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Úřad vlády České republiky 
Sekce kabinetu předsedy vlády 

 
 

 

 

Záznam ze zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
26. zasedání, čtvrtek 4. 9. 2014, 17:30-19:00, Úřad vlády (místnost č. 147) 
 
 
Přítomní členové a členky Rady: Libor Ambrozek, Selma Muhič Dizdarevič, Jiří Dlouhý, 
Milan Feranec, Jakub Fischer, Michal Hašek, Václav Hlaváček, Jiří Koželouh, Bedřich 
Moldan, Tomáš Prouza, Iva Ritschelová, Norbert Schellong, Bohuslav Sobotka, Jaroslav 
Staněk, Jindřich Šnejdrla, Vladimír Špidla, Radim Šrám, Jaroslav Šulc, Petr Švec, Jan Zikl, 
Jan Žůrek 
 
Zástupci omluvených členů a členek Rady: Jan Gregor (MF), Ivan Jukl (MZV), Petr Kalaš 
(MŽP), Marie Kostruhová (MV), Martin Kučera (MPSV), Pavlína Kulhánková (MPO), 
Arnošt Marks (RVVI), Aleš Sedláček (ČRDM), David Škorňa (MMR) 
 
Omluvení členové Rady: Radko Martínek, Radek Špicar 
 
Tajemnice Rady: Anna Kárníková 
 
Odbor pro udržitelný rozvoj a sekretariát RVUR: Jiří Bendl, Jan Mareš   
 
Hosté: Robin Böhnisch (PS PČR), Helena Čížková (MZV), Vladimír Dolejský (MŽP), 
Martin Kloz (ÚV), Tomáš Kažmierski (MŽP), Petr Lebeda (Glopolis), Oto Novotný (ÚV), 
Anna Pasková (MŽP), Michal Pícl (ÚV), Marie Petrová (MŽP), Martin Potůček (FSV UK), 
Vlastimil Tesař (MZV) 
 
Program zasedání: 
 
1) Zahájení, úvodní řeč předsedy Rady, krátký komentář bývalého gestora Rady; 
2)  Informace ke jmenování členů Rady; 
3) Změny v organizaci činnosti Rady a informace o vzniku Odboru pro udržitelný 

rozvoj a jmenování tajemnice Rady; 
4) Představení, projednání materiálu „Návrh rekonstrukce RVUR“ a rozhodnutí o 

dalším postupu; 
5) Návrhy o vytvoření výborů a hlasování o jejich vzniku; 
6) Informace ke konání Fóra udržitelného rozvoje v roce 2014 a dalším aktivitám 

Rady v roce 2014; 
7) Informace o aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje; 
8) Různé. 
 
 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Členové Rady vlády pro udržitelný rozvoj, stav ke dni 25. 8. 2014 
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Příloha č. 2: Seznam výborů, včetně návrhů na předsedy/kyně 
Příloha č. 3: Aktualizovaný Návrh rekonstrukce RVUR, po vypořádání připomínek 
Příloha č. 4: Protokol o vypořádání připomínek k návrhu rekonstrukce RVUR 
Příloha č. 5: Výzva ke vstupu a nominacím do výborů 
Příloha č. 6: Komplexní analýza ekonomické návratnosti zvýšení energetické efektivity 
českého hospodářství (Sekce pro evropské záležitosti ÚV) 
Příloha č. 7: Pozvánka na kontroly realizace místní Agendy 21 v roce 2014. 
 
K bodu programu č. 1: Zahájení, úvodní řeč předsedy Rady, krátký komentář 
bývalého gestora Rady 
 
Vladimír Špidla omluvil předsedu Rady Bohuslava Sobotku, který se zdržel na cestě 
z Hradce Králové, a z jeho pověření zahájil a do jeho příchodu vedl zasedání Rady. 
Navrhl přeložit obecný úvod, který přísluší premiérovi, na později, a jednání Rady začít 
procedurálními záležitostmi, tj. od bodu č. 2. 

Předseda Rady dorazil v průběhu jednání, ve svém úvodním vystoupení se 
jménem vlády přihlásil k závazku udržitelného rozvoje a podtrhnul, že vláda hledá cesty 
jak principy udržitelného rozvoje uplatňovat v konkrétních opatřeních. Přestože si je 
vědom existence velkého množství více či méně specializovaných rad vlády, doufá 
v jejich synergické působení, v němž vláda představuje integrující faktor. Zejména 
vyzdvihl spolupráci Rady vlády pro udržitelný rozvoj s Radou hospodářské a sociální 
dohody. Poděkoval za to, že činnost Rady byla udržena v chodu i přes politickou 
nepřízeň, což je zásluhou zaměstnanců Ministerstva životního prostředí. Vyzdvihnul 
zejména proměnu složení rady vlády z akademického sboru v expertní tým 
s poradensko-koncepčním přístupem a silnou vazbou na mezinárodní dění. Ve shodě 
s mezinárodními trendy by rada vlády měla pomoci naplňovat závazky programového 
prohlášení vlády. ÚV má sloužit jako efektivní zázemí pro procesy vytváření 
strategických rozhodnutí, ke kterým Rada významně přispívá, proto byl na ÚV nově 
vytvořen Odbor pro udržitelný rozvoj.  

Radim Šrám (AV ČR, v. v. i.) nadnesl obecný problém regionálních odlišností 
v České republice – symptomem je střední délka života, která závisí na mnoha faktorech, 
včetně sociální aspektů. Jako příklad aktuálnosti tohoto problému pro ČR uvedl nižší 
střední délku života obyvatel Moravskoslezského a Ústeckého kraje, což se negativně 
promítne do života příštích generací.  

Následně se slova ujal Peter Kalaš (MŽP), který omluvil nepřítomnost ministra 
životního prostředí Richarda Brabce. Jeho jménem přivítal návrat rady vlády zpět na 
Úřad vlády i obnovení její činnosti, který MŽP personálně i finančně podpořilo. 
S přesunem rady na MŽP došlo k tomu, že v její činnosti převážila problematika 
životního prostředí, nyní bude možné akcentovat vyváženost všech tří pilířů 
udržitelného rozvoje i nutnost strategického rozhodování a jeho praktické 
implementace. Rada i přes omezení svých aktivit v posledních letech předložila výstupy, 
na něž je možné navazovat (Strategie udržitelného rozvoje v r. 2004, Strategický rámec 
udržitelného rozvoje v r. 2010 či jednou za dva roky vydávané tzv. Situační zprávy 
k těmto dokumentům). Na závěr svého vystoupení poděkoval týmu Vladimíra Špidly na 
Úřadu vlády, který zajistil přechod Rady z MŽP na ÚV a obnovení její činnosti. 

Martin Potůček (FSV UK) upozornil na problém nedostatečného oddělení 
operativy a strategií ve veřejné správě, které je třeba i institucionálně a organizačně 
ukotvit. Tento problém je podle něj v ČR dlouhodobý. Navrhl - s odkazem na vývoj 
v posledních týdnech a měsících - doplnit koncept udržitelného rozvoje o čtvrtý, 
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bezpečnostní pilíř, který vnímá jako nezbytný doplněk stávajících třech pilířů. Jaroslav 
Šulc (ČMKOS) podpořil svého předřečníka a zopakoval, že v ČR chybí koordinační 
nadresortní strategický útvar s dlouhodobým horizontem. Úkol takovéhoto útvaru vidí 
v tom, že bude slaďovat objektivně rozporné zájmy, ale nebude mít pravomoc 
rozhodovat o (variantách) řešení. Práci Rady proto vnímá jako bolestivý proces 
negociace mezi rozdílnými a mnohdy protichůdnými zájmy. 

Aleš Sedláček (ČRDM) poděkoval za přizvání do Rady vlády a přidal další téma, 
dobrovolnictví, které podle něj představuje jedno z důležitých témat udržitelného 
rozvoje. Jiří Koželouh (Zelený kruh) také poděkoval za přizvání do Rady a vrátil se 
k tématu, které diskusi otevřelo. Podle jeho názoru by se Rada vlády neměla zabývat 
všemi problémy souvisejícími s udržitelným rozvojem, ale soustředit se v návaznosti na 
programové prohlášení vlády na vybrané strategické projekty, mezi nimiž vyzdvihl 
problematiku vody v krajině.  

Michal Hašek (Asociace krajů ČR) poděkoval jménem krajů a hejtmanů za 
obnovení činnosti rady vlády a za doplnění Asociace krajů ČR mezi členské organizace 
Rady. 
 
K bodu programu č. 2: Informace ke jmenování členů Rady 
 
Vladimír Špidla shrnul zásady, podle kterých proběhl proces renominací členů Rady po 
jejím přenosu z MŽP na ÚV.  
Všemi členy a členkami Rady byl odsouhlasen návrh usnesení č. 1 ve znění: 
 
„Rada  
bere na vědomí informaci o renominaci členů Rady.“ 
 
Seznam členů a členek Rady vlády pro udržitelný rozvoj je připojen k zápisu jako příloha 
č. 1.  
 
K bodu programu č. 3: Změny v organizaci činnosti Rady a informace o vzniku 
Odboru pro udržitelný rozvoj a jmenování tajemnice Rady 
 
K 1. červenci 2014 proběhlo převedení Rady po dohodě s původním gestorem MŽP zpět 
na Úřad vlády, což bezprostředně souvisí s novými úkoly, které by Rada vlády měla plnit. 
S účelem administrativně, organizačně i odborně podporovat činnost Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj byl v rámci Úřadu vlády ČR vytvořen Odbor pro udržitelný rozvoj. Jeho 
ředitelkou se stala Anna Kárníková, která zároveň nahradila Jiřího Bendla ve funkci 
tajemnice Rady vlády, po jejím jmenování předsedou Rady informoval Vladimír Špidla.  
 
Závěr: Rada vlády byla informována o změnách v organizačním zabezpečení své 
činnosti. 
 
K bodu programu č. 4: Představení, projednání materiálu „Návrh rekonstrukce 
RVUR“ a rozhodnutí o dalším postupu 
 
.  
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Anna Kárníková představila materiál „Návrh rekonstrukce Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj“, který obsahuje přehled základních změn v nastavení činnosti Rady, jedná se 
zejména o následující:  
1) vytvoření Odboru pro udržitelný rozvoj zajišťujícího nejen činnost Rady vlády, ale i 

agendu udržitelného rozvoje z pozice státní správy ČR; 
2) posílení pracovní úrovně Rady (výbory a pracovní skupiny) skrze stálé přiřazení 

zástupců Odboru jako tajemníků/nic a tím zajištění využití jejich výstupů; 
3) frekvence jednání Rady, s ohledem na došlé připomínky, byla stanovena minimálně 

jednou za 3 měsíce (původní návrh 2 měsíce); 
4) revizi členství striktně uplatňující princip legitimizace/reprezentace/ implementace: 

přednost byla dána zastřešujícím organizacím a institucím a resortům s exekutivní 
pravomocí. Jednotlivé organizace budou moci nově s Radou navázat spolupráci 
formou memorand o spolupráci jako partnerské instituce a účastnit se jednání Rady 
jako hosté. Nově také přibyla možnost jmenovat až 5 osob formou ad personam 
nominací, zapojeny byly všechny resorty (tj. i Ministerstvo spravedlnosti, 
ministerstvo obrany a Ministerstvo kultury), posíleno zastoupení 
socioekonomického pilíře díky účasti Svazu českých a moravských výrobních 
družstev, Asociace samostatných odborů, České podnikatelské rady pro udržitelný 
rozvoj a Rady seniorů ČR; 

5) zrušení funkce výkonného místopředsedy (nahrazeno exekutivní funkcí nového 
Odboru pro udržitelný rozvoj), a vytvořeno jedno místopředsednické místo (na 3 
roky); 

6) zkrácení funkčního období Rady na 3 roky; 
7) flexibilizaci činnosti Rady úpravou jednacího řádu (možnost tiché procedury, určení 

stálého náhradníka, možnost nahradit člena, který se práce Rady dlouhodobě 
neúčastní apod.); 

8) aplikaci principu genderové vyváženosti (doporučení nominujícím organizací 
ohledně vyváženého zastoupení, vyvážené zastoupení mužů a žen ve vedení výborů); 

9) vyjasnění jaké výstupy rady se jakým způsobem dostávají do systému vládnutí a 
z toho vyplývající úpravy jednacího řádu (způsoby hlasování, způsoby schválení 
výstupů, nastavení komunikace v rámci Rady apod.); 

10)  posílení mediální práce Rady a prezentace výstupů Rady, vytvoření webu Rady 
(nejen činnost RVUR, ale i problematika udržitelného rozvoje obecně).  

 
Většina připomínek byla vypořádána a zakomponována do materiálu „Návrh 
rekonstrukce Rady vlády pro udržitelný rozvoj“ a spolu s tím byl vytvořen samostatný 
dokument k vypořádání připomínek. Na základě tohoto materiálu bude Odborem pro 
udržitelný rozvoj vypracován do příštího zasedání Rady změna Statutu Rady a upraven 
Jednací řád Rady. 
 
První připomínky vznesl Jan Gregor (MF) s tím, že navržený počet výborů se mu zdá 
poněkud vysoký a bude časovou zátěží pro MF. Navrhoval pro začátek některé výbory 
sloučit s tím argumentem, že výbory mají pouze jednoho gestora, čímž je potlačena jejich 
koordinační role. Za předkladatele reagovala Anna Kárníková (ÚV) s tím, že gestorství 
výborů nekoliduje s jejich nadresortní povahou. Ohledně časové náročnosti, u výborů se 
předpokládá měsíční periodicita scházení se. MF se proto na základě svých možností 
může účastnit práce v těch výborech, které považuje za prioritní. 

Zástupkyně MPO Pavlína Kulhánková, která doporučila koncentraci úkolů 
výborů. Zmínila, že ve schvalovaném materiálu přibyly některé prioritní úkoly výborů, 
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ke kterým se dodatečně dále vyjádří. Zároveň uvedla, že počet výborů oproti 
přechozímu období se snížil.   

Na to reagoval Vladimír Špidla (ÚV) s doporučením zohlednit případné 
slučování výborů až na základě prvních zkušeností s jejich fungováním. Tento přístup 
podpořil i předseda rady Bohuslav Sobotka s tím, že podoba výborů není rigidní a bude 
finalizována až v průběhu doby po získání zkušeností s jejich fungováním, což umožní 
vytvořit dostatečně flexibilní strukturu.  

 
Závěr: 
Rada konsensuálně schválila návrh usnesení č. 2: 
 
„Rada  
schvaluje materiál Návrh rekonstrukce rady vlády pro udržitelný rozvoj se změnami 
podle protokolu o vypořádání připomínek a  
ukládá sekretariátu rady připravit nový statut RVUR k předložení do vlády do konce 
listopadu 2014 a dále 
ukládá sekretariátu předložení upraveného Jednacího řádu rady do schvalovacího 
procesu tichou procedurou.“ 
 
K bodu programu č. 5: Návrhy o vytvoření výborů a hlasování o jejich vzniku. 
 
Navrhovaní předsedové/kyně představili plánovanou náplň činnosti svých výborů, 
včetně jejich bezprostředních úkolů: 

- Bedřich Moldan (ČKR) přivítal úspěšnou resuscitaci Rady a přestavil Výbor pro 
strategické řízení, analýzy a implementace principů udržitelného rozvoje, zmínil 
kladné přijetí dosavadní činnosti Rady s resorty i na mezinárodní úrovni 
(Situační zprávy ke SRUR či Zelená ekonomika v ČR, obojí ve spolupráci s ČSÚ), 
potvrdil dosavadních závazků (aktualizace SRUR, Metodika přípravy veřejných 
strategií); 

- Vladimír Špidla (ÚV) představil v zastoupení Pavla Mertlíka Výbor pro socio-
ekonomický rozvoj, potvrdil formální návaznost na NERV a zároveň rozšíření 
spektra problematik, kterým se výbor hodlá věnovat; 

- Vladimír Dolejský (MŽP) představil Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu; 
- Petr Kalaš (MŽP) představil Výbor pro udržitelnou energetiku naplňujícím 

všechny funkce Rady, mezi nimiž vyniká sledování mezinárodních trendů 
v energetice a analýza jejich možných dopadů na energetiku a hospodářství ČR (s 
ohledem na analýzy OECD, EU ad.), spolupráce při tvorbě státní energetické 
strategie a její oponentura či podpora pilotních projektů (např. decentralizovaná 
energetika, energetika v municipalitách); 

- Petr Švec (NSZM) představil Výbor pro udržitelné municipality, který navazuje 
na úspěšnou pracovní skupinu již dlouhodobě fungující v rámci Rady;  

- Milan Feranec (MD) představil Výbor pro udržitelnou dopravu s důrazem na tři 
klíčové oblasti: podpora alternativní dopravy (železniční, vodní a nemotorová 
doprava), zajištění větší plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, podpora 
alternativních energií v dopravě (elektrická energie);  

- Jan Zikl (MŠMT) a Tomáš Kažmierski (MŽP) představili Výbor pro vzdělávání 
k udržitelnému rozvoji, který v sobě slučuje jak aspekt problematiky 
udržitelného vzdělávání (Strategie 2020 vypracovaná MŠMT), tak vzdělávání 
k udržitelnému rozvoji (nejen environmentální, ale i globální rozvojové a 
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občanské vzdělávání, otevírání vzdělávacího systému a podpora inovací a témat 
věnujícím se lidským právům, etice, sociální problematice, ochraně životního 
prostředí, rozvojové spolupráci ad.). 

- Anna Kárníková (OUR ÚV) představila Výbor pro koordinaci pozic České 
republiky k udržitelnému rozvoji. Činnost tohoto výboru navazuje na již existující 
neformální pracovní skupinu, která vznikla na základě dohody s MZV a MŽP a 
v reakci na vývoj vyjednávání v OSN o Sustainable Development Goals (dále SDGs). 
Cílem práce výboru je od resortů i zástupců neziskového a soukromého sektoru 
získat jejich pozice k SDGs a předávat je dále skrze MZV do procesu vyjednávání. 
Dále je cílem skupiny aktivní postoj k vyjednávání SDGs a vytvoření příležitostí 
pro rozvoj ČR v souvislosti s jejich formulací. ÚV zde naplňuje svou koordinační 
roli u nadresortního tématu. 
Členy neformální skupiny, na jejíž činnost Výbor naváže, jsou: Helena Čížková 
(MZV), Roman Diatka (MZV), Jindřich Fryč (MŠMT), Viktor Havlice (MPO), Jiří 
Jungr (MZE), Jiří Muchka (MZV), Eva Němečková (MPSV), Zdeněk Pagáč (MF), 
Pavla Papírníková (MZV), Vilém Pardubský (MPO), Lukáš Pokorný (MŽP), Jakub 
Rinke (MZd), Viera Rombaldová (MPO), Vít Sedmidubský (MD), Veronika 
Stromšíková (MZV). Zastoupené resorty již tedy nemusí nominovat své zástupce 
do tohoto výboru. 

 
Seznam výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj je připojen k zápisu jako příloha č. 2.  
 
Závěr:  
Rada konsensuálně schválila návrh usnesení č. 3: 
 
„Rada  
schvaluje vznik výborů představených výborů, které tímto nahradí a zapojí doposud 
fungující výbory a pracovní skupiny 
a ukládá sekretariátu rady oslovit členy a členky rady s návrhy na členství 
v uvedených výborech a zajistit jmenování členů a členek výborů a první setkání 
výborů v průběhu září a října 2014 
a usnáší se na tom, že počet a struktura výborů budou po prvních zkušenostech 
s jejich činností vyhodnoceny a na základě tohoto vyhodnocení lze uvažovat o jejich 
koncentraci.“   
 
K bodu programu č. 6: Informace ke konání Fóra udržitelného rozvoje v roce 2014 
a dalším aktivitám Rady v roce 2014 
 
Nejbližší plánované veřejné aktivity rady představila Anna Kárníková.  

Fórum se bude konat v listopadu 2014, přesné datum konání Fóra bude ještě 
upřesněno. Předpokládána je účast předsedy rady Bohuslava Sobotky a ředitele 
environmentálního direktoriátu OECD Simona Uptona. Měla by zde být diskutována mj. 
budoucnost Strategického rámce udržitelného rozvoje, resp. forma jeho aktualizace a 
další témata podle zájmu členů a členek Rady. 

V průběhu podzimu 2014 jsou plánovány dva semináře. V úterý 14. 10. se na ÚV 
koná seminář k finanční spoluúčasti zaměstnanců jako jednomu z faktorů stability a 
udržitelnosti podnikání. 

Ve čtvrtek 23. 10. se koná seminář věnující se hodnotově orientovanému řízení 
podniků. (Poznámka: dne 9.9. 21014 byl tento seminář přesunut na duben 2014). 
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Pozvánky na obě výše zmíněné akce a podrobné informace o zapojení členů a členek 
Rady do přípravy) Fóra udržitelného rozvoje bude členům a členkám Rady včas 
rozeslána. 

 
Závěr: Rada vlády byla informována o konání Fóra udržitelného rozvoje a dvou 
seminářů v průběhu října 2014.  
 
K bodu programu č. 7: Informace o aktualizaci Strategického rámce udržitelného 
rozvoje 
 
Bedřich Moldan představil stávající podobu Strategického rámce udržitelného rozvoje, 
schváleného vládou v roce 2010, který obsahuje indikátory udržitelného rozvoje na pěti 
prioritních osách. Každé dva roky k němu vzniká situační zpráva, která vyhodnocuje 
jednotlivé indikátory. Jedná se o rámcový materiál, který postrádá konkrétní 
(kvantifikované) cíle a rozpracování implementačního mechanismu. Tuto situaci je třeba 
reflektovat a zlepšit. Proto bude nový výbor pod jeho vedením hledat primárně odpověď 
na otázku, zda má smysl Strategický rámec pouze aktualizovat či zda jej nově 
koncipovat. Proto je ke zvážení též žádost o odložení úkolu aktualizace, která by podle 
usnesení z 11. ledna 2014 č. 37 měla proběhnout v roce 2015.  
 
Závěr: Rada vlády byla informována o aktualizaci Strategického rámce udržitelného 
rozvoje.  
 
K bodu programu č. 8: Různé. 
 
 Tomáš Prouza (ÚV) představil podklad „Komplexní analýza ekonomické 
návratnosti zvýšení energetické efektivity českého hospodářství“ jako vklad a podnět 
Sekce pro evropské záležitosti pro práci Výboru pro udržitelnou energetiku. Jiří 
Koželouh jej považuje za dobrý příklad toho, čím by se mohl Výbor pro udržitelnou 
energetiku zabývat, aby se z něj nestala druhá Pačesova komise. 

Petr Lebeda (Glopolis) ve svém vystoupení vyzdvihl, že v Radě nejsou 
zastoupeny pouze různé pilíře, nýbrž i různé sektory společnosti a položil důraz na jejich 
spolupráci. Za tento přístup poděkoval předsedovi Rady. 

Jiří Dlouhý (STUŽ) položil otázku, zda ČR bude reprezentována na chystaném 
klimatickém summitu OSN na nejvyšší vládní úrovni. Předseda vlády Bohuslav Sobotka 
odpověděl, že uvažoval o své osobní účasti, ale nakonec bylo zvoleno řešení, v němž 
českou delegaci povede ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Zástupce tohoto 
resortu Ivan Jukl (MZV) navázal na problematiku mezinárodních kontaktů a jejich 
návštěv. S odkazem na chystanou návštěvu Simona Uptona na Fóru udržitelného rozvoje 
zdůraznil, že je důležité zaměřit se navázání spolupráce a využití odborných kapacit a 
informací těchto organizací. Návštěvu S. Uptona vnímá jako velkou příležitost zejména 
s ohledem na chystanou kandidaturu ČR na místopředsednictví v Radě ministrů OECD 
v roce 2015. 

Petr Švec (NSZM) pozval všechny přítomné na veřejné obhajoby udržitelných 
municipalit, které pořádá Výbor pro udržitelné municipality v průběhu října. Bližší 
informace jsou dostupné na www.ma21.cz a jsou přílohou č. 7 tohoto zápisu. 
 Závěrem Marie Petrová (MŽP) v souvislosti s činností Výboru pro udržitelnou 
energetiku upozornila na nový statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou 

http://www.ma21.cz/
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politiku a z toho vyplývající nutnost vymezit vzájemný vztah, kompetence a úkoly mezí 
ní a RVUR.  

Závěrem předseda Rady vlády Bohuslav Sobotka poděkoval přítomným za 
racionální a časově úsporné, přesto inspirativní jednání. Rada se zaměří na optimalizaci 
fungování výborů tak, aby jejich činnost byla co nejvíce efektivní a aby výstupy byly 
vytvářeny v návaznosti na další instituce a sektory.   
 
 
 
 
 

V Praze dne 5. září 2014 
Zapsal: Jan Mareš 
Schválila: Anna Kárníková 
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Příloha č. 1: Členové Rady vlády pro udržitelný rozvoj, stav ke dni 25. 8. 2014 
 
 

Pozice Instituce Zástupce 

Předseda Rady Předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka 

Místopředseda Rady Ministerstvo životního prostředí Mgr. Richard Brabec 

Místopředseda Rady 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí Mgr. Michaela Marksová-Tominová 

Místopředseda Rady 
Ministerstvo financí a mpř. pro 
hospodářskou politiku Ing. Andrej Babiš 

Místopředseda Rady Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. 

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

Člen Rady Úřad vlády PhDr. Vladimír Špidla 

Člen Rady Úřad vlády Ing. Tomáš Prouza, MBA 

Člen Rady Ministerstvo zdravotnictví Ing. Norbert Schellong 

Člen Rady Ministerstvo zemědělství ing. Jindřich Šnejdrla 

Člen Rady 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy Jan Zikl 

Člen Rady Ministerstvo zahraničních věcí Ing. Martin Tlapa 

Člen Rady Ministerstvo dopravy Mgr. Milan Feranec 

Člen Rady Ministerstvo pro místní rozvoj ing. Klára Dostálová 

Člen Rady Ministerstvo vnitra Mgr. Adriana Krnáčová, MBA 

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

Člen Rady Senát Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínek 

Člen Rady 
Územní samosprávné celky: 
Asociace krajů ČR JUDr. Michal Hašek 

Člen Rady 
Územní samosprávné celky: 
Národní síť Zdravých měst ing. Petr Švec 

Člen Rady 
Akademická obec: Akademie věd 
ČR v. v. i. MUDr. Radim Šrám, DrSc. 

Člen Rady 
Akademická obec: Rada vysokých 
škol doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 

Člen Rady 
Akademická obec: Česká 
konference rektorů prof. Bedřich Moldan, CSc. 

Člen Rady 
Podnikatelská obec: Svaz 
průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar, M. Phil. 

Člen Rady 

Podnikatelská obec: Česká 
podnikatelská rada pro 
udržitelný rozvoj ing. Jan Žůrek 

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

Člen Rady Odborové svazy: ASO JUDr. Jaroslav Staněk 

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



10 

 

Člen Rady 
Ženské organizace: Česká ženská 
lobby Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.  

Člen Rady 
Mládežnické a dětské organizace: 
Česká rada dětí a mládeže ing. Ondřej Šejtka 

Člen Rady 
Nestátní neziskové organizace: 
Zelený kruh Mgr. Jiří Koželouh  

Člen Rady 

Nestátní neziskové organizace: 
Společnost pro trvale udržitelný 
život ing. Jiří Dlouhý 

Člen Rady 
Nestátní neziskové organizace: 
Český svaz ochránců přírody RNDr. Libor Ambrozek 
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Příloha č. 2: Seznam výborů, včetně návrhů na předsedy/kyně 
 
Název: Výbor pro socio-ekonomický rozvoj 
obecné vymezení 
činnosti: 

příprava analytických a prognostických podkladů, návrhy 
sociálních a hospodářských koncepcí a strategií; 
slaďování těchto strategií s principy udržitelného rozvoje 

bezprostřední úkoly: příprava analýzy možných koridorů vedoucímu k nastavení 
nového modelu rozvoje pro Českou republiku 

předsednictví: Pavel Mertlík (Bankovní institut vysoká škola) 
 
Název: Výbor pro strategické řízení, analýzy a implementace 

principů udržitelného rozvoje 
obecné vymezení 
činnosti: 

analytická funkce (stanovování a vyhodnocování 
indikátorů);  
strategická práce (aktualizace Strategického rámce 
udržitelného rozvoje ČR);  
metodická funkce (spolupráce se strategickými útvary 
ministerstev na uplatňování principů strategického řízení) 

bezprostřední úkoly: 1) audit platných strategií na národní úrovni (ve spolupráci 
s resorty, předběžný termín konec roku 2015) 
2) příprava podkladů pro Zprávu o stavu České republiky 

předsednictví: Bedřich Moldan (Česká konference rektorů) 
 
Název: Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu 
obecné vymezení 
činnosti: 

řešení koncepčních otázek územního rozvoje; 
zpracování dlouhodobého programu integrované 
mezirezortní spolupráce na zlepšení vodního režimu krajiny 
a dalších adaptačních opatření na změnu klimatu;  
přizpůsobení uživatelské infrastruktury krajiny přírodním 
podmínkám;  
obnovení její ekologické infrastruktury;  
zajištění účinné spolupráce uživatelů krajiny. 

bezprostřední úkoly: SWOT analýza současného stavu krajiny a krajiny a 
nastavení harmonogramu a opatření k Evropské úmluvy o 
krajině 

předsednictví: Vladimír Dolejský (MŽP) 
 
Název: Výbor pro udržitelnou energetiku 
obecné vymezení 
činnosti: 

přenos nadnárodních expertiz (UNEP, OECD a další) do 
českých rozhodovacích procesů;  
slaďování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti 
energetiky s principy udržitelného rozvoje 

bezprostřední úkoly: podpora při tvorbě dopadových studí a formulaci pozic 
k národním a evropským energetickým koncepcím; 
podpora vzniku variantního scénáře pro vývoj 
energetického mixu České republiky; 
vytvoření a propagace veřejně přístupného nástroje pro 
kalkulaci klimatických dopadů; 
vytvoření koncepce rozvoje decentralizované energetiky a 
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energetické soběstačnosti municipalit 
předsednictví: Petr Kalaš (MŽP) 
 
Název: Výbor pro udržitelné municipality 
obecné vymezení 
činnosti: 

vytváření podmínek k implementaci národních a 
mezinárodních strategických dokumentů a programů se 
zaměřením na udržitelný rozvoj, a to na municipální úrovni 
České republiky 

bezprostřední úkoly: vypracování komplexní metodiky hodnocení udržitelných 
municipalit (s UK a VŠE) 

předsednictví: Petr Švec (NSZM) 
 
 
Název: Výbor pro udržitelnou dopravu 
obecné vymezení 
činnosti: 

- facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy 
především se zaměřením na snižování zdravotně rizikových 
emisí do ovzduší s velkým dopadem na obyvatelstvo a na 
výdaje ve zdravotnictví; 
- koncepční příprava ČR na změněné poměry ve světové 
palivové základně s vlivem na dopravu (přechod na 
neropnou dopravu) 

bezprostřední úkoly: Strategie a návrh opatření na podporu čisté mobility 
(elektromobility, CNG mobility a nemotorové dopravy); 
návrh na odstranění legislativních překážek v oblasti 
dopravy založené na zemním plynu (CNG, LNG); 
tvorba vhodných emisních kritérií pro výběrová řízení na 
nákup vozového parku pro státní správu zohledňující nejen 
emise oxidu uhličitého, ale i zdravotně rizikových látek;  
příprava strategických postupů k plnění vládního prohlášení 
zamýšlející přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici  
rozpracování Pařížské deklarace Programu pro dopravu, 
zdraví a životní prostředí z dubna 2014 pro podmínky ČR; 
podpora zpracování Plánů udržitelné mobility měst a 
aglomerací; 
urbanismus (zásady pro plánování rozvoje měst s ohledem 
na minimalizaci nároků na přepravní potřeby včetně 
problematiky suburbanizace) 

předsednictví: Milan Feranec (MD) 
 

Název: Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
obecné vymezení 
činnosti: 

zastřešení a propojování vzdělávacích směrů a iniciativ na 
principech udržitelného rozvoje a jejich implementace 
napříč vzdělávacím systémem ČR 

bezprostřední úkoly: zpracování strategie vzdělávání/modulů a doporučení ke 
komunikaci problematiky UR; 
asistence při zpracování Strategie VUR 2016 + (leden 2016); 
asistence při zpracování Národní zprávy o implementaci 
VUR za léta 2005-2014 pro EHK OSN (listopad 2014) 
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předsednictví: Jan Zikl (MŠMT) 
 

Název: Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji 
obecné vymezení 
činnosti: 

moderační funkce při vytváření pozice České republiky v 
oblastech udržitelného rozvoje 

bezprostřední úkoly: koordinace tvorby národního postoje k cílům udržitelného 
rozvoje, které budou schváleny na Valném zasedání OSN 
9/2015; 

předsednictví: Anna Kárníková (OUR ÚV) 
členové: Práce výboru naváže na činnost neformální pracovní 

skupiny s následujícím obsazením:  
 
Helena Čížková (MZV), Roman Diatka (MZV), Jindřich Fryč 
(MŠMT), Viktor Havlice (MPO), Jiří Jungr (MZE), Jiří Muchka 
(MZV), Eva Němečková (MPSV), Zdeněk Pagáč (MF), Pavla 
Papírníková (MZV), Vilém Pardubský (MPO), Lukáš Pokorný 
(MŽP), Jakub Rinke (MZd), Viera Rombaldová (MPO), Vít 
Sedmidubský (MD), Veronika Stromšíková (MZV). 
 
Tyto resorty proto nemusí další členy výboru jmenovat. 

 

 

 

 
 

 

 


