
Úřad vlády České republiky 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj  
 
 

Záznam ze zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
27. zasedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřad vlády 

(místnost č. 147) 
 
Přítomní členové a členky Rady: Libor Ambrozek, Richard Brabec, Robin Böhnisch, Tomáš 
Čoček, Jiří Dlouhý, Klára Dostálová, Jakub Fischer, Václav Hlaváček, Jiří Koželouh, Bedřich 
Moldan, Selma Muhič Dizdarevič, Iva Ritschelová, Bohuslav Sobotka, Ondřej Šejtka, Radim 
Šrám, Jaroslav Šulc, Petr Švec, Jan Zikl, Jan Žůrek 
 
Zástupci omluvených členů a členek Rady: Ivan Duškov (MZd), Aleš Chmelař (SEZ ÚV), 
Miroslav Jašurek (OPP ÚV), Petr Jílek (Mze), Ivan Jukl (MZV), Marie Kostruhová (MV), 
Pavlína Kulhánková (MPO), Jana Mayerová (MF), 
 
Nepřítomní členové a členky Rady: Michal Hašek, Radko Martínek, Jaroslav Staněk, Radek 
Špicar, Jana Havlíková, Arnošt Marks 
 
Tajemnice Rady: Anna Kárníková 
 
Odbor pro udržitelný rozvoj a sekretariát RVUR: Zbyněk Machát, Jan Mareš, Jakub Rudý 
 
Hosté: Helena Čížková (MZV), Vladimír Dolejský (MŽP), Michal Dvořák (Česká komise pro 
UNESCO), Tomáš Hák (COŽP UK), Anna Pasková (MŽP), Marie Petrová (MŽP), Petr Kalaš 
(ČPRUR), Karel Komárek (Česká komise pro UNESCO), Pavel Přibyl (FoRS), Pavel Šremer 
(STUŽ) 
 
Program zasedání: 
 
1) Informace o činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích výborů od září 2014  

a schválení plánů činnosti Rady vlády a výborů Rady na rok 2015 (návrhy usnesení č. 1, 
č. 2); 

2) aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR (návrh usnesení č. 3); 
3) doporučení Rady vlády k Aktualizaci státní energetické koncepce (návrh usnesení č. 4); 
4) principy udržitelného rozvoje v novém programovém období 2014-2020 (návrh usnesení 

č. 5); 
5) prezentace PR aktivit RVUR (návrh usnesení č. 6); 
6) různé (návrh usnesení č. 7) 

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

 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1: seznam členů Rady vlády pro udržitelný rozvoj, stav ke dni 20. 2. 2014 
Příloha č. 2: informaci o činnosti výborů Rady vlády 
Příloha č. 3: činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Odboru pro udržitelný rozvoj plán 

činnosti Rady vlády na rok 2015 
Příloha č. 4: OECD a udržitelný rozvoj (teze Ivana Jukla) 
Příloha č. 5: Prezentace k Aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje  
Příloha č. 6: doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k Aktualizaci Státní energetické 

koncepce  
Příloh č. 7: Výzva k účasti na Evropském týdnu udržitelného rozvoje  
Příloh č. 8: Projektový záměr MUNITooL 
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Úvodní slovo předsedy vlády 
 
Jednání otevřel předseda Rady vlády Bohuslav Sobotka úvodním slovem, v němž 
vyzdvihl přínos konání Fóra pro udržitelný rozvoj v listopadu 2014 jako dobrou ukázku 
setkání široké a odborné veřejnosti s mezinárodním přesahem. Činnost výborů Rady vlády 
se podle něj dobře rozběhla a přinesla své první výsledky, zejména intenzivní expertní 
diskuzi nad klíčovými tématy. Zároveň se prokázala opodstatněnost rekonstrukce Rady vlády 
a její přenesení na Úřad vlády, kde je schopna plnit nadresortní úkoly, mezi něž patří 
zejména aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje (dále jen SRUR). Předseda 
Rady dále ocenil angažmá expertů a expertek, kteří bez nároku na honorář odvádí kvalitní 
odbornou a koncepční práci. 
 

Předseda Rady předal řízení jednání místopředsedovi Rady, ministru životního prostředí 

Richardu Brabcovi, který konstatoval usnášeníschopnost Rady. Program jednání byl 

schválen jednomyslně. 

Aktuální personální složení Rady vlády je k zápisu připojeno jako příloha č. 1. 

 
1) K bodu programu č. 1: Informace o činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj a 

jejích výborů od září 2014 a schválení plánů činnosti Rady vlády a výborů Rady na 
rok 2015 

 
Jan Mareš (Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády, dále jen OUR) stručně shrnul 
nejdůležitější výstupy jednotlivých výborů, představil plán jejich činnosti pro rok 2015, 
informoval o znovuobnovení činnosti Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 (gestor: MŽP) a 
Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (gestor: MMR) a navrhl jejich 
začlenění pod Výbor pro udržitelné municipality. V závěru svého vystoupení představil plán 
činnosti Rady na rok 2015. Nový Statut a Jednací řád Rady vlády bude předložen spolu 
s materiálem k aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje na dalším jednání Rady. 
Informace o činnosti výborů Rady vlády je připojena k zápisu jako příloha č. 2. Informace o 
činnosti Rady vlády a Odboru pro udržitelný rozvoj, včetně plánu činnosti Rady vlády na rok 
2015, je připojena k zápisu jako příloha č. 3. 
 
 Václav Hlaváček (Agrární komora ČR) vznesl připomínku ke složení Výboru pro 
krajinu, vodu a biodiverzitu, které podle něj nezohledňuje roli soukromého sektoru 
hospodařícího v krajině. Richard Brabec (MŽP) navrhnul v reakci doplnění Výboru a jeho 
pracovních skupin, které zajistí sekretariát RVUR.  
 Následovala prezentace Ivana Jukla (MZV) ke spolupráci s OECD. OECD se 
nevěnuje pouze ekonomickým, nýbrž i sociálním a environmentálním aspektům udržitelného 
rozvoje, přičemž ve všech oblastech disponuje kvalitní datovou základnou. Česká republika 
z OECD pouze nečerpá, nýbrž rovněž utváří její výstupy. To se projevuje např. v oblasti 
zahraniční rozvojové spolupráce, kde ČR – a to jak na úrovni veřejné správy, tak 
soukromého sektoru – předává transformační zkušenosti. Styl práce OECD se mění, snaží 
se lépe zacílit svá doporučení a nově se též více zaměřuje na foresightové metody a 
scénáře rozvoje. Tato agenda je součástí i ministerského zasedání Rady OECD, které 
proběhne 3. – 4. června letošního 2015, která dává ČR jako místopředsednické zemi 
výraznou možnost ovlivnit styl práce OECD. Hlavními tématy tzv. ministeriálu jsou investice 
pro udržitelný růst, zejména ve vztahu k agendě post-2015 a větší interaktivita doporučení 
OECD. V závěru Ivan Jukl nabídl asistenci stálé mise při OECD a apeloval na pomoc resortů 
a vybídl výborů při přípravě a průběhu ministeriálu.  
Teze vystoupení Ivana Jukla jsou připojeny k zápisu jako příloha č. 4. 
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Závěr: 
Všemi členy a členkami Rady byl jednomyslně odsouhlasen návrhy usnesení č. 1 ve znění: 
 
Rada vlády  
bere na vědomí informaci o činnosti výborů Rady vlády podle Přílohy 2 jednacího 
materiálu a o činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Odboru pro udržitelný rozvoj 
podle Přílohy 3 jednacího materiálu 
a  
schvaluje plány činnosti výborů Rady vlády na rok 2015 podle Přílohy 2 jednacího 
materiálu a plán činnosti Rady vlády na rok 2015 podle Přílohy 3 jednacího materiálu. 
a  
ukládá sekretariátu, aby Rady vlády, aby připravil nový statut v souvislosti 
s potřebami aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje do příštího 
zasedání Rady vlády.  
 
a usnesení č. 2 ve znění: 
 
Rada vlády  
schvaluje začlenění činnosti Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 pod Výbor pro 
udržitelné municipality 
a 
schvaluje začlenění činnosti Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj obcí, regionů a 
území pod Výbor pro udržitelné municipality. 
 
 
K bodu programu č. 2: aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 
 
Předsedající předal slovo tajemnici Rady vlády Anně Kárníkové (OUR), která prezentovala 
záměr aktualizace Strategické rámce udržitelného rozvoje (dále jen ASRUR). 

Strategický rámec udržitelného rozvoje (dále jen SRUR) byl schválen usnesením 
vlády č. 37 dne 11. 1. 2010, který Radě vlády rovněž uložil připravit aktualizaci SRUR do 31. 
12. 2015. Současně bylo Radě vlády uloženo předložit materiál, který se zavedl SRUR do 
praxe, tento materiál však nebyl schválen, což představuje jeden z velkých deficitů, který je 
třeba v aktualizaci vyřešit. Současná podoba SRUR má blíže spíše k rozpracované vizi, 
která neobsahuje žádné kvantifikované cíle. Absentuje v něm analýza příležitostí a priorit 
rozvoje, je těžké s jeho pomocí vytvářet konkrétní rozhodnutí a opatření. Nicméně obsahuje 
indikátory, jejichž vývoj monitoruje Situační zpráva. Tu využívá hlavně odborná komunita.  

 
Návrh ASRUR obsahuje rozložení do několika dílčích kroků:  
1) Identifikace priorit rozvoje ČR na základě analýzy sektorových, průřezových a dalších 

relevantních strategií. Je třeba vycházet z již existujících dokumentů a zjistit, pokrývají-li 
všechny potřebné oblasti. Inspirovat se lze rovněž s dalšími vizemi a programovými 
dokumenty jako je např. výstup projektu Česko hledá budoucnost či Vize 2015 
vypracovaná v roce 2000 na CESES FSV UK.  

2) Analýza globálních a evropských megatrendů poskytne kontext rozvoje České 
republiky. Právě v této oblasti lze spolupracovat s OECD na využití foresightových metod 
(analýza možných budoucích změn), inspiraci poskytují rovněž analýzy vypracované 
podnikatelskými konsorcii (např. Future State 2030 od KPMG či Vision 2050 z pera World 
Business Council for Sustainable Development). 

3) Zpracování scénáře možného rozvoje tak, aby zohledňoval stanovené priority, 
modeloval vývoj v horizontu 15-30 let a vytvořil kvalifikovaný odhad ekonomických, 
politických a sociálních nákladů. 

4) Vytvoření monitorovacího rámce pro SRUR pomocí Well-Being Framework OECD 
je vhodné zejména díky tomu, že klade důraz na kvalitu života jako centrální pojem 
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spojující všechny dimenze rozvoje. Zároveň je kvalita života snadněji uchopitelná a lépe 
komunikuje se širší veřejností než vysoce abstraktní představa udržitelného rozvoje. 
V neposlední řadě umožňuje vývoj v ČR ukotvit v širším rámci a vytvořit tak předpoklad 
pro mezinárodní srovnávání ČR.  

5) Vytvoření přehledu nástrojů, které podporují dlouhodobě udržitelný rozvoj, předpokládá 
zároveň vyhodnocení účinnosti stávajících nástrojů a navržení možností jejich dalšího 
rozvoje.  

6) Vytvoření systému řízení strategií, který nastaví hierarchie strategií včetně vazeb na 
evropské strategie. Tento krok se neobejde bez spolupráce se strategickými útvary 
ministerstev. Již nyní se ukazuje potřeba ve spolupráci s MMR revidovat Metodiku tvorby 
veřejných strategií z hlediska participace veřejnosti a rozvíjet dále Databázi strategií. 
Systém řízení strategií také zabrání propadávání témat bez jasného gestora sítem 
resortních působností. Jako příklad efektivního strategického systému byla uvedena 
Globalizační strategie (Dánsko, 2006).  

 
Řídící principy aktualizace budou spočívat na zajištění dostatečné expertizy 
prostřednictvím zapojení široké sítě výzkumných center a akademických pracovišť, na 
transparentnosti a rozvinutí širokých participačních a konzultačních mechanismů, včetně 
zapojení všech parlamentních aktérů.  

 
Takto pojatý ASRUR umožní: 
a. získat kvalitní přehled potenciálu rozvoje ČR vč. možných koridorů rozvoje a jejich 

nákladů 
b. identifikovat priority rozvoje České republiky a vytvořit sdílenou vize rozvoje české 

společnosti 
c. vytvořit přehled vnějších okolností rozvoje ČR a schopnosti ČR reagovat na příležitosti i 

hrozby 
d. získat přehled nástrojů dosahování udržitelnosti pro všechny úrovně 

 
Takto koncipovaný ASRUR ovšem není možné stihnout ve stanoveném rámci, tj. do konce 
roku 2015. Proto bylo navrženo posunutí termínu ASRUR o jeden rok, tj. do 31. 12. 
2016.  
Prezentace je připojena k zápisu jako příloha č. 5. 
 
 V diskusi vystoupil předseda Rady vlády Bohuslav Sobotka, který podpořil posunutí 
termínu kvůli zajištění dostatečných konzultací. Pokud se Rada vlády dohodne na odložení 
předložení ASRUR, pak by měl být na příští zasedání rady vlády předložen písemný 
strukturovaný materiál s podrobným harmonogramem a rozdělením úkolů, na jehož základě 
bude moci vláda rozhodnout o změně usnesení č. 37 z 11. 1. 2010. Odložení ASRUR bude 
užitečné už kvůli tomu, že umožní do ASRUR zahrnout výsledky aktuálně projednávaných 
koncepčních dokumentů, zejména aktualizace Státní energetické koncepce. 
 Pavel Šremer (STUŽ) podpořil stanovisko předsedy vlády týkající se odkladu s tím, 
že příprava SRUR trvala dva roky. Následně položil dotaz, bude-li příprava participativní 
metodiky tvorby veřejných strategií předcházet ASRUR. Anna Kárníková potvrdila, že 
participaci je třeba zahrnout do přípravy ASRUR od samého počátku a s Pavlem Šremerem 
v dané záležitosti již spolupracuje. 
 Do diskuse se dále zapojil Jaroslav Šulc (ČMKOS), který také podpořil odklad 
ASRUR s odkazem na obtížnou predikovatelnost hektického vývoje. Radim Šrám (AV ČR) 
se taktéž připojil k návrhu odložit ASRUR a ocenil plánovaný časový horizont ASRUR 
v rozmezí 15 až 30 let. Jako poslední vystoupil diskusi Ivan Jukl (MZV) s doplněním 
týkajícím se dánské Globální strategie. Ta vyprovokovala v OECD debatu a vedla k založení 
tzv. Global Strategy Group. Osobně považuje za kritický bod začátek procesu ASRUR, v níž 
by nemělo jít primárně o analýzu megatrendů, ale spíše o určení jejich dopadů v ČR. 
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Závěr: 
Všemi členy a členkami Rady byl jednomyslně odsouhlasen návrh usnesení č. 3 ve znění: 
 
Rada vlády 
schvaluje návrh aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje a schvaluje 

posunutí termínu uloženého Radě vlády vládou ČR usnesením č. 37 ze dne 11. 1. 2010, 

z 31. 12. 2015 na 31. 12. 2016. 

 
K bodu programu č. 3: Doporučení Rady vlády k Aktualizaci státní energetické 
koncepce 
 
Předsedající předal slovo předsedovi Výboru pro udržitelnou energetiku Petru Kalašovi 
(Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), který představil doporučení Výboru 
k Aktualizaci státní energetické koncepce (dále jen ASEK). Ten nejprve představil činnost 
výboru složeného ze širokého spektra energetických odborníků. Ve své činnosti se soustředí 
na tři klíčové oblasti: 1) zprostředkovávání mezinárodních trendů v energetice a klimatu; 2) 
prezentace a diskuse aktuálních témat, výbor byl seznámen s nástroji energetického 
plánování – programem Restep a Kalkulačkou 2050 pro emise CO2; 3) posuzování 
strategických a legislativních materiálů.  

Výbor podle slov Petra Kalaše představuje malý think-tank vhodný pro ad hoc 
posuzování, v jehož rámci je možné vytvářet menší specializované pracovní týmy. Výstupy 
byly dosud iniciovány výborem, navrhuje proto, aby Rada přijala usnesení, jímž vybaví členy 
výboru ze strany Rady vlády vstupovat se svými připomínkami a doporučení do legislativních 
i nelegislativních procesů bez toho, aby je Rada vlády musela dopředu schválit (flexibilní 
mandát). Členové výboru budou mít jistotu, že jejich výstupy jsou zohledňovány a mají 
smysl.  

Následně Petr Kalaš shrnul doporučení Výboru k ASEK. Výbor shledal odlišný 
metodický a procesní přístup při tvorbě  ASEK v mezinárodním porovnání, který nerozlišuje 
mezi analýzou (scénáře vývoje) a politickými kroky (rozhodnutími). Ačkoliv byl ASEK 
v posledních měsících rozšiřován a doplňován, díky čemuž nyní vykazuje značný stupeň 
komplexnosti, obsahuje stále ještě nedostatky. Výhled ASEKu sahá do roku 2040, zatímco 
horizont evropských strategií končí v roce 2050. ASEK zohledňuje pouze jeden, tzv. 
optimalizovaný scénář, bylo by žádoucí vyhodnotit i další scénáře rozvoje, které obsahuje. 
Chybí v něm stanovisko k těžebním limitům, přičemž o (s)potřebě uhlí bude rozhodovat 
teplárenství, jehož zpracování v ASEK nepovažuje výbor za dostačující. V ASEKu je rovněž 
třeba zohlednit investice do úspor energie a snížení potřebnosti nových kapacit a zdrojů ve 
vztahu k budoucí energetické spotřebě a decentralizaci energetiky na regionální a 
municipální úrovni. 
 
Následovala diskuze o znění první části usnesení („schvaluje“ či „bere na vědomí“), do níž se 
zapojili Pavlína Kulhánková (MPO), Bohuslav Sobotka a Jiří Koželouh (Zelený kruh). 
Předkladatel usnesení Petr kalaš (ČPRUR a předseda Výboru pro udržitelnou energetiku) se 
přiklonil k možnosti „bere na vědomí“. V této podobě bylo následně usnesení schváleno 
nadpoloviční většinou přítomných členů.  

Debata o druhé části usnesení, do níž se zapojili Pavlína Kulhánková, Bohuslav 
Sobotka, Anna Kárníková a Petr Kalaš, se týkala mandátu výboru a jejich možnosti 
vstupovat do meziresortního připomínkového řízení. Sekretariátu Rady bylo uloženo 
vyjasnění postupu, kterým mají výbory možnost vstupovat do rozhodovacích procesů a to do 
příštího jednání Rady.  

Doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k ASEK je připojeno k zápisu jako 
příloha č. 6. 
 
Závěr:  
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Všemi členy a členkami Rady byl prostou většinou hlasujících (12-11-0), odsouhlasen návrh 
usnesení č. 4 ve znění: 
 
Rada vlády 
bere na vědomí návrh doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k Aktualizaci 
Státní energetické koncepce podle přílohy č. 5 jednacího materiálu a žádá předsedu 
Rady, aby s doporučeními seznámil členy vlády a předkladatele Aktualizace státní 
energetické koncepce. 
 
 
Všemi členy a členkami Rady byl prostou většinou hlasujících (12-11-0), odsouhlasen návrh 
usnesení č. 5 ve znění: 
 
Rada vlády 
ukládá sekretariátu Rady vlády připravit úpravu Statutu a Jednacího řádu Rady vlády 
tak, aby nastavila procesy, kterými se mohou výbory zapojovat do rozhodovacích 
procesů a flexibilně připravovat pro potřebu vlády odborná stanoviska ke 
strategickým sektorovým dokumentům a aktuálním tématům zásadního významu.  
 
K bodu programu č. 4: Principy udržitelného rozvoje v novém programovém období 
2014-2020 
 
Předsedající předal slovo tajemnici Rady vlády Anně Kárníkové, která podala stručnou 
informaci, že rekonstrukce Rady vlády se schází s obdobím, kdy se rozhoduje o nastavení 
operačních programů, výzev a kritérií hodnocení jednotlivých programů. V některých 
výborech zároveň vznikla iniciativa spolupracovat s řídícími orgány na přípravě výzev 
s ohledem na naplňování principů udržitelného rozvoje. Dohoda o partnerství obsahuje 
udržitelný rozvoj jako jednu z horizontálních priorit, včetně souhrnu principů udržitelného 
rozvoje. Nicméně schází metodika, pomocí níž by bylo možné hodnotit naplňování této 
horizontální priority v jednotlivých programech. S MMR byla konzultována potřebnost této 
metodiky a nabídnuta spolupráce na přípravě této metodiky. Anna Kárníková navrhla 
usnesení ukládající OUR vypracovat ve spolupráci s MMR návrh hodnocení horizontální 
priority udržitelného rozvoje a pověřit výbory, aby s řídícími orgány konzultovaly nastavení 
jednotlivých výzev v evropských fondech. 
 V diskusi jako první vystoupila Klára Dostálová (MMR), která navrhla provázat 
navrhované usnesení s usnesením vztahujícím se k programu MUNITooL. Podobný nástroj, 
který by obcím pomohl s interpretací dat, je potřebný, ale měl by být provázán 
s vyhodnocováním horizontálních priorit, které jsou apriori dány v Dohodě o partnerství. 
Upozornila, že projektový záměr podle jejího názoru nezohledňuje existující dokumenty na 
národní úrovni (např. vyhláška 500/2006 Sb., metodika vyhodnocování politiky územního 
rozvoje a územní plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území) a z nich vyplývající 
indikátorové sady pro monitoring udržitelného rozvoje. Nezpochybňuje však MUNITooL jako 
takový, navrhuje proto vytvořit oponentní skupinu v součinnosti MMR a dalších resortů. 
 Na to reagoval Petr Švec (NSZM), který potvrdil, že je třeba analýza potřebnosti 
projektu před jeho spuštěním. Projektový záměr podpořily všechny municipální asociace 
sdružené ve Výboru pro udržitelné municipality. To znamená, že po podobném nástroji, 
jehož výsledkem by byla certifikovaná metodika, je poptávka ve všech typech municipalit. 
Projekt vnímá jako snahu vyjít ze stávajících sad k nové kvalitě.  
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Závěr: 
Rada jednomyslně schválila návrh usnesení č. 6: 
 
Rada vlády 
ukládá Odboru pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj 
rozpracovat návrh subsystému vyhodnocování horizontální priority udržitelného 
rozvoje v systému řízení evropských fondů 
a  
ukládá svým výborům, aby ve své gesční příslušnosti poskytly Řídícím orgánům 
konzultaci a asistenci při přípravě jednotlivých výzev s ohledem na podpoření 
uplatnění principů udržitelného rozvoje v praxi. 
 
K bodu programu č. 5: prezentace PR aktivit RVUR 
 
Předsedající předal slovo Zbyňku Machátovi (OUR), který představil mediální aktivity Rady 
vlády. Podle Statutu Rady vlády jsou povinně zveřejňovány základní informace o Radě vlády 
v koordinaci s Tiskovým oddělením Úřadu vlády na webu www.vlada.cz, resp. 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rada-vlady-pro-udrzitelny-rozvoj--120432/. Pro distribuci 
odborných výstupů Rady a výborů v podobě studií a dílčích materiálů je plánováno založení 
publikační řady. V pilotním provozu se nachází webblog věnovaný popularizaci tématiky 
udržitelného rozvoje (http://rvur.vlada.cz/), jehož vnitřní struktura kopíruje schéma tří pilířů 
udržitelného rozvoje a bude obsahovat rovněž odkazy na další spřízněné stránky.  
 Na závěr svého vystoupení informoval Zbyněk Machát členy Rady o konání 
Evropského týdnu udržitelného rozvoje (30. 5. – 5. 6. 2015), který se v České republice 
uskuteční letos poprvé. Záštitu nad projektem, s nímž má dobrou zkušenost několik států 

Evropské unie, převezme předseda vlády. Do projektu se mohou zapojit státní instituce, 
výzkumná centra, školy, muzea, nadace, komunitní sdružení, neziskové organizace, 
podniky, ale i individuální občané a občanky, kteří mohou pod hlavičkou Evropského 
týdne udržitelného rozvoje upořádat konference, výstavy, trhy, filmová promítání, 
komunitní akce, prezentovat udržitelné podniky, vzdělávací projekty a další aktivity po 
celém území ČR, potažmo Evropy. Kritérii pro zařazení aktivity do Evropského týdnu 
udržitelného rozvoje je, aby se projekt zabýval aspoň jedním pilířem udržitelného rozvoje 
a aby nešlo o čistě komerční iniciativu. 
 Petr Švec poděkoval tajemnici rady Anně Kárníkové za vystoupení v OSN, během 
něhož vyzdvihla municipální aktivity v ČR jako vzor pro naplňování agendy post-2015. Výbor 
pro udržitelné municipality by rád participoval i na Evropském týdnu udržitelného rozvoje a 
požádal o podklady či výzvu k němu, aby se mohla kampaň rozběhnout co nejdříve. 
Upozornil rovněž, že vzniká tematický portál k místní Agendě 21, který bude naplněn 
příklady dobré praxe  
 Anna Kárníková přislíbila, že podklady k Evropskému týdnu rozvoje budou rozeslány 
následující týden, s jejich distribucí čekala na vyjádření a schválení Radou vlády.  
 Jiří Koželouh poděkoval za podporu OUR pro činnost Rady vlády a výborů, kvitoval 
vznik webblogu a otázal se, uvažuje-li se o širší komunikaci a medializaci témat a výstupů 
z výborů prostřednictvím sociálních sítích či tiskových zpráv. 
 Anna Kárníková doplnila, že OUR počítá se spuštěním Facebooku a později i 
Twitteru, o spolupráci se jedná také s Českou televizí.  

Výzva k účasti na Evropském týdnu udržitelného rozvoje je připojena k zápisu jako 
příloha č. 7. 
 
 
 
 

http://www.vlada.cz/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rada-vlady-pro-udrzitelny-rozvoj--120432/
http://rvur.vlada.cz/
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Závěr:  
Rada jednomyslně schválila návrh usnesení č. 7: 
 
Rada vlády 
bere na vědomí vznik nové webové stránky a další PR aktivity vztažené k informování 
o Radě vlády a problematice udržitelné rozvoje a  
vyzývá členy a členky Rady vlády k součinnosti při propagaci Evropského týdnu 
udržitelného rozvoje. 
 
K bodu programu č. 6: Různé 

 
I) Předsedající předal slovo Tomáši Hákovi (Centrum pro otázky životního prostředí 

Univerzity Karlovy), který přítomným členům představil projektový záměr MUNITool.  
Reaguje na situaci, kdy municipality mají problém a s vyhodnocováním dat. Výstupem 
projektu by proto měl být informační nástroj obsahující jak sadu indikátorů, tak metodiku 
jak data systematicky a relevantně využívat. Situační zpráva SRUR obsahuje 47 
indikátorů, pouze 10 jich je použitelných pro municipální úroveň. Díky tomu bude možné 
vzájemně porovnávat jednotlivé municipality (benchmarking). Pilotní testování projektu je 
plánováno pro 10-15 měst. V závěru svého vystoupení reagoval Tomáš Hák na výtku 
vznesenou Klárou Dostálovou a poukázal na svou zkušenost odlišného hodnocení 
projektů a hodnocení udržitelnosti jako takové. Smyslem není dublovat nástroje, nýbrž je 
harmonizovat. 
 Projektový záměr MUNITooL je připojen k zápisu jako příloha č. 8. 
 Petr Švec po krátké konzultaci s Klárou Dostálovou navrhl, aby Rada vlády pověřila 
Výbor pro udržitelné municipality nebo některou z jeho pracovních skupin, tak, aby bylo 
zaručeno, že tvorba a řízení projektu MUNITooL bude transparentní a dostatečně 
participativní.  
 Anna Pasková ocenila záměry projektu a vznesla dotaz, jaká bude provazba 
představeného projektu s ASRUR. Tomáš Hák odpověděl, že tato provazba zatím 
neexistuje, neboť projekt nebyl zatím finančně podpořen a není tudíž jasné, kdy začne.   
 
Závěr: Rada většinou hlasů (22-0-1) schválila návrh usnesení č. 8: 
 
Rada vlády 
podporuje projektový záměr MUNITooL, protože jeho realizace odstraní deficit 
neexistence certifikované metodiky hodnocení udržitelného rozvoje na municipální 
úrovni a vytvoří předpoklad pro strategické řízení na úrovni měst, obcí a regionů 
a 
dále prohlašuje, že bude jeho výstupy využívat ve své činnosti. 

 

II) Předsedající předal slovo Radimu Šrámovi (AV ČR), podle jehož názoru z diskuse o 

prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách vypadává otázka zdravotního stavu 

obyvatelstva v pánevních oblastech. V roce 1990 i dnes se populace mužů i žen 

v Ústeckém kraji liší zkrácenou délkou života o dva roky oproti průměru v České 

republice. V roce 1990 byl proveden výzkum (tzv. program Teplice), který indikoval 

poškození zdravotního stavu populace indukovaného v 70. a 80. letech. Dává k úvaze, 

nezopakovat-li podobný výzkum, který by se zabýval mírou poškození obyvatelstva, 

vývojem nemocnosti a zdravotním stavem novorozenců v pánevních oblastech. Pokud se 

ukáže, že populace je těžbou uhlí skutečně poškozena, měl by být tento výstup součástí 

rozhodování o prolomení limitů těžby uhlí.  



Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  
 

 

Strana 9 (celkem 9) 

Petr Kalaš podpořil vystoupení Radima Šráma a doplnil, že se jedná o vyhodnocení 

externalit, které zatím v ASEK chybí a neměly by zapadnout. Bedřich Moldan (Česká 

konference rektorů) navrhl vypracovat podobné usnesení jak v případě projektu 

MUNITooL. Richard Brabec zdůraznil, že v takovém případě je nutné specifikovat 

nositele úkolu i časový rámec. Radim Šrám odhaduje délku trvání projektu na 3-4 roky 

a vnímá jeho absenci jako jeden z důvodů pro možné odložení rozhodnutí. Bohuslav 

Sobotka připomenul, že návrh je projednáván v bodě různé a není připraven návrh 

usnesení. Navrhl tento bod zařadit na další jednání Rady a požádal o přípravu 

rozsáhlejšího podkladového materiálu, včetně návrhu usnesení. Pokud Rada vlády shledá 

projekt jako přínosný, nic nebrání tomu, aby byl prostřednictvím vlády takový výzkum 

zadán. Radim Šrám přislíbil připravit podrobnější podklad. 

Petr Švec seznámil Radu vlády s usnesením Výboru pro udržitelné municipality, 

které se týkalo také prolomení limitů těžby uhlí a koresponduje s návrhem prof. Šráma: 

Výbor pro udržitelné municipality doporučuje, aby se RVUR zabývala problematikou 

územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí ve všech souvislostech udržitelného 

rozvoje, včetně dopadu na zdraví. 

Jiří Dlouhý (STUŽ) v závěru diskuze upozornil, že vládní usnesení č. 490 a č. 444 

z roku 1991 byla koncipována jako dlouhodobá koncepce udržitelného rozvoje ústeckého 

a karlovarského kraje na 40 let, během nichž má docházet k útlumu těžby.  

 
Závěr: Na příští zasedání Rady vlády (květen 2015) bude zařazen samostatný bod týkající 
se zdravotních dopadů těžby uhlí na obyvatelstvo pánevních oblastí. Radim Šrám ve 
spolupráci s Výborem pro udržitelnou energetiku připraví podkladový materiál.  
 
 
 
 

V Praze dne 4. března 2015 
Zapsal: Jan Mareš 
Schválila: Anna Kárníková 

 

 

 

 


