Kristýna 
Pokorná (Ministerstvo financí), Josef Postránecký (Ministerstvo vnitra), Jan Ruml (Český 
plynárenský svaz), Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy), Radim Šrám (Akademie věd 
ČR, v.v.i.), Alena Šteflová (WHO ČR), Leona Gergelová Šteigrová (Ministerstvo práce 
a  sociálních věcí), Robert Veselý (Ministerstvo pro místní rozvoj), Václav Vodrážka (PRE), 
Michal Vojtíšek (ČVUT), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, KPMG)  
 
Dosavadní výstupy 

 podrobné analýzy problematických zdravotně rizikových látek z dopravy se 
zaměřením na dieselové a benzinové motory všech dopravních módů a jejich vliv na 
zdraví obyvatel a vyplývající doporučení 

 spolupráce na přípravě Akčního plánu čisté mobility ČR a implementaci Směrnice EU 
k alternativním palivům 

 analýza podpory udržitelné mobility ve městech, v oblasti kombinované dopravy, 
elektromobility, mobility založené na zemním plynu, problematiky emisí 
z vnitrozemské lodní dopravy, podceňovaný význam pěší a cyklistické dopravy, 
technické perspektivy ke snižování rizikových emisí a skleníkových plynů 
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Plán činnosti výboru  

 identifikace aktivit a strategických dokumentů realizovaných/aktualizovaných v období 
2016-2020 vztahujících se k VUR, jejich (průběžná) konzultace a připomínkování 
Výborem, na základě těchto stanovisek vydání doporučení ke způsobu strategického 
ukotvení vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve vzdělávacích dokumentech a aktivitách 
a postoupení relevantním institucím 

 podílet se návrhu aktualizace a implementace Strategického rámce udržitelného 
rozvoje ČR, zejména na klíčové oblasti Lidé a společnost, které nám umožní uspět 
v  21. století 

 vytvořit strategický/akční plánu vzdělávání k udržitelnému rozvoji v ČR 

 konzultace při revizi kurikul (průběžně podle potřeby) 
 
3.2.7. Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
 
Počet zasedání: 4 (13. ledna, 27. dubna, 10. červenec, 6. říjen 2015) 
Počet členů výboru: 15 
 
Předseda: Jan Zikl (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) (do června 2015, dále 
neobsazeno) 
Místopředseda: Tomáš Kažmierski (Ministerstvo životního prostředí), Jiří Kulich (Centrum 
ekologických středisek PAVUČINA) 
Tajemník výboru: Jan Mareš 
 
Členky a členové výboru 
Petr Daniš (Sdružení TEREZA), 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 (Organisation Mondiale pour l´Éducation 
Préscolaire), Josef Morkus (Ministerstvo pro místní rozvoj), Miroslav Novák (Ministerstvo 
životního prostředí), Petra Skalická (Člověk v tísni, Glopolis), Milada Švecová (Klub 
ekologické výchovy), Melanie Zajacová (Ministerstvo práce a sociální věcí) 
 
Dosavadní výstupy 

 návrh na doplnění a vypracování oddílu J Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
v  Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2015-
2020 

 spolupráce s Českou školní inspekcí na nastavení šetření Vzdělávání v globálních 
a rozvojových tématech 

 formulace požadavků na indikátory vzdělávání pro udržitelný rozvoj  
 
Plán činnosti výboru 

 spolupráce na analýze a textaci ke klíčové oblasti strategického dokumentu Česká 
republika 2030 s názvem Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve 
světě 

 zapojení do kulatých stolů k prioritám rozvoje ČR, především do kulatého stolu ke 
klíčové oblasti s názvem Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve 
světě 

 příprava návrhu implementace Agendy 2030, který má být na základě usnesení vlády 
ze dne 25. ledna 2016 č. 61 předložen v termínu do 31. 12. 2016 
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3.2.7.1 Pracovní skupina pro vzdělávání k udržitelnému rozvoj 
 
Počet zasedání: 1 (14. října 2015) 
Počet členů pracovní skupiny: 22 
 
Předsedkyně: Karla Mališová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)  
Místopředseda: Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí) 
 
Členky a členové pracovní skupiny 
Petr Bannert (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Johana Benešová (Ministerstvo 
pro místní rozvoj), Jiří Burel (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Martina Ceehová 
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Jana Harmanová (Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje), Radka Heřmánková (Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy), Dagmar Horáčková (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Zorka 
Husová (Národní ústav pro vzdělávání), Jiří Jungr (Ministerstvo zemědělství), Tomáš 
Kažmierski (Ministerstvo životního prostředí), Helena Knappová (Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy), Josef Morkus (Ministerstvo pro místní rozvoj), Zuzana Peterková 
(Ministerstvo zdravotnictví), Josef Pospíšil (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), 
PaedDr. Karel Tomek (Národní ústav pro vzdělávání), Jaroslava Turková (Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy), Jaroslava Vatalová (Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy), Jaroslav Vobr (Institut pro veřejnou správu Praha), Vladimír Vojtěch 
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),  
 
Dosavadní výstupy 

 vyhodnocení Akčního plánu pro léta 2013 – 2015 ke Strategii pro vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji 2008 – 2015  

 souhrnné vyhodnocování Strategie pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 2008 – 

2015  

 
3.2.8. Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji 
 
Počet zasedání: 3 (7. květen, 17. říjen, 15. prosinec 2015) 
Počet členů výboru: 28 
 
Předsedkyně: Anna Kárníková (Úřad vlády) 
Místopředové: Veronika Bajgarová (Ministerstvo zahraničních věcí), Petr Lebeda (Glopolis) 
Tajemník: Jakub Rudý  
 
Členky a členové výboru 
Michal Broža (Informační centrum Organizace spojených národů v Praze), Helena Čížková 
(Ministerstvo zahraničních věcí), Martin Doležal (Ministerstvo zdravotnictví), Luboš Dubovský 
(Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy), Jindřich Fryč (Ministerstvo školství, mládeže, 
tělovýchovy), Eliška Gerthnerová (Úřad vlády ČR), Viktor Havlice (Ministerstvo průmyslu 
a obchodu), Ondřej Horký-Hlucháň (Ústav mezinárodních vztahů), Jiří Jungr (Ministerstvo 
zemědělství), Vilém Jurek (Ministerstvo zemědělství), Adam Lorenc (Ministerstvo 
zahraničních věcí), Lucie Mádlová (Asociace CSR), Bedřich Moldan (Centrum pro otázky 
životního prostředí Univerzity Karlovy), Jiří Muchka (Ministerstvo zahraničních věcí), Martin 
Náprstek (Česká rozvojová agentura), Eva Němečková (Ministerstvo práce a sociální věcí), 
Zdeněk Pagáč (Ministerstvo financí), Karin Pavone (Ministerstvo zahraničních věcí), Lukáš 
Pokorný (Ministerstvo životního prostředí), Pavel Přibyl (FoRS), Iva Ritschelová (Český 
statistický úřad), Pavel Růžička (Enviros), Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy), Veronika 
Stromšíková (Ministerstvo zahraničních věcí), Věra Venclíková (Platforma podnikatelů pro 
zahraniční rozvojovou spolupráci) 
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Dosavadní výstupy 

 zajištění informovanosti ČR ve vyjednávání o novém globálním rozvojovém rámci 
Přeměna našeho světa: Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj  

 uspořádání zahraniční cesty pro členky a členy výboru do Švédska k výměně 
zkušeností se zakotvením agendy udržitelného rozvoje a koordinací horizontálních 
politik 

 nastavení procesu široké konzultace k výběru priorit z Agendy 2030 a její 
implementaci, návrh na rozšíření výboru o zástupce neziskového a soukromého 
sektoru 
 

Plán činnosti výboru:  

 spolupráce na analýze a textaci ke klíčové oblasti strategického dokumentu Česká 
republika 2030 s názvem Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve 
světě 

 zapojení do kulatých stolů k prioritám rozvoje ČR, především do kulatého stolu ke 
klíčové oblasti s názvem Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve 
světě 

 příprava návrhu implementace Agendy 2030, který má být na základě usnesení vlády 
ze dne 25. ledna 2016 č. 61 předložen v termínu do 31. 12. 2016  

 
3.4 Krátkodobé aktivity: semináře, školení, kampaně, konference, prezentace 
v médiích 
 
Aktivity Oddělení pro udržitelný rozvoj a sekretariátu RVUR:  
 

 22. ledna 2015 se konal kulatý stůl Priority rozvoje pro ČR. Na kulatém stole byly 
diskutovány možnosti nastavení procesu, pomocí něhož mohou být identifikovány 
vize a priority dlouhodobého rozvoje ČR. Výsledky kulatého stolu byly využity 
v procesu aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR.  

 21. dubna 2015 proběhla v Lichtenštejnském paláci Konference k evropské úmluvě 
o krajině. Konference poskytla prostor pro zhodnocení 10 let plnění Evropské úmluvy 
o krajině v ČR, zhodnotila úspěchy a deficity v péči o krajinu a její výsledky se 
promítly do plánu práce Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu. 

 23. dubna 2015 sekretariát RVUR prezentoval činnost Rady vlády na veletrhu 
nestátních neziskových organizací NGO Market. 

 Ve dnech 30. května až 5. června 2015 Oddělení pro udržitelný rozvoj zorganizovalo 
a zaštítilo konání Evropského týdnu udržitelného rozvoje v České republice, která 
úspěšně propagovala aktivity Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zvýšila informovanost 
o udržitelném rozvoji v České republice a díky čtvrtému nejvyššímu počtu zapojených 
akcí z dvaceti devíti zemí přispěla ke zviditelnění České republiky v evropské 
komunitě věnující se udržitelnému rozvoji.  

 1. června 2015 se konala přednáška švédského experta prof. Larse-Erika Liljelunda 
na téma Švédsko a udržitelný rozvoj - od vize k realitě s komentářem šéfporadce 
předsedy vlády ČR Vladimíra Špidly a Jana Frouze, ředitele Centra pro otázky 
životního prostředí. Akce se uskutečnila ve spolupráci se Švédskou ambasádou 
a Univerzitou Karlovou v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. 

 3. červen 2015: uspořádání besedy Rezidua kolektivizace. Hlavním řečníkem byl 
Mgr. Jiří Urban, Ph.D. (Ústav pro studium totalních režimů, Univerzita Pardubice), 
debatu moderoval Mgr. Jan Kravčík. Akce se uskutečnila v rámci Evropského týdne 
udržitelného rozvoje. 

 4. červen 2015: Promítání filmu režisérky Andrea Culkové Cukr blog (Sugar Blues). 
Po promítání následovala debata s režisérkou, MUDr. Marií Nejedlou, vedoucí Centra 
podpory veřejného zdraví při Státním zdravotnickém ústavu, a prof. MUDr. Michalem 
Andělem, CSc. Akce se uskutečnila v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. 
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 4. června 2015: Konference s Ministerstvem zahraničních věcí 70 let v OSN za účasti 
předsedy vlády a ministra zahraničních věcí. Konference přispěla do národní diskuse 
o udržitelném rozvoji, podpořila komunikaci mezi zainteresovanými aktéry z různých 
sektorů (státní správa, soukromý, neziskový a akademický sektor) a současně 
poukázala na propojenost globální a národní roviny udržitelného rozvoje (zejména 
diskuse o vztahu ČR k Cílům udržitelného rozvoje). 

 23. června 2015: Konference CSR Vize 2015 – Stát a firmy. Nefinanční reporting: 
Nástroj pro posílení udržitelného a odpovědného podnikání. Nefinanční reporting je 
jedním z nástrojů podporujících udržitelné podnikání, konferenci zahajovala vedoucí 
Oddělení pro udržitelný rozvoj.  

 9. říjen 2016: spolupořádání konference Budoucnost práce ve spolupráci se 
zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice, Českomoravskou 
konfederací odborových svazů a pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera a ministryně práce a sociálních věcí 
Michaely Marksové. Konference se zaměřila na proměny pracovních vztahů a práce 
v souvislosti se stále rychleji postupující digitalizací a také na spravedlivé ohodnocení 
práce. 

 4. listopad 2015: Konference k 15. výročí Centra pro sociální a ekonomické strategie 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES FSV UK). Prezentace aktualizace 
Strategického rámce udržitelného rozvoje. Interaktivní výstava plakátů k Cílům 
udržitelného rozvoje, která přispěla k šíření povědomí o závazcích, ke kterým se 
připojila Česká republika na půdě OSN. 

 17. prosinec 2015: Fórum pro udržitelný rozvoj. Největší platforma pro setkávání 
a diskusi k tématům udržitelného rozvoje, letošní ročník byl věnován Agendě 2030 – 
Cílům udržitelného rozvoje, které byly schváleny summitem OSN v září 2015. 
Úspěšná reprezentace vlády ČR a jejích kroků v komunitě udržitelného rozvoje. 

 
 
Účast zaměstnankyň a zaměstnanců na akcích jiných subjektů 
 

 účast na konferenci Klima a společnost, Univerzita Karlova, 27. ledna 2015, Praha 

 účast na 4. setkání krajských koordinátorů EVVO, 16. duben 2015, Jihlava 

 účast a medializace akce Nadace Partnerství na podporu bezpečné cyklodopravy 
Týden na kole, přivítání peletonu vedoucím úřadu vlády a část společné propagační 
jízdy, 20. květen 2015, Praha 

 účast na semináři Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU, 9. červen 2015, 
Praha 

 účast na mezinárodní konferenci Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, 17. září 
2015, Brno 

 účast na Českém rozvojovém dni, 17. září 2015, Praha 

 účast na konferenci v Senátu PSP Na cestě k nové klimatické dohodě v Paříži, 
20. listopad 2015, Praha 

 konference Národní přehlídka MA 21, 1. prosinec 2015, Praha 
 

 
3.5 Odborná dlouhodobá činnost sekretariátu 
Tajemnice zastupuje Radu v síti Evropských rad udržitelného rozvoje a životního prostředí 
(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).  
 
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.  
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Spolupracující organizace: 
 
Agrární komora 
Akademie věd ČR v. v. i. 
Asociace CSR 
Asociace krajů ČR 
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie 
Asociace samostatných odborů 
Bohemia – kombi 
Calla 
Centrum dopravního výzkumu  
Centrum ekologických středisek PAVUČINA 
Centrum Evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině 
CI2, o.p.s. 
Confederation Fiscale Européene 
Česká asociace pro udržitelný rozvoj 
Česká elektrotechnická společnost 
Česká geologická služba 
Česká komora architektů 
Česká konference rektorů 
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj 
Česká rada dětí a mládeže 
Česká společnost ornitologická 
Česká společnost pro větrnou energii 
Česká zemědělská univerzita 
Česká ženská lobby 
České fórum pro rozvojovou spolupráci 
České vysoké učení technické v Praze 
Českomoravská konfederace odborových svazů 
Český plynárenský svaz 
Český statistický úřad 
Český svaz ochránců přírody 
ČEZ 
Člověk v tísni 
Ekologický institut Veronica 
EkoWATT 
ENA 
Energy Cities 
ENVIROS 
Ernst and Young 
EuroEnergy 
Evropská unie federalistů 
Exotoxa 
Exportní garanční a pojišťovací společnost 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
Glopolis 
Hnutí Duha 
Hospodářská komora ČR 
Informační centrum Organizace spojených národů v Praze 
Institut komunitního rozvoje 
Institut pro veřejnou správu Praha 
Jihočeský kraj 
Jihomoravský kraj 
Karlovarský kraj 
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Klub ekologické výchovy 
Komora OZE 
Krajský úřad Liberecký kraj 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Krajský úřad Vysočina 
Královéhradecký kraj 
Lesy ČR 
Liberecký kraj 
Magistrát hlavního města Prahy 
Magistrát města Brna 
Masarykova univerzita v Brně 
Mendelova univerzita v Brně 
Městský úřad Chrudim 
Městský úřad Kopřivnice 
Městský úřad Krnov 
Městský úřad Litoměřice 
Ministerstvo dopravy 
Ministerstvo financí 
Ministerstvo kultury 
Ministerstvo obrany 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo spravedlnosti 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo vnitra 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Ministerstvo zdravotnictví 
Ministerstvo zemědělství 
Ministerstvo životního prostředí 
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum, inovace 
Moravskoslezský kraj 
Nadace Partnerství 
Národní památkový ústav 
Národní síť Místních akčních skupin ČR 
Národní síť Zdravých měst 
Národní ústav pro vzdělávání 
Olomoucký kraj 
OMEP 
Pardubický kraj 
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci 
Plzeňský kraj 
PORSENNA 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Pražské matky 
PRE 
Rada seniorů ČR 
Rada vysokých škol 
Sdružení místních samospráv 
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů 
Sdružení TEREZA 
Senát Parlamentu ČR 
SEVEn 
Siemens 
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Společnost pro trvale udržitelný život 
Spolek pro obnovu venkova 
Státní fond dopravní infrastruktury 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Státní zdravotní ústav 
Středočeský kraj 
Svaz českých a moravských výrobních družstev 
Svaz měst a obcí ČR 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Světová zdravotnická organizace 
Technologická agentura ČR 
Univerzita Hradec Králové 
Univerzita Karlova 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Univerzita Pardubice 
Úřad vlády 
Ústav mezinárodních vztahů 
Ústecký kraj 
Vysoká škola Škoda Auto 
Zelený kruh 
Zlínský kraj 
 
 
3.7 Cílová skupina, na kterou se zaměřují aktivity Rady 
Cílovou skupinou jsou orgány ústřední státní správy a samosprávy, sociální partneři, nestátní 
neziskové organizace, zastřešující svazy a organizace, zástupci soukromého 
a akademického sektoru, jejichž zapojení je předpokladem úspěšného celospolečenského 
dialogu. Na úrovni propagace a prezentace udržitelného rozvoje jsou cílovou skupinou 
všichni občané České republiky. Implementace SRUR do praxe je záležitostí nejen vlády, ale 
také všech partnerů a zájmových skupin z veřejné a soukromé sféry.  

V roce 2015 došlo k úpravě statutu Rady vlády, počet jejich členů byl rozšířen 
na 40 s tím, že předseda Rady je oprávněn nominovat 5 členů ad personam a pokrýt 
tak případný deficit ve společenském zastoupení. 
 
3.8 Porovnání zamýšlených cílů s dosaženými 
Základní cíle činnosti RVUR byly v roce 2015 naplněny. Rada i její výbory se zapojily 
do přípravy implementace Agendy 2030 – Cílů udržitelného rozvoje a přípravy strategického 
dokumentu Česká republika 2030, který nahradí Strategický rámec udržitelného rozvoje 
z roku 2010.  
 
3.9 Zhodnocení činnosti, náměty a doporučení z praxe 
Pro další roky představuje klíčové téma širokospektrální podpora udržitelného rozvoj napříč 
veřejnou správou, soukromým a občanským sektorem, podpora principů partnerství a rozvoj 
koordinačních mechanismů i nástrojů podporujících udržitelný rozvoj v praxi.  
 
4. VÝSTUPY 
 
4.1 Tisk a publikace 
V roce 2015 byla vypracována Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje 
České republiky za rok 2015. Zveřejněna byla na webové adrese 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj a Souhrn Situační zprávy udržitelného rozvoje 
České republiky za rok 2015 byl vytištěn v počtu 500 kusů.   

Sekretariát RVUR rovněž finančně podpořil překlad Cílů udržitelného rozvoje, který 
byl zveřejněn na webu www.osn.cz.  

http://www.osn.cz/
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4.2 Výstupy na Internetu 
Informace týkající se činnosti RVUR a jejích pracovních orgánů (zejména zápisy) byly 
pravidelně zveřejňovány na webové adrese webu www.vlada.cz. V roce 2015 byly 
propagační aktivity rozšířeny o popularizační web www.udrzitelny-rozvoj.cz, facebookovou 
stránku Udržitelný rozvoj i twitterový profil Udržitelný rozvoj (@udrzitelne). Pro zájemce 
o Evropský týden udržitelného rozvoje byl vytvořen zvláštní web www.tydenudrzitelnosti.cz.  
 
4.3 Stav, vývoj problematiky a dílčí splněné úkoly dlouhodobého plánu 
Z dlouhodobých úkolů je třeba na prvním místě zmínit aktualizaci Strategického rámce 
udržitelného rozvoj (dále jen „SRUR“). V roce 2015 byl schválen návrh, že nepůjde 
o aktualizaci stávajícího SRUR, nýbrž o přípravu nového strategického dokumentu s názvem 
Česká republika 2030, který umožní České republice reagovat na přijetí Agendy 2030 pro 
udržitelný rozvoj summitem OSN v září 2015.  

V létě 2015 byly jménem předsedy vlády a předsedy RVUR osloveny všechny 
poradní orgány vlády a sítě neziskových organizací s žádostí o zasílání tezí k rozvoji 
prostřednictvím webového formuláře. K 15. říjnu 2015 přišlo 172 tezí od 49 organizací 
a institucí. 

Teze byly redakčně upraveny a vyhodnoceny metodou Delphi týmem vytvořeným při 
RVUR zahrnujícím také pracovníky Národní sítě pro foresight (šest akademických pracovišť 
a think-tanků zabývajících se metodami strategického řízení a foresightu). Na základě tezí 
bylo zformulováno šest klíčových oblastí. Výběr oblastí byl prezentován v rámci Fóra pro 
udržitelný rozvoj v prosinci 2015 a konzultován s výbory RVUR. 

Dále Oddělení pro udržitelný rozvoj připravilo v roce 2015 přehledy institucionálního 
zajištění udržitelného rozvoje a strategií v této oblasti v jiných státech, analyzovalo využívání 
SRUR 2010 – 2015 resorty, kraji, municipalitami a experty v oblasti udržitelného rozvoje 
a vytvořilo finanční a organizační předpoklady pro zajištění aktualizace SRUR (příprava 
projektu do Operačního projektu Zaměstnanost). Podrobná informace o postupu aktualizace 
byla předložena pro informaci vládě dne 21. prosince 2015. 
 V průběhu podzimu 2015 byly rovněž analyzovány dostupné studie zabývající 
se megatrendy. Jedná se o trendy, které představují základní vnější determinanty rozvoje 
České republiky. Na základě seznamu megatrendů relevantních pro rozvoj České republiky 
a jejich analytickém rozpracování bude vytvořen rámec pro popis vývoje vnitřního prostředí 
ČR se zohledněním globálního kontextu. Cílem je posílit schopnost zohledňovat dopady 
vnějšího dění na Českou republiku 

Uplatňování principů udržitelného rozvoje se vyvíjelo pozitivně na místní a regionální 
úrovni v souvislosti s činností PS MA21.  

 
4.4 Nově zpracované strategie, priority, cíle 
Viz bod 4.3. RVUR a její pracovní orgány se budou rovněž podílet na přípravě návrhu 
implementace Agendy 2030 – Cílů udržitelného rozvoje, který bude vládě dle usnesení vlády 
ze dne 25. ledna 2016 č. 61 předložen do 31. prosince 2016. 
 
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.vlada.cz/
http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/
http://www.tydenudrzitelnosti.cz/
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6.2 Účast na akcích pořádaných mezinárodními institucemi 

 Tematická debata předsedy Valného shromáždění k prostředkům implementace pro 
post-2015 a konferenci UN Habitat, New York, 8. – 11. února 2015; 

 zasedání Výboru pro socioekonomické analýzy při ECHA v Helsinkách, 8. – 13. 
března a 8. – 11. září 2015; 

 51. zasedání Public Governance Committee OECD, Paříž, 22. – 24. dubna 2015; 

 workshop How to measure the UN sustainable development objectives in Central 
Europe?, Berlín, 8. května 2015; 

 summit OSN k přijetí Agendy 2030 - Cílů udržitelného rozvoje, New York, 23. – 28. 
září 2015; 

 organizační zajištění účasti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Mgr. Jiřího Dienstbiera na ministerském setkání OECD, Helsinky, 27. – 30. říjen 
2015; 

 účast na expertní výměně v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR, Belgie, 9. – 
12. listopad 2015; 

 workshop Evropské sítě pro udržitelný rozvoj a výroční konference Evropských 
poradních orgánů v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, Paříž, 11. –
 13. listopad 2015. 

 
7. Výdaje v Kč za rok 2015 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj neměla v roce 2015 vlastní rozpočet, náklady spojené s její 
činností byly hrazeny z rozpočtu Oddělení pro udržitelný rozvoj. Členové Rady ani jejích 
výborů nemají nárok na odměnu za výkon funkce. 
 
 
8. Plán činnosti a rozpočet 
8.1 Upřesněný plán činnosti na rok 2016 

 pravidelně projednávat přípravu strategického dokumentu Česká republika 2030 

 pravidelně projednávat návrh implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj 

 zaštítění Evropského týdne udržitelného rozvoje v České republice (30. 5. – 5. 6. 
2016)  

 uspořádání Fóra pro udržitelný rozvoj 2016 
 
8.2 Rozpočet na rok 2016 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj nemá vlastní rozpočet, náklady spojené s její činností budou 
hrazeny z rozpočtu Oddělení pro udržitelný rozvoj. Výdaje spojené s přípravou 
a implementací strategického dokumentu Česká republika 2030 budou hrazeny z projektu 
Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě (doba realizace: 1. dubna 
2016 až 31. března 2018, Operační program Zaměstnanost). 
 
8.3 Výhled činnosti na rok 2016 

 implementace strategického dokumentu Česká republika 2030  

 koordinace implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj 

 příprava a uskutečnění Fóra pro udržitelný rozvoj 2017 
 


