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Zpráva o činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2015 

 

Podklad pro 30. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR či Rada) dne 
15. března 2016 

 

1. Počet jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích pracovních orgánů v roce 
2015 
 

 Počet jednání Data jednání 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj 3 5. únor, 7. květen, 9. listopad 

Řídící výbor RVUR 1 15. prosinec 

Výbory RVUR   

Výbor pro socio-ekonomický rozvoj 11 

19. leden, 16. únor, 31. březen, 

23. duben, 21. květen, 25. červen, 

6.  srpen, 10. září, 6. říjen, 

4. listopad, 10. prosinec 

Výbor pro strategické řízení a 

implementaci principů udržitelného 

rozvoje 

3 17. srpen, 26. říjen, 14. prosinec 

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu 6 
15. leden, 12. únor, 19. březen, 

21. duben, 15. září, 3. listopad 

Výbor pro udržitelnou energetiku 8 

8. leden, 5. únor, 17. březen, 

28. duben, 8. červen, 17. červenec, 

11. srpen, 24. září 

Výbor pro udržitelné municipality 5 
10. únor, 28. duben, 23. červen, 

17. září, 8. prosinec 

Výbor pro udržitelnou dopravu 3 7. leden, 5. březen, 3. červenec 

Výbor pro vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji 
4 

13. ledna, 27. dubna, 10. červenec, 

6. říjen 

Výbor pro koordinaci pozic České 

republiky k udržitelnému rozvoji 
3 7. květen, 17. říjen, 15. prosinec 

Pracovní skupiny RVUR   

Pracovní skupina pro místní Agendu 

21 (MŽP) 
4 

4. únor, 3. červen, 24. září, 

11. listopad 

Pracovní skupina pro udržitelný 

rozvoj regionů, obcí a území (MMR) 
1 5. únor 

Pracovní skupina pro vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji (MŠMT) 
1 14. říjen 
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2. Výstupy Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích pracovních orgánů 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

 pravidelné projednávání aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 

 zajištění informovanosti o Agendě 2030 a COP 21 

 projednání doporučení k Aktualizaci Státní energetické koncepce a problematiky 
energetické efektivnosti 

 novelizace statutu, rozšíření členství 

 

Výbor pro socio-ekonomický rozvoj 

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

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

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

 

Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje 

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

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

 úvodní návrh monitorovacího rámce k připravované strategii 

 

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu 

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

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

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

 problematika doplňování národního seznamu evropsky významných lokalit  

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

 konference k 10. výročí přijetí Evropské úmluvy o krajině 

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

 doporučení k problematice revize Generelu území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod 

 stav povrchových vod a doporučení ke kvalitě vod s ohledem na zdraví obyvatel 
a ekosystémů v krajině 
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Výbor pro udržitelnou energetiku 

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

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

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

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

 

Výbor pro udržitelné municipality 

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

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

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

 

Výbor pro udržitelnou dopravu 

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

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

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

 

Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

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

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

 formulace požadavků na indikátory vzdělávání pro udržitelný rozvoj  
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Výbor pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji 

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

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

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

 

3. Akce (spolu)pořádané Radou vlády pro udržitelný rozvoj 
 

 Evropský týden udržitelného rozvoje (29.05. – 05.06.2015) 

 konference 70 let v OSN: udržitelný rozvoj jako výzva a příležitost (04.06.2015) 

 konference Budoucnost práce (09.10.2015) 

 Fórum pro udržitelný rozvoj 2015 

 

 

 


