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Program 29. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvo j (RVUR) 
 
1) Zahájení 
2) Informace ke stavu vyjednávání před COP21 v Paříži (30. 11. – 11. 12. 2015) 
3) Informace k výsledkům summitu OSN v New Yorku (25. – 27. 9. 2015) a návrh 

implementace Cílů udržitelného rozvoje v České republice 
4) 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 
5) Informace o přípravě koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky 
6) Informace k naplňování závazků České republiky v oblasti energetické efektivnosti 
7) Představení doporučení výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj v návaznosti na rozhodnutí 

vlády ve věci územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí 
8) Informace o projektovém záměru Zdravotní dopady těžby uhlí na obyvatelstvo pánevních 

oblastí 
9) Organizační změny vyplývající z přijetí nového Statutu RVUR 
10) Různé 
 
 
 
 
 
Přílohy pro jednání Rady vlády  
 
1) K bodu č. 4: Informace o aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje 
2) K bodu č. 4: Globální megatrendy pro aktualizovaný Strategický rámec udržitelného rozvoje 
3) K bodu č. 5: Informace o přípravě koncepce ochrany před následky sucha 
4) K bodu č. 6: Informace o naplňování závazků České republiky v oblasti energetické 

efektivnosti 
5) K bodu č. 7: Přehled doporučení výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj k bodu jednání 

vlády dne 19. října 2015 s názvem Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby 
hnědého uhlí v severních Čechách 

6) K bodu č. 8: Návrh výzkumného programu Vliv prostředí na zdravotní stav populace 
v pánevních okresech Ústeckého kraje 

7) K bodu č. 9: Usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 622 k agendě udržitelného rozvoje 
8) K bodu č. 9: Návrh Jednacího řádu Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
9) K bodu č. 9: Organizační změny vyplývající z přijetí nového Statutu Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj 
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ÚPLNÁ ZNĚNÍ NAVRŽENÝCH USNESENÍ 
 
Návrh usnesení č. 1 
 
Rada vlády 
bere na vědomí výsledky summitu OSN k udržitelnému rozvoji a význam zde schválené Agendy 
2030  
a  
pověřuje Sekretariát Rady, aby začal ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, 
Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem připravovat návrh implementace 
Agendy 2030 v ČR. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 2 
 
Rada vlády 
bere na vědomí dokument Informace o přípravě strategického dokumentu „Česká republika 2030“ 
(aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)  
a  
ukládá Sekretariátu RVUR připravit projekt do Operačního programu Zaměstnanost k zajištění 
personálních a finančních kapacit potřebných k aktualizaci 
a  
bere na vědomí seznam megatrendů jako vnějšího kontextového rámce rozvoje ČR, který má být 
dále analyticky rozpracován jako jeden ze vstupů aktualizace Strategického rámce udržitelného 
rozvoje. 
 
 
Návrh usnesení č. 3 
 
Rada vlády 
bere na vědomí Stanovisko Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády (dále jen „VUE“) 
k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie v ČR  
a  
ukládá VUE projednat doporučení navržená VUE s příslušejícím Ministerstvem průmyslu 
a obchodu, prozkoumat možnosti realizace doporučených opatření  
a dále  
ukládá VUE trvale sledovat vývoj energetické efektivnosti a úspor energie v ČR, spolupracovat s 
příslušnými orgány státní správy, iniciovat nutná opatření k plnění cílů „Státní energetické 
koncepce“ a zejména „Národního akčního plánu energetické účinnosti“, plnění závazků 
vyplývajících z klimaticko-energetických cílů. 
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Návrh usnesení č. 4 
 
Rada vlády 
bere na vědomí stanoviska a doporučení výborů ve věci územních a ekologických limitů těžby 
hnědého uhlí 
a  
ukládá věcně příslušným resortům, aby prověřili možnost realizace těchto doporučení a předali 
zprávu o možnostech realizace těchto doporučení do příštího jednání Rady dotčeným výborům.  
 
 
 
Návrh usnesení č. 5 
 
Rada vlády 
na základě stanovisek věcně příslušných ministerstev podporuje brzkou realizaci projektového 
záměru „Zdravotní dopady těžby uhlí na obyvatelstvo pánevních oblastí“. 
 
 
Návrh usnesení č. 6 
 
Rada vlády 
schvaluje navržený jednací řád RVUR 
a 
schvaluje navržené složení Řídícího výboru 
a dále 
ukládá Sekretariátu Rady vlády, aby zajistil jmenování schválených zástupců Řídícího výboru a 
první setkání Řídícího výboru do konce roku 2015.  
 
 
Návrh usnesení č. 7 
 
Rada vlády 
schvaluje vznik Výboru pro změnu klimatu a jeho předsedu Doc. Ing. Mgr. Miroslava Trnku, Ph.D. 
a  
ukládá Sekretariátu Rady oslovit členy a členky rady s návrhy na členství v uvedených výborech, 
zajistit jmenování členů a členek výboru a první setkání výborů  do dalšího zasedání Rady.  
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Příloha č. 1 k podkladům na 29. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 
Informace o p řípravě strategického dokumentu „ Česká republika 2030“ 

(aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvo je ČR) 
 
Informace pro 29. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR či Rada) dne 
9. listopadu 2015 
 
Základní informace 
 
Potřeba aktualizovat Strategický rámec udržitelného rozvoje (dále jen „SRUR“) vyplývá z usnesení 
vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 37, usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 622 byl termín 
jeho p ředložení vlád ě změněn na 31. prosince 2016 . 
Zadání pro aktualizaci  bylo specifikováno v rámci neformálního uskupení, tzv. úzkého týmu, který 
se skládá ze zástupců ÚV ČR (Oddělení pro udržitelný rozvoj, Sekce pro evropské záležitosti), 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Ministerstva životního prostředí, předsedů tematicky relevantních výborů RVUR (Výbor pro 
socioekonomický rozvoj, Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje) 
a zadavatele (předseda vlády prostřednictvím svého šéfporadce Vladimíra Špidly). 
Na 29. zasedání RVUR dne 9. listopadu 2015 Rada schválí složení Řídícího výboru, který 
koordinuje tajemnice RVUR a kromě ní v něm zasedá 7 členů/členek Rady a výborů Rady. 
Předpokládá se výrazný překryv mezi obsazením úzkého týmu a Řídícího výboru RVUR 
s ohledem na jeho roli při je aktualizaci SRUR, nejvýznamnějšímu úkolu Rady. 
 
Zadání aktualizace SRUR – národní strategický dokum ent „ Česká republika 2030“ 
 
V rámci úzkého týmu bylo v červnu 2015 rozhodnuto, že nový strategický dokument nebude 
pouhou textovou aktualizací SRUR, ale že bude vycházet jak ze SRUR, tak z dalších dokumentů 
a podkladů. Dále bylo rozhodnuto, že dokument bude sloužit jako platforma pro monitoring 
a naplňování globálního rozvojového rámce přijatého summitem OSN v září 2015 – tzv. Agendy 
2030 – Cílů udržitelného rozvoje. Strategický dokument bude formulovat max. 15 oblastí klíčových 
pro rozvoj České republiky do roku 2030 a na základě již existujících analýz a doplňujících nových 
analýz založí shodu v popisu problému včetně návrhu budoucího směřování rozvoje ČR. Součástí 
strategického dokumentu bude též vyhodnocení vnějších předpokladů rozvoje ČR do roku 2030 
(tzv. megatrendů). Na jejich průniku bude vytvořen aktualizovaný strategický dokument, který bude 
zároveň zahrnovat mechanismus pro sledování a dosahování kompatibility s ostatními 
strategickými dokumenty (tj. implementace, včetně konkrétních opatření, bude probíhat na úrovni 
dílčích strategických dokumentů na národní a krajské úrovni). Strategický dokument bude rovněž 
obsahovat návrh indikátorové soustavy, kterou bude pravidelně monitorován vývoj v jednotlivých 
oblastech. Strategický dokument by měl podle zadání naplňovat následující funkce: 
 
• na kvalitním analytickém základě identifikovat příležitosti a hrozby rozvoje České republiky  
• formulovat cíle a prioritní oblasti pro rozvoj České republiky 
• obsahovat indikátory rozvoje České republiky, které budou komplexně zachycovat kvalitu 

života v ČR a jeho udržitelnost 
• fungovat jako strategický rámec pro dokumenty na národní a krajské úrovni  
• sloužit jako věcný podklad pro přípravu programového období 2020+ 
• sloužit jako platforma pro přenos a monitorování kompatibility s mezinárodními závazky 

(Agenda 2030 – Cíle udržitelného rozvoje, dále jen „Agenda 2030“) 
Kroky p řípravy strategického dokumentu (grafické znázorn ění) 
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Harmonogram aktualizace SRUR 
 
Termín  Činnost  
do 30. září 2015 Sběr tezí k rozvoji 
9. listopadu 2015 Schválení seznamu globálních megatrendů s relevancí pro ČR 

RVUR 
do 18. listopadu 2015 Vyhodnocení tezí k rozvoji a formulace 15 oblastí 
17. prosince 2015 Představení klíčových oblastí v rámci Fóra pro udržitelný rozvoj 
prosinec 2015 – leden 2016 Konzultace ke klíčovým oblastem a tvorba konsensu 

na národních prioritách rozvoje 
leden 2016 – únor 2016 Výběr národních priorit z Cílů udržitelného rozvoje 
leden 2016 – květen 2016 Tvorba kontextových scénářů pro rozvoj ČR 
leden 2016 – květen 2016 Tvorba analytických scénářů priorit rozvoje 
březen 2016 – květen 2016 Příprava indikátorového rámce pro strategický dokument 
květen 2016 – červenec 2016 Syntéza vstupů a příprava 1. draftu strategického dokumentu 
srpen – září 2016 Konzultace k 1. draftu strategického dokumentu 
říjen – listopad 2016 Meziresortní připomínkové řízení a schválení RVUR 
do 31. prosince 2016 Schválení strategického dokumentu vládou 
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Popis jednotlivých krok ů 
 
Přípravná fáze 
 
V první fázi aktualizace byla vyjasněna gesce agendy udržitelného rozvoje (podle usnesení ze dne 
29. července 2015 č. 622 jsou gestory agendy udržitelného rozvoje předseda vlády ve spolupráci 
s ministrem životního prostředí) a uzpůsobena řídící struktura Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
(vznik flexibilního Řídícího výboru s mandátem Rady rozhodovat v době mezi setkáními Rady, dále 
jen „ŘV“). 
V rámci této fáze Oddělení pro udržitelný rozvoj ÚV ČR připravilo přehledy institucionálního 
zajištění udržitelného rozvoje a strategií v této oblasti v jiných státech, analyzovalo využívání 
SRUR 2010-2015 resorty, kraji, municipalitami a experty/tkami 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 bude 
předložena pro informaci vlád ě do 31. prosince 2015. 
 
Teze k rozvoji České republiky 
 
Dopisem předsedy vlády byly osloveny všechny poradní orgány vlády a sítě neziskových 
organizací s žádostí o zasílání tezí k rozvoji prostřednictvím webového formuláře 
(http://rvur.udrzitelny-rozvoj.cz/cz/teze). K 15. říjnu 2015 přišlo 172 tezí od 49 organizací a institucí. 
Teze byly redakčně upraveny a s termínem do 18. listopadu 2015 jsou hodnoceny metodou Delphi 
úzkým týmem a pracovníky Národní sítě pro foresight (šest akademických pracovišť a think-tanků 
zabývajících se metodami strategického řízení a foresightu). Na základě jejich hodnocení budou 
teze zklastrovány do 15 klíčových oblastí. V každé oblasti budou popsány: aktuální stav, klíčové 
problémy, představa budoucího vývoje a nároky na další analytické zpracování. Výběr oblastí bude 
prezentován v rámci Fóra pro udržitelný rozvoj v prosinci 2015, konzultován s relevantními výbory 
Poslanecké sněmovny PČR a výbory RVUR a dalšími klíčovými aktéry dle výsledků analýzy aktérů 
(probíhá do prosince 2015). Výsledkem této fáze bude výběr klíčové oblasti pro další analytické 
rozpracování (analytické scénáře). 
 
Vytvo ření analytických scéná řů priorit rozvoje 
 
Ke každé z prioritních oblastí bude vytvořena shrnující analýza současného stavu na základě již 
existujících studií (analytické části strategických dokumentů státní správy i jiných aktérů) 
a vytvořeny scénáře rozvoje představitelného v dané oblasti. Součástí analýzy bude návrh 
indikátorů, kterými je v dané oblasti možné měřit pokrok. Scénáře rozvoje budou předloženy 
ke konzultaci klíčovým aktérům a na základě konzultací budou vybrány scénáře, které nejlépe 
postihují priority rozvoje České republiky do roku 2030. 
 
Implementace Agendy 2030 – Cíl ů udržitelného rozvoje v České republice 
 
Na summitu OSN v New Yorku v září 2015 byl přijat globální rozvojový rámec do roku 2030, který 
obsahuje 17 tzv. Cílů udržitelného rozvoje včetně 169 podcílů. Česká republika se aktivně 
účastnila vyjednávání a stejně aktivně se staví i k implementaci těchto cílů, gesce pro 
implementaci bude zakotvena na Úřadu vlády. Hlavní platformou pro přenos Cílů udržitelného 
rozvoje do České republiky bude připravovaný strategický dokument k udržitelnému rozvoji. Do 
března 2016 proběhne formou kulatých stolů výběr národních priorit z tohoto rámce, které budou 
následně promítnuty do vznikající strategie. V březnu 2016 vydá Statistická komise OSN k Cílům 
indikátory, vybrané indikátory budou rovněž začleněny do nového strategického dokumentu. 
Výsledkem tohoto procesu bude výběr národních priorit z Agendy 2030 a vhodných indikátorů. 
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Tvorba kontextových scéná řů na základ ě globálních megatrend ů 
 
Na základě seznamu megatrendů relevantních pro rozvoj České republiky (jejich představení 
proběhne na jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj dne 9. listopadu 2015) a jejich analytickém 
rozpracování budou vytvořeny kontextové scénáře, které představují základní vnější determinanty 
rozvoje České republiky. Kontextové scénáře budou vytvářet rámec pro reálný rozsah analytických 
scénářů vývoje vnitřního prostředí ČR. Cílem je generalizace a vytvoření několika skupin scénářů 
(3-5) založených na dopadech globálních megatrendů na prostředí ČR. Tento krok využije metodu 
Cross-Impact Balance, která vyžaduje účast řady expertů a expertek. Výsledkem této fáze bude 
formulace několika základních scénářů vnějšího vývoje a jejich vlivu na rozvoj v České republice. 
 
Existující strategické dokumenty (v četně SRUR) 
 
Priority rozvoje i kontextové scénáře budou porovnány s existujícími strategickými dokumenty 
s následujícími cíli: využít analytických podkladů, ze kterých vycházejí tyto strategické dokumenty, 
připravit přehled kompatibility těchto strategií se vznikajícím strategickým dokumentem a připravit 
tak fázi implementace. 
 
Indikátory 
 
Indikátory nového rámce představují průnik následujících zdrojů: indikátory zachycující pokrok 
v prioritních oblastech rozvoje České republiky a indikátory k vybraným prioritám z Agendy 2030. 
Indikátorový rámec bude komplexně zachycovat pokroky v kvalitě života občanů České republiky 
s ohledem na udržitelnost tohoto pokroku. Monitorovací rámec (předpokládá se zpráva jednou 
za dva roky) bude nastaven spolu s přijetím strategického dokumentu. 
 
Syntéza vstup ů a vytvo ření strategického dokumentu 
 
Na základě výše uvedených kontextových a analytických scénářů budou vytvořeny syntetické 
scénáře kombinující vnitřní a vnější předpoklady rozvoje České republiky. Po široké konzultace 
bude zvolen nejvíce žádoucí scénář rozvoje ČR a z něho vyplývající prioritní oblasti pro rozvoj, 
které budou ve formě výsledného dokumentu projednány v rámci RVUR a po proběhnutí 
meziresortního připomínkového řízení předloženy do 31. prosince 2016 ke schválení vládě. 
 
Implementace a monitoring strategického dokumentu 
 
Strategický dokument bude schválen spolu s návrhem implementačního a monitorovacího rámce, 
důležitou součástí bude též institucionální zajištění implementace a monitoringu. Jedná se 
konkrétně o následující oblasti: četnost monitorovacích zpráv a institucionální zajištění jejich 
přípravy, mechanismus sledování kompatibility zastřešujícího dokumentu a dalších strategických 
a koncepčních dokumentů, návrh institucionálního zajištění k naplňování priorit rozvoje, které 
vyřeší propojenost agend. 
 
Institucionální a finan ční zajišt ění aktualizace 
 
Financování přípravy a implementace strategického dokumentu bude zajištěno z prostředků Úřadu 
vlády a prostřednictvím projektu z Operačního programu Zaměstnanost, jehož realizace 
se předpokládá od 1. března 2016. Institucionální zajištění přípravy strategického dokumentu 
včetně participace zachycuje následující diagram: 
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Zajišt ění participace v rámci p řípravy strategického dokumentu 
 
Usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 622 k Agendě udržitelného rozvoje byly jako 
součást metodického rámce tvorby strategického dokumentu přijaty principy participativní tvorby 
veřejných strategií. V návaznosti na toto zadání byla problematika participace při přípravě 
strategického dokumentu projednána Výborem pro strategické řízení a implementaci principů 
udržitelného rozvoje RVUR dne 26. října 2015 na základě podkladu Platformy pro udržitelný rozvoj 
(dále jen „PUR“) s názvem Návrh zajištění participace při aktualizaci SRUR (dále jen „Návrh“). Po 
schválení výborem bude dokument ke stažení na stránkách dotčeného výboru na webu 
www.vlada.cz. Návrh PUR obsahuje situační analýzu a dále konkrétní doporučení k zajištění 
participace v průběhu tvorby strategického dokumentu, zejména využití pokročilých forem 
participace, jako je konzultace, hledání konsenzu, předkládání variant či přímé spolupráce 
(partnerství). PUR ve svém návrhu formulovala následující konkrétní opatření, u nichž 
se po konzultaci s koordinátorem předpokládá realizace:   
 
• Vytvoření role koordinátora participace v rámci týmu zajišťujícího přípravu strategie. 
• Zřízení expertního tým na tuto problematiku, se kterým bude konzultována příprava 

a realizace aktualizace SRUR. 
• Zajištění analýzy klíčových aktérů a na jejím základě vytvořit dobrovolného konzultačního 

uskupení pro přípravu aktualizace strategického dokumentu včetně zajištění IT řešení 
participace. 

• Vypracování indikátorů, kterými bude měřena úspěšnost participace. 
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• Zařazení participativních prvků do klíčových bodů harmonogramu aktualizace v následujících 
fázích (v závorce vždy uvedena zvolená metoda participace, podrobný přehled 
participačních vstupů obsahuje Příloha 1 výše uvedeného Návrhu): formulace oblastí 
klíčových pro rozvoj (projednání ve výborech RVUR a konzultace s klíčovými aktéry), tvorba 
konsensu na národních prioritách rozvoje (zapojení široké veřejnosti za pomoci kombinace 
participačních technik a práce s konzultační platformou), tvorba analytických scénářů rozvoje 
(konzultace s klíčovými aktéry), výběr národních priorit z Agendy 2030 (kulaté stoly za účasti 
klíčových aktérů a výborů RVUR), tvorba kontextových scénářů k megatrendům (konzultace 
v rámci konzultační platformy), příprava indikátorového rámce (konzultace v rámci výborů 
RVUR), konzultace k 1. draftu strategického dokumentu (konzultace v rámci konzultační 
platformy a výborů RVUR). 

 
 

Zpracovala: PhDr. Anna Kárníková, vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj 
a tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

 
V Praze dne 4. listopadu 2015 
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Příloha č. 2 k podkladům na 29. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Globální megatrendy ovliv ňující potenciál rozvoje ČR 
 
Globální megatrend (GMT) je termín, popularizovaný Johnem Naisbittem v roce 1982 s odkazem na začínající společenské a ekonomické posuny, 
jako byla začínající globalizace, vzestupu informační společnosti nebo přechod k síťové organizační hierarchii1. Megatrendy představují dlouhodobé 
transformační procesy, které v delším časovém horizontu ovlivňují naše myšlení, organizaci společnosti a budoucí realitu světa. Megatrend se vyvíjí 
dlouhou dobu, řádově desítky let a většinou se skládá z řady navzájem se podporujících a doplňujících trendů. Megatrendům občas přezdívá jistoty 
(certainties), nebo realita a měl by ze své podstaty být jasný a neměl být diskutabilní. Působení megatrendu obvykle ovlivňuje celou řadu lidských 
aktivit, chování, procesů a vnímání současného společenského systému. Megatrendy se navzájem silně ovlivňují a jsou obvykle vyvolány společným 
působením vnitřních hnacích sil, které představují nová paradigmata změny s pravděpodobným dopadem na politické rozhodování, ekonomické 
vztahy, environmentální procesy, vytváření budoucích strategií, inovace a technologie. 
 
Tabulka 1: Globální megatrendy v analytickém rámci STEEP 

Sociální Technologický Ekonomický Environmentální Politický 

• Civiliza ční choroby 
• Demokratizace spole čnosti 
• Globální stárnutí 
• Rostoucí individualismus a síla 

jednotlivc ů 
• Rostoucí mobilita 
• Rostoucí nerovnosti 
• Rostoucí objem migrace 
• Rostoucí populace 
• Snižování diskriminace 
• Urbanizace 
• Zdravý životní styl 

• Rostoucí p řístup 
k informacím 

• Virtualizace sv ěta 
• Zvyšující se 

dostupnost technologií 
• Zvyšující se rychlost 

technologické zm ěny 

• Globální ekonomický 
růst 

• Rostoucí zadluženost 
• Růst st řední t řídy 
• Zintenziv ňující se 

globalizace 
• Zvyšující se sout ěž o 

zdroje 

• Degradace ekosystém ů 
• Potravinová bezpe čnost 
• Rostoucí spot řeba 
zdroj ů 

• Rostoucí spot řeba 
energie 

• Změna klimatu a její 
dopady 

• Nárůst silové 
politiky 

• Nárůst významu 
nestátních aktér ů 

• Od unipolárního 
k multipolárnímu 
světu 

• Rostoucí objem 
regulací 

                                                 
1 J Nashbit, Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, Grand Central Publishing, 1988 
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Tabulka 2: Anotovaný seznam globálních megatrend ů a jejich provázanost 
 

Globální megatrend  Anotace  Je ovlivn ěn Ovliv ňuje  

1. Civilizační  
    choroby 

Pod tímto stoupajícím GMT se skrývá nárůst dříve 
neznámých chorob způsobených různými faktory moderní 
civilizace. Jejich nárůst je daný změnou životního stylu, 
změnou stravovacích návyků, expozicí novým chemickým 
látkám a obecně prodlužující se délkou života.  Za příčiny 
těchto chorob se považují zejména konzumace průmyslově 
vyráběných kalorických potravin, nadměrná konzumace 
jídla, alkoholu a cigaret, nadměrný a trvalý stres nedostatek 
fyzického pohybu. Dopady tohoto GMT budou trvale sílit a 
lze předpokládat i růst počtu dříve neznámých chorob. 

• Zdravý životní styl 
• Rostoucí populace 
• Degradace ekosystémů 
• Růst střední třídy 
• Rostoucí mobilita 
• Virtualizace světa 
• Urbanizace 
• Zvyšující se dostupnost 

technologií 

• Zdravý životní styl 
• Globální stárnutí 

2. Degradace  
    ekosystémů 

Tento GMT zahrnuje degradaci ekosystémů a s ní 
související faktory, zejména ztrátu biodiverzity na všech 
úrovních a degradaci ekosystémových služeb. GTM dále 
obsahuje přetěžování planetárních geobiochemických cyklů 
a kontaminaci ekosystémů toxickými či persistentními 
látkami a odpady. Degradace ekosystémů zahrnuje i zábor 
území na úkor přírodních nebo přírodě blízkých 
ekosystémů a přetěžování obnovitelných zdrojů surovin a 
energie (např. nadměrný rybolov). 

• Změna klimatu a její 
dopady 

• Rostoucí populace 
• Rostoucí objem 

regulací 
• Rostoucí zadluženost 
• Rostoucí přístup 

k informacím 
• Zintenzivňující se 

globalizace 
• Rostoucí spotřeba 
• Rostoucí spotřeba 

energie 

• Změna klimatu a její 
dopady 

• Civilizační choroby 
• Potravinová 

bezpečnost 
• Zvyšující se soutěž 

o zdroje 
• Rostoucí nerovnosti 
• Rostoucí zadluženost 

3. Demokratizace  
společnosti 

GMT demokratizace společnosti reflektuje dlouhodobý 
vývoj společností směrem k demokratickým formám vlády. 
Globálně roste počet lidí, kteří mají možnost volit si vládu a 

• Rostoucí 
individualismus a síla 

• Od unipolárního k 
multipolárnímu světu 
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své zástupce. Některé regiony a jejich vývoj, zejména na 
blízkém východě a v některých afrických zemích oslabují 
globální demokratizační tendence, nicméně v dlouhodobém 
horizontu je možné předpokládat pozitivní vývoj tohoto 
GTM. 

jednotlivců 
• Rostoucí mobilita 
• Rostoucí přístup 

k informacím 
• Zintenzivňující se 

globalizace 
• Rostoucí nerovnosti 
• Nárůst silové politiky 
• Rostoucí objem 

regulací 
• Růst střední třídy 

• Snižování diskriminace 
• Nárůst významu 

nestátních aktérů 
• Rostoucí nerovnosti 
• Rostoucí přístup 

k informacím 
• Růst střední třídy 
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Příloha č. 4 k podkladům na 29. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Informace o napl ňování závazk ů České republiky v oblasti energetické 
efektivnosti  

Zvyšování energetická efektivnosti v domácnostech, v průmyslu, v dopravě, ve službách 
i zemědělství vede k významnému snižování externích škod, které vznikají při výrobě elektřiny 
i tepla a to především při spalování uhlí. Efektivností a úsporami aniž je snižován ekonomický růst, 
dochází ke zlepšování kvality života obyvatel i zlepšování kvality životního prostředí. Především 
technologický i technický pokrok, vyspělé materiály, avšak i dobrý management a projektování jsou 
hybnou silou energetické efektivnosti. Nové přístupy však musí překonávat zaběhlé zvyklosti nebo 
legislativní omezení. Dle vývoje dosavadního množství uspořené energie se však ukazuje, 
že k dosažení potřebných celkových úspor energie energetickou efektivností tak, aby byly 
naplněny cíle Evropské unie (EU), musí další vývoj v energetické efektivnosti probíhat mnohem 
razantněji s patřičnou podporou vlády, samosprávy i odborné veřejnosti a soukromého sektoru.    
   
Stanovisko Výboru pro udržitelnou energetiku Rady v lády pro udržitelný rozvoj 
k energetické efektivnosti a úsporám kone čné spot řeby energie v ČR 
 
Výbor se trvale věnuje aktuálnímu stavu a trendům ve zvyšování energetické efektivnosti 
a úsporám konečné spotřeby energie v ČR jako jednoho ze základních pilířů udržitelné energetiky 
a jejím prostřednictvím ovlivňuje udržitelný rozvoj celé společnosti. 

S ohledem na Hlavní doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku (VUE) Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR) k návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce (SEK), usnesení vlády 
České republiky (ČR) ze dne 18. května 2015 č. 362 o Státní energetické koncepci České 
republiky2, informaci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) k stavu plnění a prosazování SEK ze 
září  2015, návrhu Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice o energetické 
účinnosti, a 3. zprávu o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR 
vyplývajících ze závazků ČR jako členské země EU, VUE apeluje na zásadní urychlení proces ů 
zvyšování energetické efektivnosti a dosahování min imáln ě úspor energie na úrovni 
schválených cíl ů podle sm ěrnice o energetické ú činnosti jako sou části posilování 
energetické bezpe čnosti a nezávislosti.  Dále se jedná o podporu vlivu stavu v disponibilitě 
hnědého uhlí pro výrobu elektřiny i rozvoj a modernizaci teplárenství na základě rozhodnutí vlády 
ke korekci územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí.  
 
Výbor proto  doporu čuje prost řednictvím RVUR vlád ě následující opat ření k nezbytnému 
zvyšování ú činnosti užití energie a pln ění cílů v úsporách energie : 
 
1. Organiza ční opat ření 
1.1 Rozšířit stávající evaluaci přínosů opatření ke zvýšení energetické účinnosti podle čl. 24 

směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti ze dne 25. října 2012 o trvalé sledování jejich 
vlivu na snížení emisí CO2 pro zabezpečení cílů dekarbonizace v sektoru výroby a spotřeby 
energie stanovených Národním programem na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR. 

1.2.  Zpracovat analýzu reálnosti cílů stanovených Národním akčním plánem energetické 
účinnosti/efektivity (NAPEE), příl. č. 1 a podmínek jejich splnění zejména s ohledem na 
časovou a objemovou dostupnost finančních zdrojů (evropské zdroje, příjmy z prodeje 
emisních povolenek, státní rozpočet), která bude vycházet ze skutečného stavu plnění 
národního cíle úspor konečné spotřeby energie (KSE) ve smyslu 3. zprávy MPO o plnění 
vnitrostátních závazků k 30. dubnu 2015.  

                                                 
2 Zejména se jedná o část III, b.3., která ukládá do 31. prosince 2016 předložit analýzu aktuálního a očekávaného vývoje 
v mezinárodní klimaticko-energetické politice včetně podrobné analýzy potenciálu energetických úspor a efektivnosti 
a scénářů konečné spotřeby energie a elektřiny v České republice do roku 2050.  
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1.3.  Plán rekonstrukce objektů, v působnosti článku 5 směrnice navazující na Strategii renovace 
budov podle čl. 4 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, Příloha č. 6 NAPEE, rozšířit 
a upřesnit o přehled opatření ve stavební části budov a samostatně jen v jejich technických 
systémech. Dostupné technické, ekonomické a ekologické údaje obsažené v povinně 
zpracovaných energetických auditech a průkazech energetické náročnosti využít pro 
upřesnění uvažovaných scénářů energetického zhodnocení fondu budov a souvisejících 
investičních nákladů. 

1.4. S ohledem na současný stav plnění cíle v úsporách energie podle čl. 7 Směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti zpracovat urychlen ě analýzu možné úpravy 
nastavení politických opat ření ve vztahu k ostatním možným řešením a to s využitím 
zkušeností zemí EU se zavedeným alternativním schém atem nebo kombinací obou 
schémat . 

1.5. Rozšířit účast českých odborníků v mezinárodních projektech podporujících implementaci 
směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU cíleným národním programem zaměřeným na 
koordinaci právních a technických postupů, a jejich transpozici na národní úroveň. Podpořit 
finančně a organizačně možnosti účasti v mezinárodních projektech zaměřených na 
inovativní opatření a technologie k zvýšení úspor KSE u konečných zákazníků cílenou 
programovou podporou.  

1.6. Sledovat a koordinovat administrace dotací z národních i evropských programů s cílem 
snížení transakčních nákladů žadatelů i poskytovatelů dotací, a to s ohledem na absorpční 
kapacitu jednotlivých programů. 

1.7.  Upravit a rozšířit stávající informační portál MPO „EFEKT“ na odbornou platformu 
zaměřenou na přenos všech relevantních informací na mezinárodní i národní úrovni 
podporujících zvyšování energetické účinnosti a úspory energie ve všech sektorech 
spotřeby. 

1.8.  Zavést jednotnou metodiku sledování a vykazování energetických úspor (koordinovanou 
MPO), jež bude uplatněna na veškeré výdaje z veřejných výdajových rámců včetně národní 
alokace Evropských strukturálních a investičních fondů. 

1.9.  Definovat pravidla dodržování nákladové přiměřenosti při dosahování úspor z veřejných 
výdajových rámců. Současně vypracovat přehled nastavených indikátorů úspor energie 
za účelem optimalizace jejich účinnosti. 

 
2. Doporu čení v oblasti neinvesti čních opat ření  
2.1. Zahájit rozsáhlou národní informační, vzdělávací a osvětovou kampaň k projektování 

a provádění zejména energeticky pasivních a aktivních staveb, zavádění principů programu 
Smart cities do řídicích systémů měst a obcí. Realizace kampaně bude cílit na specifické 
skupiny společnosti s největším podílem na spotřebě energie. 

2.2.  Ve veřejných zakázkách důsledně prosazovat projekty vedoucí k minimalizaci emisí CO2 
prostřednictvím nákladově optimálních řešení, legislativně a metodicky podpořit zavedení 
hodnotících kritérií projektem dosažené úspory energie včetně snížení provozních nákladů. 

2.3.  Upravit stávající právní a technické předpisy tak, aby byly jednoznačné, srozumitelné, 
a s nezpochybnitelným výkladem pro úroveň poučené veřejnosti jako nástroj k zvýšené 
ochotě přijímat povinnosti plynoucí z legislativy3. 

2.4.  Upravit stávající dostupné informativní kalkulační nástroje o plný rozsah informací vedoucích 
k realizaci úsporných opatření (např. druh opatření, úspory energie vyjádřené ve snížených 
nákladech na vytápění / např. elektřina, plyn, centrální zásobování teplem a dobu 
návratnosti) – zde mj. využívat i verifikované údaje z pilotních a již zrealizovaných projektů. 

 
3. Doporu čení v oblasti investi čních opat ření 

                                                 
3 Např. u povinností zveřejňovat PENB nebylo s dotčenými subjekty komunikováno a tato povinnost se v praxi projevila 
tím, že šlo pouze o zajištění co nejlevnějšího zpracovatele a s PENB se dále nepracovalo.  
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3.1.  Posílit financování národních programů a upravit způsob a míru dotace tak, aby byly pro 
investory/ vlastníky rodinných domů a bytových domů více motivační a současně vedly 
k dosažení maximálního objemu úspor konečné spotřeby energie při co nejkratší době 
prosté návratnosti investice. Rozšířit stávající program Nová Zelená úsporám – bytové domy 
i mimo území Prahy jako doplňkový k Integrovanému programu rozvoje venkova, kde 
s ohledem na rozložení výstavby je výrazný potenciál úspor konečné spotřeby energie. 
V případě nájemního bydlení se jedná o příspěvek k omezování energetické chudoby.  

3.2.  Národními programy podporovat pilotní projekty zaměřené na aplikaci nejlepších dostupných 
technologií při energetické renovaci historických budov, využívání služeb Energy 
Performance Contracting (EPC) na municipální a obecní úrovni. 

3.3.  Inicializovat jednání s Evropskou komisí možnost navýšení alokace OP PIK 2014 – 2020, 
specifický cíl 3 Efektivní energie pro velké podniky, s ohledem na předpokládanou míru 
zájmu. 

3.4. Vytvářet podmínky pro kombinovatelnost opatření hrazených z veřejných prostředků 
a opatření realizovaných metodou EPC s cílem dosažení nákladové efektivnosti 
dosažitelných úspor energie ve smyslu usnesení vlády ze dne 22. února 2012 č. 109 a ze 
dne 21. července 2014 č. 609 k zavádění EPC a realizaci energeticky úsporných opatření 
v budovách spadajících do působnosti čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti   

 
Zdůvodn ění 
Usnesení Vlády ČR ze dne 18. května 2015 č. 362 o SEK v části III, b. 3. ukládá do 31. prosince 
2016 předložit analýzu aktuálního a očekávaného vývoje v mezinárodní klimaticko-energetické 
politice včetně podrobné analýzy potenciálu energetických úspor a efektivnosti a scénářů konečné 
spotřeby energie a elektřiny v České republice do roku 2050. Již z 3. zprávy o pokroku v oblasti 
plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR k 30. 4. 2015 ale vyplývá, že reáln ě hrozí 
minimáln ě dvouleté zpožd ění v realizaci p ředpokládaných energeticky úsporných opat ření 
financovaných z operačních programů pro období 2014 – 2020. Pro dosažení schváleného cíle je 
třeba ročních nových úspor na úrovni 6 820 TJ , přičemž zatím bylo dosaženo pouze 665,3 TJ : 
 

 
Opatření 

2014 
Úspory energie [TJ] 

1.1 Regenerace panelových domů - Program PANEL resp. NOVÝ PANEL 22,4 
1.2 Zelená úsporám ukončen 
1.3 Nová Zelená úsporám 2013 50,0 
1.4 Nová Zelená úsporám 2014–2020 projekty v realizaci 
1.5 Program JESSICA projekty v realizaci 
1.6 Integrovaný regionální operační program 2014–2020 v realizaci od 2016 
1.7 Společný program pro výměnu kotlů 49,6 
1.8 Operační program Životní prostředí 2007–2013 84,5 
1.9 Operační program Životní prostředí 2014–2020 proj. v realizaci od 2016 
1.10 Státní programy na podporu úspor energie a využití OZE - investiční 

dotace 
7,0 

1.11 OP Praha Pól růstu - část budovy přínosy od 2016 
1.12 Operační program Podnikání a inovace 441,8 
1.13 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  proj. v realizaci od 2016 
 CELKEM 665,3 TJ 
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V případě úspor energie u budov ústředních vládních institucí, které v roce 2014 činily 7,24 TJ 
nových úspor, přičemž za celé období 2014 - 2020 je cíl stanoven ve výši 215,3 TJ kumulovaných 
úspor, je třeba nastavené tempo minimálně udržet. Doporučení Výboru doplňují návrh Plánu 
rekonstrukce objektů v působnosti ústředních orgánů, neboť provedená opatření mohou sloužit 
jako „příklady správné praxe“ i na municipální a komunální úrovni. 
Posílení národních programů a úprava způsob a míru dotace tak, aby byly pro investory/ vlastníky 
BD více motivační je zásadní. V porovnání s obdobím do roku 2010 zde nastal největší propad 
zájmu soukromých investorů o účast v státních programech podpor a tedy dosažitelných úspor pro 
potřeby vykazování v rámci NAPEE. Podle predikcí byl pro období 2014 – 2016 možný potenciál 
úspor 486 PJ, realizované úspory jsou odhadem dle výkonosti roku 2014 max. 160 PJ. Pro 
posouzení současného stavu lze uvést srovnání s předchozím obdobím, kdy bylo např. jen 
v Ústeckém kraji zatepleno za cca 10 let 41 tis. b.j. v bytových domech s dotací 2 121 mil. Kč 
z programů PANEL a Zelená úsporám, investiční náklady činily celkem 5 538 mil. Kč. V celém kraji 
podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je 331 tis. b.j., z toho 220 642 b.j. ve vlastnictví 
bytových družstev a SVJ 120 406 b.j., přičemž 195 tis. b.j. s ústř. vytápěním, potenciál bytových 
domů k zateplení činí až 150 tis. b.j., předpokládaná/ očekávaná/motivační  dotace může činit až 
7 760 mil. Kč, vynaložené investice ze soukromých zdrojů cca 20 261 mil. Kč. Snížení konečné 
spotřeby tepla na vytápění a ohřev teplé vody v průměrné výši 40 % a min. o 2 250 TJ ročně je pak 
výraznou podporou k omezování spalování zejména HU v dané lokalitě ve smyslu usnesení vlády 
z 19. října 2015 k územně ekologickým limitům těžby hnědého uhlí v severních Čechách. 
 Návrh na jednání s Evropskou komisí ve věci navýšení alokace OP PIK 2014 – 2020, 
specifický cíl 3 Efektivní energie pro velké podniky, vyplývá ze zkušeností z účasti v minulém 
programovacím období. Velké podniky představovaly cca 80 % úspor programu Ekoenergie 
v minulém období. V rámci politických opatření alternativního schématu představuje toto politické 
opatření 21 PJ úspor v KSE. 
 Všechny výše jmenované investiční akce zaměřené na úspory konečné spotřeby energie 
a zvyšování efektivnosti jejího užití jsou přímo podmíněné kvalitou a rozsahem informačních, 
vzdělávacích a osvětových aktivit. Zde se významně osvědčila součinnost s odborníky působícími 
na regionální i municipální úrovni a nestátními neziskovými organizacemi. Důležitý je přenos 
a aplikace zkušeností z realizovaných opatření a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce 
a účastí jako např. Pakt starostů, projektech R&D Implementační dohody Mezinárodní energetické 
agentury (IEA) Energy Conservation in Building.  Dokladem je analýza výsledků Státního programu 
MPO EFEKT za období od r. 2000, kdy měnící se objem neinvestičních dotací se vždy odrážel ve 
vykazovaných objemech úspor energie. 
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Příloha č. 5 k podkladům na 29. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Přehled doporu čení výbor ů Rady vlády pro udržitelný rozvoj k bodu 
jednání vlády dne 19. října 2015 s názvem „ Řešení dalšího postupu 

územně ekologických limit ů těžby hn ědého uhlí v severních Čechách“ 
 
Shrnutí 
 
V průběhu roku 2015 se otázkou územních ekologických limitů (ÚEL) těžby hnědého uhlí 
intenzivně zabývaly výbory Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). 

Výběr variant a především formulovaná doporučení odráží názory expertů, studie 
akademické sféry, profesních odborníků, zájmových skupin, pestré škály institucí i velké řady 
neziskových organizací, které jsou reprezentovány ve výborech RVUR. Převažuje názor pro 
zachování územních ekologických limit ů s možností citlivé korekce limit ů na dole Bílina , 
avšak při zajištění řady navrhovaných opatření. 

Podklady výborů obsahují některá konkrétní doporučení k realizaci v návaznosti 
na rozhodnutí o územně ekologických limitech těžby hnědého uhlí, která povedou ke zmírnění či 
eliminaci negativních jevů. Dovolujeme si navrhnout, aby tato doporučení byla též projednána 
dne 9. listopadu 2015 v rámci RVUR a bylo rozhodnuto o jejich dalším rozpracování či využití. 
 
Přehled výstup ů jednotlivých výbor ů 
 
Výbor pro socioekonomický rozvoj  přijal usnesení doporučující neprovádět korekci ÚEL těžby 
hnědého uhlí. V průběhu rozhodování byl kladen důraz na zodpovězení toho, zda je těžba hnědého 
uhlí přínosná nebo ztrátová pro ČR, jaká bude role hnědého uhlí v energetickém mixu ČR, jaký vliv 
na nezaměstnanost by mělo ukončení těžby a dalších otázek.  
 
Výbor pro strategické řízení a implementaci princip ů udržitelného rozvoje  přijal usnesení, ve 
kterém se přiklání spíše k variantě 1 – neprolomení limitů těžby hnědého uhlí a doporučuje vládě, 
aby se k otázce úpravy ÚEL vyjádřila co nejdříve a při svém rozhodování vzala v úvahu argumenty 
formulované Výborem. 
 
Výbor pro udržitelnou energetiku po zralé úvaze a expertizách vyloučil varianty 3 a 4 jako 
nevýhodné pro stát i obyvatele. Varianta 1, tedy zachování limitů, a na ni vázaná opatření získala 
větší podporu Výboru v počtu 16 hlasů. Varianta 2 (korekce jen na dole Bílina) a na ni vázaná 
opatření získala podporu 10 hlasů. 
 
Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu  přijal usnesení doporučující podpořit a definitivně potvrdit 
variantu 1 – neprolomení limitů těžby hnědého uhlí a ponechat v platnosti usnesení vlády 
z 30. října 1991 č. 444, s výjimkou již schváleného posunu na Velkolomu Bílina dle usnesení vlády 
z 10. září 2008 č. 176. Výbor zároveň doporučuje další kroky pro zlepšení situace.  
 
Výbor pro udržitelné municipality  přijal usnesení doporučující neprovádět korekci ÚEL těžby 
hnědého uhlí. Zároveň doporučuje předložit strategii, jež by se zaměřovala na podporu postupné 
přeměny ekonomického profilu kraje, na řešení sociálního vyloučení a podporovala diverzitu 
ekonomických aktivit, malé a střední podnikání, které jsou trvalejší zárukou dlouhodobého rozvoje, 
než časově omezená těžba uhlí. 
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Přehled konkrétních doporu čení k realizaci 
 
• Rozhodnout o převodu zásob uhlí pod zastavěným územím obcí a jejich ochrannými pilíři 

v celém Ústeckém kraji (tedy včetně lokality ČSA) do nebilančních zásob. 
• Vytvořit sociální program pro eliminaci negativních dopadů nezaměstnanosti v důsledku 

útlumu těžby uhlí v Severočeské pánvi. 
• Posílit pozice kogeneračních tepláren s prokazatelnou hrubou roční účinností vyšší než 60 % 

jako prioritního spotřebitele hnědého uhlí kvůli jejich environmentálním výhodám oproti 
decentralizované výrobě tepla a kondenzačním elektrárnám.  

• Zahrnout nevyužitý elektrický výkon tepláren s potlačenou kondenzací provozovaných 
s prokazatelnou hrubou roční účinností vyšší než 60 % do „systémové strategické rezervy“. 

• Směřovat finanční prostředky z evropských fondů 2015–2020 do podpory nákladově 
efektivní modernizace teplárenství. 

• Vedle závěrů o povrchové těžbě provést detailní ekonomickou analýzu různých variant 
hlubinné těžby. 

• Zpracovat studii „Vliv prostředí na zdravotní stav populace v pánevních okresech Ústeckého 
kraje“ v návaznosti na Program Teplice I a II s možností rozšíření na Slezskou pánev a na 
základě zjištěných poznatků vypracovat preventivní programy s cílem zlepšit stávající 
zdravotní situaci oblastí. 

• Vzhledem k vysokým externím škodám na zdraví obyvatel neodkladně zajistit sociálně 
přijatelný přechod spalování uhlí v domácnostech a v malospotřebě na emisně čistší 
technologie vytápění. 

• Ve spolupráci s Ústeckým krajem aktualizovat krajskou Územní energetickou koncepci 
a Strategii udržitelného rozvoje s ohledem na reálně využitelný potenciál obnovitelných 
zdrojů energie, úspor energie a potřebné investice. 

• Provést revizi chráněných ložiskových území v Ústeckém a Karlovarském kraji a zrušit ta 
z nich, která jsou potenciálně v rozporu s rozvojem obou krajů. 

• Ponechat vybrané a koncepčně promyšlené části rozsáhlých ploch výsypek po ukončení 
těžby řízené i přirozené sukcesi a rekultivovat pomocí tzv. přírodě blízké obnovy, za výrazné 
úspory vynakládaných prostředků na rekultivace ve prospěch přírodní krajiny. 

• Předložit dlouhodobou a komplexní strategii rozvoje dotčeného území, jež by se zaměřovala 
na podporu postupné přeměny ekonomického profilu kraje. 

• V rámci povolovacího řízení provést detailní analýzu možných vlivů těžby na ochranná 
lázeňská pásma.  

Zpracoval: RNDr. Jiří Bendl, CSc.  
(tel.: 296 153 538, e-mail: bendl.jiri@vlada.cz)  

 
Spolupracovali: Ing. Zbyněk Machát,  

Mgr. Jan Mareš, 
 Bc. Jakub Rudý 
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Příloha č. 6 k podkladům na 29. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 
Návrh výzkumného programu 
 

„Vliv prost ředí na zdravotní stav populace v pánevních okresech  
Ústeckého kraje“ 

(Program Teplice 2) 
 
V letech 1991 – 1999 byl studován vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace 
pánevních okresů – jako exponovaný byl vybrán okres Teplice, jako kontrolní okres Prachatice. 
Proto byl tento výzkumný projekt nazván „Program Teplice“. Díky spolupráci s Úřadem na ochranu 
životního prostředí USA (United States Environmental Protection Agency) a podpoře Komise 
Evropských společenství z Programu PHARE byly získány nové a zásadní poznatky:  
 
1. Bylo zahájeno moderní monitorování ovzduší, které prokázalo snižování koncentrací SO2, 

ale jen mírné snižování zdravotně rizikových mikročástic PM10, PM2.5, polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU), benzo(a)pyrenu (B[a]P). Ke snižování ovšem docházelo až 
po provedení opatření. Postupné snižování koncentrací se datuje cca od r. 1989, ale strmé 
snížení bylo až 1996- 2000 po nabytí platnosti přísnějších emisních limitů. V současné době 
jsou však stále překračovány imisní koncentrace karcinogenních PAU, benzo(a)pyrenu 
(B[a]P i aerosolu PM10, i PM2.5. 

 
2. Bylo prokázáno, že nejvýznamnějším zdrojem znečištění v přízemní atmosféře ovzduší PM10 

jsou z cca 70 % lokální topeniště (proto vláda ČR uvolnila v r. 1994 6 miliard Kč na 
plynofikaci). Tyto prostředky byly uvolněny pro odprášení a odsíření elektráren, pro likvidaci 
jiných lokálních zdrojů znečištění (např. generátorové stanice) a pro plynofikaci lokálních 
topenišť a centralizaci vytápění. Za genotoxickou aktivitu organických látek, vázaných na 
jemné prachové částice, jsou z cca 50 % zodpovědné karcinogenní polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU, představitelem je karcinogenní B[a]P). 

 
3. Zvýšené koncentrace PAU nepříznivě ovlivňují výsledky těhotenství (nitroděložní růstová 

retardace, nízká porodní hmotnost).  
 
4. Zvýšené koncentrace PAU zvyšují fragmentaci DNA ve zralých spermiích a tím snižují jejich 

schopnost oplodnit vajíčko.  
 
5. Zvýšené koncentrace PAU negativně ovlivňují dýchací funkce a zvyšuje se výskyt 

respiračních onemocnění včetně bronchitid u dětí předškolního i školního věku. 
 
6. Celkové standardizovaná úmrtnost i úmrtnost v rozhodujících skupinách diagnóz je 

významně vyšší než v ČR. Střední délka života mužů i žen je ve srovnání s ČR kratší 
o 2 roky – to naznačuje dlouhodobé zatížení populace nepříznivými faktory, které bude nutno 
zjistit. 

 
Proto by bylo vhodné analyzovat, jaká je současná zátěž populace – zda se populace pánevních 
okresů liší, nebo již neliší od kontrolní populace z Jižních Čech. Bylo by možné analyzovat 
současnou situaci ve vztahu k výsledkům získaných z Programu Teplice i současného zdravotního 
stavu populace z Jižních Čech.     
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Navrhujeme proto p řijmout výzkumný program, který by tvo řilo 11 projekt ů: 
 
1. Monitorování ovzduší, zejména PM2.5 a PAU (B[a]P) v lokalitách, kde budou studie  
 prováděny.  
     Řešitel: Český hydrometeorologický ústav  
     Spoluřešitelka: RNDr. Jana Krejsová, město Prachatice.  
     Náklady: 2 500 000 Kč 
 
2. Nemocnost dětí. 
    Řešitel: MUDR. Miroslav Dostál, Dr.Sc., Ústav experimentální medicíny AV ČR.  
      
Ve stejných pediatrických obvodech v okrese Teplice a Prachatice, kde byla provedena předchozí 
studie v rámci Programu Teplice - u dětí narozených v letech 2005 – 2009 do 6 let jejich věku (500 
dětí / okres). Údaje o nemocnosti, zejména na onemocnění dýchacího systému, umožní zjistit, zda 
jsou rozdíly v nemocnosti mezi oběma lokalitami a jaké jsou změny ve srovnání s výsledky 
získanými před cca 15 lety. Vyhodnocení nemocnosti bude dáno do vztahu s faktory prostředí 
a dalšími determinantami, které děti obklopují.  
 
Náklady: 2 800 000 Kč 
 
3. Ovlivnění novorozenců prostředím. 
Řešitel: MUDR. Radim Šrám, Dr.Sc., Ústav experimentální medicíny AV ČR. 
Spoluřešitelé:  
MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská universita v Českých 
Budějovicích a Nemocnice České Budějovice, Krajská zdravotní – Nemocnice Most,   
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.   

             
Analýza deregulace genů, oxidačního poškození – oxidace DNA a peroxidace lipidů, analýza PAU 
ve stravě matek, vliv na metabolismus novorozenců. Bude sledováno celkem 400 novorozenců 
a 400 matek (100 odběrů v zimě, 100 odběrů v létě / skupina v nemocnici v Mostě a Českých 
Budějovicích). Ze vzorků krve bude izolována DNA a RNA, které budou využity k analýzám 
exprese genů a metylace DNA dle dostupnosti finančních prostředků. Analýzu PAU v ovzduší 
během biologických odběrů, ve stravě matek, v plasmě pupečníkové krve a metabolickou analýzu, 
bude zajišťovat Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, 
VŠCHT. Současné hodnocení expozice PAU v ovzduší a stravě představuje unikátní komplexní 
přístup. Analýza exprese genů a metylace DNA mohou přinést nové poznatky, zda např. zvýšená 
expozice znečištěnému ovzduší ovlivňuje dráhy významné pro vývoj mozku.                        
 
Náklady: 29 400 000 Kč 
 
4. Vyšetření respiračních funkcí dětí. 
Řešitelka: MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D., Zdravotní ústav, Ústí nad Labem a Fakulta životního 
prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). 

 
Znečištění ovzduší ovlivňuje respirační zdraví dětí včetně plicních funkcí. Proto budou studovány 
plicní funkce školních dětí v Teplicích a Prachaticích ve věku 10 - 11 let. Bude vyšetřována vitální 
kapacita plic (FEV). Snížení vitální kapacity plic svědčí o retardaci vývoje plic, nebo o patologickém 
procesu, kdy funkční respirační objem je omezen, FEV indikuje stav dýchacích cest, které mohou 
být uzavírány patologickým procesem, nejčastěji záněty včetně astmatu. Plicní funkce dětí (FEV, 
FEV1.0, PEF) budou zjišťovány v období vyššího a nižšího znečištění ovzduší, porovnány 
vzájemně a s výsledky vyšetření plicních funkcí dětí z Prachatic. V obou lokalitách bude vyšetřeno 
2 x 200 dětí.  
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Náklady: 1 000 000 Kč 
 
5. Studium přenosu genetického poškození mezi generacemi.  
    Řešitel: RNDr. Pavel Rössner, PhD., Ústav experimentální medicíny AV ČR.  
 
Bude studováno 30 matek a jejich dcer / okres; předpokladem je dlouhodobý pobyt vyšetřovaných 
rodin v dané lokalitě, t.j. 2 - 3 generace. Podkladem pro studii jsou předchozí pozorování, že při 
dlouhodobé chronické expozici znečištěnému ovzduší nedochází v exponované populaci 
k očekávanému zvýšení poškození makromolekul, především DNA. V exponované populaci 
nastává určitý typ adaptace k nepříznivým vlivům prostředí. V této adaptaci by mohly hrát roli 
epigenetické mechanismy, ale i přímé změny v genech (mutace, genetické polymorfismy) 
kódujících proteiny (buněčné receptory) interagující s polutanty v prostředí. Důsledkem pak mohou 
být změny v reparační kapacitě organismu.   
 
Bude proveden odběr krve od matek a jejich dcer z lokalit lišících se hladinami znečištění ovzduší 
a analýza metylačních profilů DNA. Vzhgledem k možné nižší citlivosti exponovaných subjektů 
k polycyklickým aromatickým uhlovodíkům v ovzduší, která by mohla souviset se změnami v aryl 
hydrokarbonovém receptoru (AhR), bude provedeno sekvenování genu kódujícího AhR 
a analyzována exprese genu CYP1A1, který je přímo působením AhR aktivován. Aktivita 
nukleotidové excizní reparace, zajišťující opravu DNA poškozené PAU, bude stanovena v bílých 
krvinkách po působení karcinogenu benzo[a]pyren diolepoxidu (tzv. challenge assay).     
 
Náklady: 3 800 000 Kč 
 
6. Stanovení kvality spermií u mužů ve sledovaných lokalitách. 
    Řešitel: Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno. 
 
Bude studován vztah mezi mírou znečištění ovzduším a kvalitou spermií v obou okresech. Bude 
vytvořena kohorta dobrovolníků, kteří budou vyšetřeni po zimním a letním období. Studovány 
budou základní parametry kvality spermiogramu, jako je koncentrace, motilita, vitalita, morfologie 
spermií a poruchy akrosomu. Dále narušení genetické informace ve spermiích způsobeno zlomy 
molekuly DNA projevujícími se fragmentací chromatinu a epigenetické změny jako je metylace 
DNA. Získané výsledky přinesou unikátní informaci o reprodukčním zdraví mladých mužů v ČR.  
 
Náklady: 6 800 000 Kč  
 
7. Vývoj úmrtnosti, nemocnosti a střední délky života. 
    Řešitelka: MUDr. Eva Rychlíková, PhD., Zdravotní ústav, Ústí nad Labem.  
 
Program Teplice zajistil souhrnné a dlouhodobé vyhodnocení standardizované úmrtnosti obyvatel 
pánevních okresů Ústeckého kraje, která byla porovnána mezi okresy a krajem i Českou 
republikou. Data z centrálně dostupných registrů úmrtnosti (ČSÚ, ÚZIS) budou standardizována na 
evropský standard a porovnána po okresech mezi sebou, krajem, Jihočeským krajem, Českou 
republikou.  
 
Náklady: 300 000 Kč 
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8. Cílená prevence environmentálně zatížených skupin.  
    Řešitelka: MUDr. Anna Milerová, Zdravotní ústav, Ústí nad Labem.  
    Spoluřešitelka: MUDr. Lenka Luhanová, poradna zdravé výživy, Plzeň. 
 
Bude zjišťován stav výživy sledované skupiny exponovaných dětí z pánevní oblasti (okres Teplice) 
a oblasti kontrolní (okres Prachatice) a stanoven důvod současné situace pomocí dotazníku, 
m. j. se zjištěním expozice a fyzické aktivity; bude provedeno vyhodnocení jídelníčku (50 dětí / 
1 okres). Budou zjištěny důvody negativního stavu (chronické nemoci dýchacích cest, obezita, 
další chronická onemocnění). Na základě poznatků o životním stylu, výživě, expozici znečištění 
ovzduší a dalších pravděpodobných deprivacích, budou vypracována specifická doporučení pro 
dětskou populaci k primární a sekundární prevenci. 
 
Náklady: 800 000 Kč  
 
9. Sociologická studie.   
    Řešitel: Doc. PhDr. Dana Hamplová, PhD., Sociologický ústav AV ČR, Praha. 
 
Sociologický výzkum bude zaměřený na sociálně ekonomické faktory spojené s nemocností dětí. 
V prvním kroku bude zdravotnický dotazník určený matkám vyšetřovaných dětí rozšířen o položky 
zjišťující socioekonomické zázemí, rodinnou strukturu a základní charakteristiky životního stylu. 
Dále bude provedeno reprezentativní dotazníkové šetření populace obou zkoumaných okresů 
(Teplice a Prachatice) a populace České republiky za účelem komparace subjektivního 
zdravotního stavu, životního stylu a rizikových faktorů.     
 
Pomocí standardizovaného dotazníkového šetření budou sesbírány informace od 2250 
respondentů starších 18 let (500 v okrese Prachatice, 750 v okrese Teplice, 1000 v celé České 
republice). V šetření bude zkoumán subjektivní zdravotní stav a budou identifikovány rizikové 
faktory spočívající ve stravovacích návycích, zátěži v zaměstnání a různých aspektech životního 
stylu. Sebraná data umožní komparaci obou regionálních populací navzájem a vůči populaci 
České republiky jako celku. Vzhledem k existujícím znalostem o regionální diferenciaci 
socioekonomické situace domácností a rizikových faktorů chování a o zvýšené koncentraci 
nepříznivých socioekonomických a sociokulturních jevů v pánevních oblastech severních Čech 
předpokládáme, že komparativní analýza rizikových sociálních faktorů může pomoci k objasnění 
specifik zdravotního stavu obou zkoumaných regionálních populací.  
 
Náklady: 2 800 000 Kč 
 
10. Sociologická studie.   
      Řešitelka: Doc. PhDr. Michaela Hrubá, PhD., Filozofická fakulta UJEP. 
 
V první fázi projektu výzkum zahrne vybraný vzorek škol v jednotlivých okresech Ústeckého kraje, 
a to na stupni základních a středních škol. Budou analyzovány školní vzdělávací programy s cílem 
ověřit zařazení již existujících dokumentů a doporučení MŠMT a MŽP do výuky. Situace bude 
vyhodnocena a školám bude poskytnuta zpětná vazba (do vzorku bude zahrnuto 50 základních 
škol, 50 středních škol).  
 
Ve druhé fázi projektu budou pro jednotlivé související předměty (zejména pro OV a ZSV) 
vytvořeny školní výukové programy, v nichž bude akcentována konkrétní situace regionu a dané 
lokality (včetně společensko-kulturních kontextů). V souvislosti s tím bude navázána smluvní 
spolupráce s jednotlivými školami a konkrétními učiteli, kteří se budou na vzniku programu podílet.  
 
Ve třetí fázi dojde k pilotnímu ověření školních programů na spolupracujících školách (v rámci 
programu se počítá i s mimoškolními aktivitami, např. exkurzemi). Na základě pilotního ověření na 
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školách vznikne materiál ve formě metodiky pro jednotlivé typy škol, která bude poskytnuta všem 
školám regionu. 
 
Náklady: 4 000 000 Kč 
 
11. Uplatnění výsledků pro praktická opatření (na národní, regionální a lokální úrovni).   
      Řešitel: MUDr. Karel Benda, ZSFJihočeská universita v Českých Budějovicích. 
 
Pořádání konferencí a seminářů o výsledcích Programu Teplice 2. 
Zainteresování stakeholderů od počátku projektu. 
 
Náklady: 800 000 Kč 
 
Celkové náklady: 55 000 000 K č 
 
Shrnutí 
 
Navrhované studie by objektivně umožnily zjistit, zda je ještě zdravotní stav populace pánevních 
okresů ovlivněn genetickým poškozením, které bylo patrně indukováno v sedmdesátých 
a osmdesátých letech, nebo nikoliv. Výsledek studie by měl umožnit politikům rozhodnout, zda je či 
není u populace pánevních okresů specifické zdravotní riziko znečištěného ovzduší.   
 
Získané výsledky budou mít i obecnější platnost než jen čistě regionální – podobně jako měly 
výsledky v Programu Teplice. Novým poznatkem bude informace, zda existuje nebo nikoliv 
adaptace na dlouhodobé znečištění ovzduší a jak ovlivňuje zdravotní stav dětí, jejichž rodiče byli 
znečištěným ovzduším zatíženi po desetiletí. Budou získány objektivní informace o rozdílech ve 
spektru a závažnosti zdravotního poškození populace v pánevních okresech a kontrolní oblasti.  
Cílem je doporučit preventivní opatření, která by měla negativní zátěž snížit.  
 
V Praze dne 26. 10. 2015  
 
 

                                                                                MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc. 
                                                                      Ústav experimentální medicíny AV ČR  

  



Rada vlády pro udržitelný rozvoj  

Úřad vlády České republiky  
 

 
 
 

Strana 29 (celkem 44) 
 
 

Příloha č. 7 k podkladům na 29. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 29. července 2015 č. 622 
 

k agend ě udržitelného rozvoje 
 
 

Vláda 
 
schvaluje Statut Rady vlády pro udržitelný rozvoj, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;  
 
bere na v ědomí Návrh aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje, uvedený v příloze 
č. 2 tohoto usnesení;  
 
mění 
 
usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 37, o Strategickém rámci udržitelného rozvoje, tak, že se 
 
zrušuje bod II/1a,b uvedeného usnesení, 
 
dosavadní bod II/1c označuje jako bod II/1a a dosavadní bod II/1d jako bod II/1b, 
 
usnesení vlády ze dne 9. června 2014 č. 434, o změně zabezpečení činnosti spojených 
s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj, tak, že se zrušuje příloha uvedeného usnesení - 
Statut Rady vlády pro udržitelný rozvoj; 
 
IV. ukládá  
 
1. předsedovi vlády ve spolupráci s ministrem životního prostředí  
 
a) zajistit výkon a koordinaci agendy udržitelného rozvoje,  
 
b) zajistit a koordinovat zpracování aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje, 
 
c) předložit vládě do 31. prosince 2015 informaci o stavu aktualizace Strategického rámce 
udržitelného rozvoje, 
 
d) předložit vládě do 31. prosince 2016 návrh aktualizace Strategického rámce udržitelného 
rozvoje,  
 
2. ministryni pro místní rozvoj zajistit součinnost při zpracování aktualizace Strategického rámce 
udržitelného rozvoje v souladu s usnesením vlády ze dne 2. května 2013 č. 318, k Metodice 
přípravy veřejných strategií, a souvisejícími aktivitami v oblasti strategické práce,  
 
 
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů  
 
a) poskytnout součinnost předsedovi vlády a ministru životního prostředí při výkonu a koordinaci 
agendy udržitelného rozvoje,  
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b) spolupracovat na přípravě návrhu aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje 
a poskytnout předsedovi vlády součinnost při jeho realizaci,  
 
c) zajistit personální, materiální a technické podmínky k přípravě návrhu aktualizace 
Strategického rámce udržitelného rozvoje,  
 
 
 
Provedou:  
členové vlády,  
vedoucí ostatních 
ústředních správních úřadů 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 
  



Rada vlády pro udržitelný rozvoj  

Úřad vlády České republiky  
 

 
 
 

Strana 31 (celkem 44) 
 
 

Příloha č. 1 
usnesení vlády 
ze dne 29. července 2015 č. 622 
 
 

Statut  
Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

(1) Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „Rada“) je stálým poradním, iniciačním 
a koordinačním orgánem vlády pro oblasti udržitelného rozvoje, rozvoje kultury strategického 
řízení a jeho dlouhodobých priorit s dopadem na koncepci legislativy a rozvoje státu.  

(2) Rada byla zřízena usnesením vlády ze dne 30. července 2003 č. 778. 
 

Článek 2 
Působnost Rady 

 
(1) Rada ve své činnosti  

a. plní koncepční, koordinační a metodickou roli průřezového charakteru při tvorbě 
a implementaci principů udržitelného rozvoje, vyhodnocování strategického dokumentu 
udržitelného rozvoje a dalších strategických dokumentů z hlediska souladu s principy 
udržitelného rozvoje a podporuje strategické dimenze v řízení státu, 

b. aktivně analyzuje legislativu České republiky a navrhuje vládě opatření vedoucí k její 
optimalizaci z hlediska udržitelného rozvoje státu, 

c. ve spolupráci s věcnými gestory vyhodnocuje implementaci strategií se zřetelem na principy 
udržitelného rozvoje a dlouhodobé priority České republiky, 

d. přenáší poznatky z iniciativ a aktivit věnovaných udržitelnému rozvoji, strategickému 
řízení a dlouhodobým prioritám udržitelného rozvoje státu, 

e. ve spolupráci s mezinárodními organizacemi sleduje a vyhodnocuje evropské a světové 
trendy v oblasti udržitelného rozvoje, 

f. iniciuje, zadává, vyhodnocuje a prostřednictvím členů výborů a pracovních skupin se 
podílí na analytických a vědecko-výzkumných činnostech v oblastech své působnosti, 

g. usiluje o popularizaci udržitelného rozvoje, strategického řízení a dlouhodobých priorit 
udržitelného rozvoje státu. 

 
(2) Rada  

a. dává prostřednictvím předsedy Rady doporučení vládě nebo jejím členům projednat 
dokument a přijmout usnesení,  

b. dává prostřednictvím předsedy Rady doporučení členům Rady k postupu v dané věci, 
c. předkládá vládě prostřednictvím předsedy Rady materiály nelegislativního charakteru, 
d. pověřuje úkoly své členy, Řídící výbor, výbory, pracovní skupiny či Sekretariát Rady 

(dále jen „Sekretariát“), 
e. schvaluje a doporučuje dokumenty vzniklé činností Rady, Řídícího výboru, výborů nebo 

pracovních skupin, včetně plánů činnosti výborů a pracovních skupin, 
f. bere na vědomí výstupy činnosti Řídícího výboru, výborů a pracovních skupin 

či Sekretariátu, 
g. vždy do 31. května předkládá vládě výroční zprávu o činnosti Rady za předcházející rok. 
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(3) Rada přímo nebo prostřednictvím svých výborů zejména  
a. koordinuje a stanovuje věcný obsah pro zadávání prací na variantní přípravě 

zastřešujícího strategického dokumentu vztahujícího se k udržitelnému rozvoji; navrhuje 
opatření ke sladění souvisejících strategií, koncepcí a politik, včetně ukazatelů sledujících 
jejich realizaci,  

b. ve spolupráci s relevantními partnery analyzuje legislativu České republiky, 
zprostředkovává odborné názory, vypracovává expertní stanoviska a navrhuje vládě 
opatření vedoucí k optimalizaci legislativy s ohledem na udržitelný rozvoj, 

c. ve spolupráci s věcnými gestory vyhodnocuje naplňování udržitelného rozvoje ve 
strategických dokumentech a ve spolupráci s dalšími aktéry vytváří nástroje pro podporu 
udržitelného rozvoje a podporuje jejich využívání,  

d. v souladu s principy udržitelného rozvoje navrhuje a posuzuje varianty opatření 
k zajištění provázanosti a soudržnosti dlouhodobých a střednědobých ekonomických, 
sociálních a environmentálních strategií, koncepcí, politik a dalších sektorových či 
k území vztažených programových dokumentů, včetně legislativních opatření určených k 
projednávání vládou, 

e. podporuje uplatnění principů udržitelného rozvoje v činnosti orgánů státní správy 
a samosprávy, 

f.      iniciuje, koordinuje a zajišťuje spolupráci mezi orgány státní správy, samosprávy, 
komorami Parlamentu České republiky, veřejným ochráncem práv, sociálními partnery, 
profesními komorami a dalšími relevantními aktéry v oblasti udržitelného rozvoje,  

g. podporuje veřejnou diskusi týkající se udržitelného rozvoje, strategického řízení, 
koncepce státu a dlouhodobých priorit České republiky a koordinuje zpřístupňování 
informací v této oblasti,  

h. navrhuje kroky k účinnému naplňování mezinárodních závazků v oblasti udržitelného 
rozvoje vyplývajících z mezinárodních smluv a členství České republiky zejména 
v Organizaci spojených národů, v Evropské unii, v Organizaci pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj a v dalších mezinárodních organizacích a institucích. 

 
Článek 3 

Složení Rady 
 

(1) Počet členů Rady není pevně stanoven.  
(2) Předsedou Rady je předseda vlády České republiky. 
(3) Rada je tvořena  

• jedním zástupcem Úřadu vlády ČR (dále jen „ÚV ČR“); 
• jedním zástupcem každého ministerstva, včetně útvarů spadajících pod ministry bez 

portfeje a místopředsedy vlády; v případě, že ministr je zároveň místopředsedou vlády, 
zastupuje ve své osobě všechna portfolia; ministerstva v Radě zastupují ministři nebo 
pod ním zařazení vedoucí zaměstnanci nebo představení 2. stupně řízení, kteří mají 
v gesci problematiku udržitelného rozvoje a/nebo strategického řízení; 

• 1 zástupcem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; 
• 1 zástupcem Senátu Parlamentu České republiky; 
• 1 zástupcem Agrární komory ČR; 
• 1 zástupcem Akademie věd ČR; 
• 1 zástupcem Asociace krajů ČR;  
• 1 zástupcem Asociace samostatných odborů ČR; 
• 1 zástupcem České konference rektorů; 
• 1 zástupcem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj; 
• 1 zástupcem České rady dětí a mládeže; 
• 1 zástupcem České ženské lobby; 
• 1 zástupcem Českého statistického úřadu; 
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• 1 zástupcem Českomoravské konfederace odborových svazů; 
• 1 zástupcem Hospodářské komory ČR; 
• 1 zástupcem Národní sítě Zdravých měst; 
• 1 zástupcem Rady seniorů ČR; 
• 1 zástupcem Rady vysokých škol; 
• 1 zástupcem Svazu českých a moravských výrobních družstev; 
• 1 zástupcem Svazu měst a obcí ČR; 
• 1 zástupcem Svazu průmyslu a dopravy; 
• 3 zástupci nominovanými asociací ekologických organizací Zelený kruh. 

 
(4) Předseda Rady je oprávněn na základě svého uvážení, návrhů člena Rady nebo tajemníka 

Rady jmenovat a odvolat až 5 dalších členů Rady ad personam. Nominace ad personam je 
vyhrazena pro odborníky, kteří nezastupují žádnou z členských organizací Rady. Ke zvolení 
člena Rady ad personam je třeba dvou třetin hlasů přítomných členů Rady. 

(5) Členy Rady uvedené ve čl. 3 odst. 3 jmenuje předseda Rady na základě návrhu zastoupené 
instituce či organizace.  

(6) Členy Rady uvedené ve čl. 3 odst. 3 odvolává předseda Rady na základě návrhu 
zastoupené instituce či organizace. 

(7) Instituce a organizace zastoupená v Radě může určit alternáta za svého člena Rady. 
To neplatí pro členy Rady uvedené ve čl. 3 odst. 4. 

(8) Členství v Radě končí  
a. v případě zástupců ústředních orgánů státní správy či Parlamentu ČR ukončením 

výkonu funkce, 
b. rozhodnutím předsedy Rady, 
c. odstoupením člena Rady,  
d. úmrtím člena Rady. 
e.  

Článek 4 
Předseda Rady 

 
(1) Předseda Rady odpovídá za činnost Rady vládě.  
(2) Předseda Rady svolává a řídí jednání Rady, která se konají nejméně jednou za čtyři měsíce.  
(3) Předseda Rady svolává na základě písemného návrhu alespoň jedné třetiny všech členů 

Rady mimořádné jednání Rady tak, aby se uskutečnilo do 4 týdnů od podání návrhu. 
(4) Předseda Rady dále zejména:  

a. řídí činnost Rady,  
b. předkládá vládě návrhy a podněty Rady,  
c. předkládá členům Rady ke schválení plán činnosti Rady a k projednání návrhy materiálů 

Rady, navrhuje program jednání Rady nebo tímto úkolem může pověřit tajemníka Rady, 
d. svolává Fórum pro udržitelný rozvoj, 
e. může pověřit řízením jednání Rady či Fóra pro udržitelný rozvoj člena, tajemníka Rady.  

 
Článek 5 

Členové Rady 
 

(1) Členové Rady4 schvalují plán práce Rady předkládaný předsedou Rady.  
(2) Členové Rady se účastní jednání Rady a výborů či pracovních skupin, do nichž byli 

jmenováni. Členové Rady mají právo účastnit se jednání výborů, do kterých jmenování 
nebyli, jako hosté.  

(3) Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy.  

                                                 
4 Generická maskulina použitá v tomto dokumentu označují zástupce a zástupkyně obou pohlaví. 
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(4) Členové Rady mají právo navrhnout doplnění programu jednání Rady, zřízení či zrušení 
výboru či pracovní skupiny, přizvání expertů a hostů. Přizvání expertů a hostů se řídí 
Jednacím řádem Rady. 

 
Článek 6 

Zástupci partnerských institucí nebo organizací 
 

(1) Za partnerskou instituci nebo organizaci je považována ta instituce nebo organizace, s níž 
vedoucí ÚV ČR na návrh člena Rady po schválení Radou uzavře memorandum o partnerství 
a spolupráci. 

(2) Zástupci partnerských institucí nebo organizací se účastní jednání Rady jako hosté. 
(3) Zástupci partnerských institucí nebo organizací se účastní jednání Rady a výborů či 

pracovních skupin, do nichž byli jmenováni. V naléhavých případech se mohou z jednání 
omluvit a vysílat za sebe náhradníka. 

(4) Zástupci partnerských institucí nebo organizací mají právo předkládat Radě návrhy.  
 

Článek 7 
Řídící výbor Rady 

 
(1) Řídící výbor je řídícím a koordinačním orgánem Rady.  
(2) Řídící výbor je tvořen tajemníkem Rady a sedmi členy Rady nebo jejích výborů. 
(3) Do Řídícího výboru jsou voleni 4 členové ze zástupců ministerstev a 3 členové ze zástupců 

sociálních partnerů a nestátních neziskových organizací. 
(4) Členy Řídícího výboru jmenuje a odvolává předseda Rady po schválení Radou. 
(5) Jednání Řídícího výboru svolává a vede tajemník Rady. Jednání se koná zpravidla jednou 

za měsíc a jsou na něj zváni předsedové výborů a vedoucí pracovních skupin přímo 
zřízených Radou. 

(6) Řídící výbor v souladu s čl. 2 zejména:   
a. řídí a koordinuje činnost Rady, výborů a pracovních skupin v době mezi zasedáními 

Rady, 
b. koordinuje a kontroluje naplňování plánu práce Rady, 
c. kontroluje plnění úkolů zadaných Radou výborům a pracovním skupinám, 
d. zadává doplňující úkoly výborům a pracovním skupinám ve vztahu k plánu práce Rady, 
e. posuzuje podklady a návrhy usnesení předložené výbory a pracovními skupinami 

a rozhoduje o jejich uplatnění v rámci legislativního a exekutivního procesu v době mezi 
zasedáními Rady, 

f. schvaluje podněty výborů k jejich činnosti,  
g. spolupracuje se Sekretariátem na organizaci jednání Rady. 

(7) Řídící výbor se přiměřeně řídí Jednacím řádem Rady. 
 

Článek 8 
Výbory Rady 

 
(1) Rada zřizuje podle potřeby výbory. Zřízení a zrušení výboru navrhuje člen nebo tajemník 

Rady. 
(2) Za činnost výboru odpovídá Radě jeho předseda. Předsedu výboru zastupuje místopředseda, 

kterého předseda výboru určí. Předsedu a místopředsedu výboru jmenuje předseda Rady. 
(3) Výbory zejména:  

a. plní úkoly uložené Radou, 
b. plní doplňující úkoly uložené Řídícím výborem, 
c. předkládají Řídícímu výboru podněty ke své činnosti, 
d. navrhují Radě plán své činnosti a po schválení Radou se jím řídí, 
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e. spolupracují s orgány státní správy a samosprávy, Parlamentem České republiky, 
hlavními zájmovými skupinami a zainteresovanou veřejností,  

f. zpracovávají návrhy dílčích i systémových opatření, připravují podklady a návrhy 
usnesení pro jednání Rady, 

g. scházejí se zpravidla jednou měsíčně, minimálně však jednou za čtvrt roku. 
(4) Výbor se přiměřeně řídí jednacím řádem Rady. 
(5) Členy výborů je oprávněn nominovat člen Rady, tajemník Rady a partnerské 

instituce/organizace. 
(6) O složení výboru rozhoduje na základě nominací předseda výboru ve shodě 

s místopředsedy výboru a Řídícím výborem. Členy výboru jmenuje a odvolává předseda 
Řídícího výboru. 

(7) Při plnění úkolů spolupracuje předseda výboru se sekretariátem a Řídícím výborem. 
(8) Tajemníkem výboru je zástupce Sekretariátu. Tajemník výboru může být zároveň členem 

výboru. Tajemník výboru zajišťuje jednání výboru po organizačně-technické stránce. 
 

Článek 9 
Pracovní skupiny  

 
(1) Rada nebo výbor zřizují podle potřeby pracovní skupiny. Zřízení a zrušení pracovní skupiny 

navrhuje člen Rady nebo výboru.  
(2) Vedoucího pracovní skupiny schvaluje Rada nebo výbor. Vedoucím pracovní skupiny může 

být i nečlen Rady nebo nečlen výboru. Členy pracovní skupiny mohou být i externí 
spolupracovníci.  

(3) Členy pracovní skupiny zřízené výborem jmenuje a odvolává vedoucí pracovní skupiny ve 
shodě s tajemníkem výboru. Členy pracovní skupiny zřízené Radou jmenuje vedoucí 
pracovní skupiny ve shodě s tajemníkem Rady. 

(4) Tajemníkem pracovní skupiny je zástupce Sekretariátu. Tajemník pracovní skupiny může být 
zároveň členem pracovní skupiny. Tajemník pracovní skupiny zajišťuje jednání výboru po 
organizačně-technické stránce. 

(5) Za činnost pracovní skupiny odpovídá její vedoucí tomu, kdo ji zřídil.  
(6) Pracovní skupina se přiměřeně řídí Jednacím řádem Rady. 
 

Článek 10 
Sekretariát Rady 

 
(1) Činnost Rady včetně spolupráce s Řídícím výborem, výbory a pracovními skupinami 

zabezpečuje Sekretariát. Činnost Sekretariátu zabezpečuje gesčně příslušný útvar ÚV ČR.  
(2) Sekretariát zejména:  

a. administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady, Řídícího výboru a výborů, 
b. zajišťuje horizontální spolupráci Řídícího výboru, výborů a pracovních skupin, 
c. soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady, 
d. zajišťuje zpracování odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů předsedy 

Rady, 
e. podílí se na zajišťování odborných podkladů pro jednání výborů ve spolupráci s jejich 

předsedy, včetně zajištění spolupráce s externími experty, 
f. poskytuje ad hoc konzultace předsedovi Rady, případně členům vlády, 
g. dle potřeby svolává schůzky předsedů výborů a vedoucích pracovních skupin, 
h. zveřejňuje informace o Radě a její činnosti na webových stránkách ÚV ČR,  
i. administrativně a organizačně ve spolupráci s dalšími aktéry zabezpečuje konání Fóra 

pro udržitelný rozvoj, 
j. 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) Za plnění úkolů Sekretariátu odpovídá a činnost Sekretariátu řídí tajemník Rady. 
Tajemníkem Rady je zaměstnanec gesčně příslušného útvaru ÚV ČR. Tajemníka Rady do 
funkce jmenuje předseda Rady. 

(4) Tajemník Rady se účastní jednání Rady bez hlasovacího práva. 
(5) Tajemník Rady je členem Řídícího výboru. 
(6) Tajemník Rady jmenuje tajemníky výborů a pracovních skupin.  
 
 

Článek 11 
Fórum pro udržitelný rozvoj 

 
(1) Předseda Rady svolává nejméně jednou ročně Fórum pro udržitelný rozvoj. 
(2) Fórum zajišťuje maximální informovanost a celospolečenskou diskusi o klíčových záležitostech 

udržitelného rozvoje, a proto je Fórum přístupno široké veřejnosti.  
(3) Předseda Rady informuje Radu o podnětech vzešlých z jednání Fóra pro udržitelný rozvoj 

a zohledňuje je v její činnosti.  
 

Článek 12 
Externí spolupracovníci 

 
(1) Rada, Řídící výbor, výbory a pracovní skupiny mohou požádat o spolupráci externí 

spolupracovníky.  
(2) Externí spolupracovníci se mohou účastnit jednání Rady, Řídícího výboru, výborů 

a pracovních skupin jako hosté.  
 
 

Článek 13 
Náklady na činnost a odm ěny 

 
(1) Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu ÚV ČR.  
(2) Jednání Rady se konají zpravidla v prostorách ÚV ČR. 
(3) Jednání Řídícího výboru, výborů a pracovních skupin se konají zpravidla v prostorách ÚV 

ČR, případně v prostorách organizace nebo instituce, která předsedá příslušnému výboru. 
(4) Fórum pro udržitelný rozvoj se koná zpravidla v prostorách ÚV ČR. 
(5) Členové Rady, Řídícího výboru, výborů, pracovních skupin a externí experti mají nárok na 

úhradu prokazatelných cestovních nákladů vynaložených v souvislosti s činností Rady, 
výborů nebo pracovních skupin v souladu s příslušnými vnitřními předpisy ÚV ČR. 

(6) Členové Rady, Řídícího výboru, výborů nebo pracovních skupin nemají nárok na odměnu za 
výkon funkce.  

 
Článek 14 

Jednací řád Rady 
 

(1) Jednací řád Rady upravuje způsob jednání Rady a přiměřeně jednání Řídícího výboru, 
výborů a pracovních skupin. Jednací řád Rady, jeho změny a doplňky schvaluje Rada.  

 
Článek 15 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Tento statut nabývá účinnosti dne 29. července 2015.  
(2) Změny tohoto statutu schvaluje vláda. 
(3) Statut je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách ÚV ČR a v jeho sídle.
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Příloha č. 2 
usnesení vlády 
ze dne 29. července 2015 č. 622 
 

 
Návrh aktualizace 

Strategického rámce udržitelného rozvoje 
 
Metodický rámec: 
Metodika přípravy veřejných strategií (usnesení vlády ze dne 2. května 2013 č. 318) 
principy participativní tvorby veřejných strategií na základě jejich projednání v Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR)   
Databáze strategií (www.databaze-strategie.cz) 
 
Koordinace p řípravy návrhu: 
Oddělení pro udržitelný rozvoj Odboru koncepce legislativy a rozvoje státu Sekce Legislativní rady 
vlády ÚV ČR 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj 
 
Spolupracující ú řady: 
ministerstva 
ústřední správní úřady 
územní samosprávné celky, respektive jejich sdružení 
 
Zapojené poradní orgány vlády: 
Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (MPR, MPO) 
Výbor pro Evropskou unii (ÚV ČR) 
Rada vlády pro lidská práva (MLP) 
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (MPR) 
Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii (MPO) 
Rada pro zdraví a životní prostředí (MZd) 
Rada hospodářské a sociální dohody (MPSV) 
Rada vlády pro veřejnou správu (MV) 
Rada pro fondy společného strategického rámce (MMR) 
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí (MLP) 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (MLP) 
Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (MZV) 
 
Forma spolupráce ministerstev a úst ředních správních ú řadů: 
zajištění účasti reprezentantů na jednání Rady, výborů a pracovních skupin 
součinnost při přípravě návrhu aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje 
poskytování dat potřebných pro aktualizaci a dílčí analýzy 
participativní podíl na tvorbě dílčích analýz a návrhu aktualizace 
 
Dílčí kroky návrhu aktualizace Strategického rámce udrž itelného rozvoje 
Aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje bude postupovat v souladu s Metodikou 
přípravy veřejných strategií (identifikace potřeby strategie, nastavení procesu, analytická 
a prognostická fáze, stanovení strategického směřování, priorit a variant, rozpracování strategie, 
nastavení implementace, financování a vyhodnocování strategie a schvalování strategie) a bude 
obsahovat následující dílčí kroky: 
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analýza sektorových a dalších relevantních strategií s ohledem na priority udržitelného rozvoje ČR 
včetně identifikace klíčových priorit v oblasti udržitelného rozvoje, 
zpracování dodatečných analýz ke klíčovým prioritám včetně identifikace alternativních scénářů 
rozvoje, 
sestavení přehledu konkrétních nástrojů strategického řízení pro implementace principů 
udržitelnosti a jejich vyhodnocení, 
analýza globálních a evropských megatrendů pro ukotvení rozvoje ČR v mezinárodním kontextu, 
návrh systému monitorování pokroku ČR v oblasti priorit rozvoje, například prostřednictvím 
indikátorů OECD pro měření kvality života. 
 
Časový rámec 
do 31. prosince 2015 informovat vládu o stavu aktualizace 
do 31. prosince 2016 předložit vládě návrh aktualizace 
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Příloha č. 8 k podkladům na 29. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Jednací řád Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Jednací řád Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním předpisem 

Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „Rada“), který upravuje její jednání. 
(2) Jednací řád se vydává podle článku 14 Statutu Rady, schváleného usnesením vlády ze dne 

29. července 2015 č. 622. 
  

Článek 2 
Svolání jednání Rady 

 
(1) Rada jedná pravidelně podle plánu práce, který schvaluje na svém prvním jednání 

v kalendářním roce, a podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce. 
(2) Jednání svolává její předseda prostřednictvím Sekretariátu Rady. Z pověření předsedy Rady 

může svolat jednání Rady její tajemník. 
(3) Informace o termínu konání Rady je rozesláno členům Rady nejpozději 3 týdny před 

jednáním Rady. Jednání se svolává elektronickou pozvánkou, kterou členové Rady obdrží 
nejpozději 10 pracovních dní před jednáním. Pozvánka musí obsahovat místo, dobu 
a program jednání. K pozvánce se připojují materiály k projednání a další související 
dokumenty.  

(4) Mimořádné jednání Rady je svoláno na základě rozhodnutí předsedy Rady, úkolu uloženého 
vládou, případně pokud o to požádá alespoň třetina členů Rady. Mimořádné jednání se 
uskuteční do 4 týdnů od podání návrhu. Materiály k projednání mohou být předloženy teprve 
na jednání.  

(5) Program jednání navrhuje předseda Rady, členové Rady mají právo navrhnout doplnění 
programu jednání Rady. 

(6) Písemné materiály k rozeslání s pozvánkou se předkládají do Sekretariátu Rady nejpozději 
12 dní pracovních před zasedáním Rady. 

(7) V naléhavých případech je možné se z jednání omluvit prostřednictvím Sekretariátu Rady. 
Omluvu je nutné doručit alespoň 1 den před jednáním Rady, v takovém případě je 
možné  v souladu s čl. 3 odst. 7 Statutu Rady vyslat alternáta či předložit Sekretariátu Rady 
písemné vyjádření k projednávaným záležitostem.  

(8) Na jednání jsou prostřednictvím tajemníka Rady zváni členové Rady, předsedové výborů 
a pracovních skupin a další hosté. Hosté jsou na jednání Rady zváni prostřednictvím 
tajemníka Rady.  

 
Článek 3 

Průběh jednání Rady 
 

(1) Jednání řídí předseda Rady. Za nepřítomnosti předsedy Rady řídí z jeho pověření jednání 
člen Rady nebo tajemník Rady.  

(2) Rada je způsobilá jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích 
členů. Závěry se přijímají hlasováním nebo konsenzem.  

(3) Jednání jsou zpravidla neveřejná, pokud není rozhodnuto Radou jinak. Pokud je jednání 
veřejnosti přístupné, musí být pozvánka vyvěšena na webových stránkách Úřadu vlády ČR 
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alespoň 10 pracovních dní před jednáním. Závěry jednání Rady jsou přístupné na webových 
stránkách Úřadu vlády ČR. 

(4) Z jednání se pořizuje písemný, popřípadě i zvukový záznam. Za vyhotovení záznamu 
odpovídá tajemník Rady.  

(5) Písemný záznam musí obsahovat datum a dobu konání, body jednání a stručné závěry 
včetně stanovisek a doporučení, údaje o hlasování a zaznamenání minoritního vóta 
a seznam účastníků. Dále záznam zpravidla obsahuje úkoly pro členy Rady, Řídící výbor, 
výbory nebo pracovní skupiny. 

(6) Sekretariát rozesílá záznam v elektronické podobě k připomínkám členům Rady, případně 
dalším osobám, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jednání. 

(7) K zápisu se členové Rady mohou vyjádřit a navrhnout opravy do 10 pracovních dnů od jeho 
rozeslání. Následně jsou per rollam schváleny úpravy v zápisu. Hlasování per rollam 
upravuje článek 4 tohoto Jednacího řádu. 

 
Článek 4 

Hlasování Rady 
 

(1) Rada zpravidla hlasuje o každém bodu jednání zvlášť. Pokud se na tom Rada usnese, lze 
hlasovat o znění závěrů ke všem bodům najednou.  

(2) Hlasuje se zpravidla veřejně (aklamací), pokud Rada nerozhodne jinak. V případě tajného 
hlasování zajišťuje funkci hlasovací komise Sekretariát Rady. 

(3) Závěr z jednání je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Rady 
nebo jejich alternátů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady.  

(4) Rada může v době mezi svými jednáními přijímat závěry i formou hlasování per rollam. 
O použití hlasování formou per rollam rozhoduje Řídící výbor Rady, který řídí a koordinuje 
činnost Rady v době mezi jejími zasedáními. Lhůta pro hlasování per rollam je zpravidla 
5 pracovních dnů. Hlasování je platné v případě, že se jej zúčastní nadpoloviční většina 
všech členů Rady. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje více jak polovina hlasujících členů. 
Materiály pro hlasování elektronicky rozesílá a odpovědi soustřeďuje Sekretariát Rady.  

 
Článek 5 

Jednání výboru 
 

(1) Jednání výboru Rady se koná minimálně jednou za čtvrt roku. Termín schůze určuje 
a program navrhuje předseda výboru. Schůzi výboru svolává jeho tajemník elektronickou 
pozvánkou. K pozvánce se připojí materiály určené k projednání.  

(2) Pozvánky se zasílají členům výboru a externím spolupracovníkům podle pravidelného 
rozdělovníku a dále hostům, o jejichž pozvání rozhodl předseda výboru či tajemník výboru. 
Člen Rady se může zúčastnit schůze kteréhokoli výboru.  

(3) Na žádost předsedy Rady je svolána mimořádná schůze výboru v nejbližším možném 
termínu. 

(4) Předseda výboru vyhoví požadavku na rozšíření či změnu programu zasedání, pokud jej 
vysloví nejméně jedna třetina členů výboru nebo pokud o to požádal předseda Rady.  

(5) V naléhavých případech je možné se z jednání omluvit, a to alespoň 1 den předem, a vyslat 
alternáta či předložit tajemníkovi výboru písemné vyjádření k projednávaným záležitostem. 

(6) Výbor přijímá závěry hlasováním. Hlasování ve výboru se řídí článkem 4 tohoto Jednacího 
řádu. Hosté pozvaní předsedou či tajemníkem výboru nemají hlasovací právo. 

(7) Z jednání výboru se pořizuje písemný záznam. Záznam schvaluje předseda výboru. Za 
vyhotovení a rozeslání záznamu odpovídá tajemník výboru. Článek 3 Jednacího řádu se 
použije přiměřeně. 
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Článek 7 
Jednání pracovní skupiny 

 
(1) Pracovní skupina jedná zpravidla neformálně a rozhoduje konsenzuálně.  
(2) Z jednání pracovní skupiny se pořizuje písemný záznam. Záznam schvaluje předseda 

pracovní skupiny. Za vyhotovení a rozeslání záznamu odpovídá předseda či tajemník 
pracovní skupiny.  

(3) V naléhavých případech je možné se z jednání omluvit, a to alespoň 1 den předem, a vyslat 
alternáta či předložit Sekretariátu Rady písemné vyjádření k projednávaným záležitostem. 

(4) Předsedou pracovní skupiny nemusí být člen Rady či výboru. 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Tento Jednací řád nabývá účinnosti dne 9. listopadu 2015.  
(2) Změny a doplňky Jednacího řádu jsou schvalovány Radou.  
(3) Úplné znění Jednacího řádu je zveřejněno na webových stránkách.  
 
V Praze dne 9. listopadu 2015 
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Příloha č. 9 k podkladům na 29. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Organiza ční změny vyplývající z p řijetí nového 
Statutu Rady vlády pro  udržitelný rozvoj 

 
Schválení Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RV UR) 
 
Usnesením č. 5 ze dne 15. února 2015 uložila RVUR sekretariátu RVUR připravit úpravu Statutu 
a Jednacího řádu Rady vlády tak, aby připravil strukturu, která bude mít legitimitu rozhodovat 
v době mezi jednáními Rad, konkrétně například udílet mandát výborům k jejich zapojení do 
rozhodovacích procesů či rozhodovat o činnostech klíčových pro RVUR (zejména aktualizace 
Strategického rámce udržitelného rozvoje). Sekretariát RVUR za tímto účelem navrhl zřízení 
Řídícího výboru RVUR, který byl na základě nového Statutu RVUR schválen na jejím 28. jednání 
dne 7. května 2015 a po úpravách v meziresortním připomínkovém řízení schválen usnesením 
vlády ze dne 29. července 2015 č. 622. Řídící výbor funguje v době mezi jednáními RVUR a dává 
výborům RVUR mandát účastnit se např. meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím 
ÚV ČR či předkládat svá stanoviska a doporučení vládě.  
 
Článek 7 Statutu RVUR schváleného usnesením vlády z 29. července 2015 č. 622 k agendě 
udržitelného rozvoje stanovuje fungování Řídícího výboru následovně: 
 
1) Řídící výbor je řídícím a koordinačním orgánem Rady.  
2) Řídící výbor je tvořen tajemníkem Rady a sedmi členy Rady nebo jejích výborů.  
3) Do Řídícího výboru jsou voleni 4 členové ze zástupců ministerstev a 3 členové ze zástupců 

sociálních partnerů a nestátních neziskových organizací.  
4) Členy Řídícího výboru jmenuje a odvolává předseda Rady po schválení Radou.  
5) Jednání Řídícího výboru svolává a vede tajemník Rady. Jednání se koná zpravidla jednou 

za měsíc a jsou na něj zváni předsedové výborů a vedoucí pracovních skupin přímo 
zřízených Radou.  

 
Funkce Řídícího výboru (dále jen „ŘV“) je stanovena v čl. 7 odst. 6 Statutu RVUR podle kterého 
ŘV zejména: 
 
a. řídí a koordinuje činnost Rady, výborů a pracovních skupin v době mezi zasedáními Rady,  
b. koordinuje a kontroluje naplňování plánu práce Rady,  
c. kontroluje plnění úkolů zadaných Radou výborům a pracovním skupinám,  
d. zadává doplňující úkoly výborům a pracovním skupinám ve vztahu k plánu práce Rady,  
e. posuzuje podklady a návrhy usnesení předložené výbory a pracovními skupinami 

a rozhoduje o jejich uplatnění v době mezi zasedáními Rady,  
f. schvaluje podněty výborů k jejich činnosti,  
g. spolupracuje se Sekretariátem na organizaci jednání Rady.  
 
 
S ohledem na probíhající aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje bude jednou 
z hlavních činností ŘV koordinace přípravy aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje 
včetně rozhodnutí o postupu v jednotlivých fázích aktualizace na základě podkladů Oddělení pro 
udržitelný rozvoj, které aktualizaci zajišťuje.  
 
 
 
 



Rada vlády pro udržitelný rozvoj  

Úřad vlády České republiky  
 

 
 
 

Strana 44 (celkem 44) 
 
 

Návrh na personální obsazení Řídícího výboru RVUR  
 
Řídící výbor je navrhován v tomto složení: 
 
Instituce  Zástupce ( člen/ka Rady)  Zástupce na pracovní 

úrovni 
Ministerstvo životního 
prostředí 

Brabec Richard  
 

Smrž Vladimír 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Letáčková Olga 
 

Kváča Vladimír  
 

Ministerstvo práce 
a sociální věcí 

Marksová-Tominová Michaela 
 

Klusák Václav 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Mládek Jan 
 

Kulhánková Pavlína 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Šulc Jaroslav  
 

 

Společnost pro trvale 
udržitelný život 

Dlouhý Jiří 
 

 

Česká podnikatelská 
rada pro udržitelný 
rozvoj 

Jan Žůrek   

 
 
Volba členů a členek RVUR ad personam  
 
Dle bodu 4 článku 3 Statutu RVUR schváleného usnesením vlády z 29. července 2015 k agendě 
udržitelného rozvoje je předseda RVUR oprávněn na základě svého uvážení, návrhů člena Rady 
nebo tajemníka Rady jmenovat a odvolat až 5 dalších členů Rady ad personam. Ke zvolení člena 
Rady ad personam je třeba dvou třetin hlasů přítomných členů Rady.  
 
Předseda vlády a p ředseda RVUR Mgr. Bohuslav Sobotka navrhuje za člena RVUR 
ad personam PhDr. Vladimíra Špidlu.  
 

Zpracoval: Mgr. Jan Mareš 
Ověřil/a: PhDr. Anna Kárníková 

 
V Praze dne 4. listopadu 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


