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Zpráva o činnosti výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj  
(říjen 2014 až leden 2015) 

 
 

1. Výbor pro socioekonomický rozvoj   
 
Počet setkání: 3 (24. 11. a 15. 12. 2014, 19. 1. 2015) 
Počet členů výboru: 20 + 2 hosté 
 
Předseda/kyně výboru: Pavel Mertlík (Škoda Auto Vysoká škola) 
Místopředseda/kyně výboru: Aleš Chmelař (Úřad vlády) 
Tajemník výboru: Zbyněk Machát 
 
Členky a členové výboru: 
Drahomíra Dubská (ČSÚ), Miroslav Hájek (ČZU), Vladimír Kváča (MMR), Ivo Kaplán (EUF), 
Pavel Kysilka (ČS), David Münich (CERGE), Jiří Nekovář (CEF), Martina Pásková (Zelený 
kruh), Martin Pělucha (VŠE), Jan Procházka (EGAP), David Prušvic (MF), Jana Simonová 
(Populační fond OSN), Jaroslav Staněk (ASO), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Martin Švolba 
(MŽP), Jaroslav Vomastek (MPO), Petr Zahradník (NERV), Jan Žůrek (ČPRUR) 
Stálí hosté: Ivo Kaplán (Rada evropských federalistů), Jakub Rudý (OUR) 
Dosavadní výstupy:  

 práce na přehledu nástrojů pro kvalitativní měření úrovně dosaženého blahobytu: 
Well Being Framework (OECD) a možnosti jeho implementace 

Plán činnosti výboru: 

 spolupráce na formulování dlouhodobé vize ČR s horizontem roku 2030 a dále 

 analýza tvorby, managementy a realizace veřejných politik 

 problematika společensky odpovědných veřejných zakázek 

 vyhodnocení a stavu přípravy zákona o sociálním podnikání a nastavení podpory 
sociálního podnikání v rámci nového programového období 2014 – 2020 z hlediska 
diverzity jejich zaměření 

 analýza demografických trendů a jejich vlivů na strukturu populace a povahu 
hospodářství a dopadů na sociální a zdravotní péče 

 analýza vztahu vzdělávacího systému a sociální stratifikace 

 spolupráce s výborem pro udržitelnou energetiku na tématu čistá mobilita a 
internalizace externích škod v dopravě 

 zhodnocení možností vývoje českého hospodářského modelu a scénáře 
alternativního vývoje 
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2. Výbor pro strategické řízení, analýzy a implementaci principů UR 
 
Počet setkání: 1 x výbor (13. 11. 2014), 1x Pracovní skupina pro principy a indikátory UR 
(28. 1. 2015) 
Počet členů a členek výboru: 33 
 
Předseda/kyně výboru: Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí UK) 
Místopředseda/kyně výboru: David Škorňa (MMR) 
Tajemník výboru: Anna Kárníková 
 
Členky a členové výboru: 
Tomáš Bezouška (Asociace krajů), Helena Čížková (MZV), Petr Černíkovský (MŠMT), Ivan 
Duškov (MZdr), Jakub Fischer (VŠE), Tomáš Hák (COŽP UK), Igor Hartman (TA ČR), Jan 
Kára (MZV), Jan Kovanda (COŽP UK), Pavlína Kulhánková (MPO), Petr Lebeda (Glopolis), 
Ondřej Mátl (SMO), Jana Menšíková (MV), Pavel Nováček (UPOL), Anna Pasková (MŽP), 
Ondřej Pašek (Zelený kruh), Karin Pavone (MZV), Marie Petrová (MŽP), Lukáš Pítr (MF), 
Martin Potůček (FSV UK), Iva Ritschelová (ČSÚ), Luděk Sosna (MD), Jiří Schwarz (NERV), 
Jiřina Svitáková (MPSV), Pavel Šremer (STUŽ), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Petr Švec (NSZM), 
Josef Tabery (MZE), Jiří Vrubel (ČPRUR), Petr Zahradník (NERV), Pavla Žáčková (MMR), 
Jan Žůrek (ČPRUR), 
 
Plán činnosti výboru: 
 

 Analýza sektorových a dalších relevantních strategií s ohledem na priority rozvoje ČR 
včetně identifikace „úzkých míst“ rozvoje.  

 Vytvoření síťové analýzy aktérů pro relevantní oblasti.  

 Zpracování dodatečných analýz k úzkým místům včetně identifikace koridorů rozvoje 
(alternativní scénáře) 

 Sestavení přehledu principů udržitelnosti a konkrétních nástrojů k jejich aplikaci 
(národní, municipální úroveň).  

 Analýza globálních a evropských megatrendů (kontextualizace rozvoje ČR).  

 Návrh systému monitorování pokroku ČR v oblasti priorit rozvoje (včetně aplikace 
Well-Being Framework OECD v ČR).  

 Vytvoření systému řízení strategií s ohledem na výše zmíněné principy a spolupráce 
se strategickými útvary ministerstev.  
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3. Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu 
 
Počet zasedání: 3 (12. 11. 2014, 15. 1. 2015, 12. 2. 2015) 
Počet členů výboru: 24  
 
Předseda: Ing. Vladimír Dolejský (MŽP) 
Tajemník výboru: RNDr. Jiří Bendl, CSc. 
 
Seznam členek a členů:  
Mgr. Jan Dušek (Beleco), prof. Ing. Josef Fanta (České Budějovice), Ing. Jan Gallas (MZe), 
doc. RNDr. Jakub Hruška (ČGS), prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Ing. Jiří Klápště 
(MŽP), Ing. Karel Kříž (ČSOP Vlašim), Ing. arch. Věra Kučová (NPÚ), Ing. Josef Nistler 
(MŽP), Ing. Martina Pásková, Ph.D. (UHK), PaedDr. Josef Rydlo (MŠMT), doc.Dr. Ing. Alena 
Salašová (Mendelova univerzita), Ing. Klára Salzmann, Ph.D. (ČKA Praha), Ing. Tomáš 
Sklenář (MMR), prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (ČZU Praha), RNDr. Jiří Stonawski (LČR), 
Ing. arch. Martin Stránský (CENELC), prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. (Univerzita 
Palackého), PhDr. Vladimír Špidla (Úřad vlády), Mgr. Veronika Vilímková (MŽP), doc. Ing. 
Karel Vrána, CSc. (ČVUT), Ing. Václav Zámečník  (ČSO).  
 
Dosavadní výstupy:  

 Diskuse nad stavem Evropské úmluvy o krajině (EÚoK), případná revize, 
implementace, mezioborová spolupráce a příprava konference ke krajině (12. 3. 2015 
Lichtenštejnský palác).  

 Pozměňovací návrhy Senátu snižující ochranu půdy 
 
Plán činnosti výboru:  
 

 zpracování vize krajiny – 30. 6. 2015  

 zpracování podkladů ke krajinné politice – 31. 12. 2015 

 návrh implementace Implementace EÚoK – 31. 12. 2015 

 SWOT analýza současného stavu krajiny 

 řešení koncepčních otázek územní ochrany a územního rozvoje z hlediska kvality 
krajiny 

 zpracování návrhu dlouhodobé integrované meziresortní spolupráce 

 prověření tematických priorit podporovaných z veřejných prostředků z hlediska krajiny 

 přizpůsobení uživatelské infrastruktury krajiny přírodním podmínkám 

 zajištění obnovy ekologické infrastruktury krajiny v kontextu jejích kulturně-
historických hodnot 

 zabývat se implementací zelené infrastruktury  

 zajištění účinné spolupráce vlastníků, správců a uživatelů krajiny, včetně zpřesnění 
odpovědnosti a kompetencí dalších aktérů (samosprávy a státní správy) 

 zajištění účasti veřejnosti na dalším rozhodování o krajině  
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4. Výbor pro udržitelnou energetiku 
 
Počet zasedání: 4 (9. 10. 2014, 18. 11. 2014, 8. 1. 2015, 5. 2. 2015) 
 
Počet členů výboru: 28  
 
Předseda: Ing. Petr Kalaš (MŽP, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 
Místopředseda: Ing. Ivan Beneš 
Tajemník výboru: RNDr. Jiří Bendl, CSc. 
 
Seznam členek a členů:  
Mgr. Václav Bartuška (MZV), Ing. Jiří Beranovský, Ph.D. MBA (EkoWAT), Ing. Vladislav 
Bízek, CSc., Ing. Jana Cicmanová, MSc.  (Energy Cities), Mgr. Filip Černoch, Ph.D. 
(Masarykova univerzita Brno), Ing. Dana Drábová, Ph.D. (SÚJB), Ing. Josef Fiřt 
(EuroEnergy), Ing. Jiří Gavor, CSc. (ENA), prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (ČVUT), RNDr. 
Štěpán Chalupa (Komora OZE a ČSVE), Ing. Jiří Karásek, Ph.D. (SEVEn, středisko pro 
efektivní využití energie), Ing. Martin Kloz, CSc. (Úřad vlády), doc. Ing. Jaroslav Knápek, 
CSc. (ČVUT FEL), Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D. (Energetický manažer, Litoměřice), RNDr. Jiří 
Koželouh (Hnutí Duha), Ing. Jiří Krátký (Jeseník), Ing. Jan Motlík (ČSVTS, A OZE), Mgr. 
Antonín Panák (Ernst and Young, Žďár nad Sázavou), Ing. Irena Plocková (ČPRUR), Ing. 
Edvard Sequens (Calla, České Budějovice), Ing. Jiří Spitz (ENVIROS s.r.o.), Ing. Miroslav 
Šafařík, Ph.D. (PORSENNA o.p.s.), PhDr. Vladimír Špidla (Úřad vlády), Mgr. Milan Ščasný, 
Ph.D. (UK COŽP), Ing. Vladimír Vlk (MPO).     
 
Dosavadní výstupy:  

 konzultace k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony (sněmovní tisk č. 351) 

 Diskuse a příprava doporučení k aktualizaci SEK 

 Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 

 Diskuse a připomínkování analýzy dopadů zvyšování energetické účinnosti, která 
byla zpracovaná na Úřadu vlády (Aleš Chmelař)  

 Demonstrace modelového nástroje "Klimatická kalkulačka 2050" 

 Současné a budoucí teplárenství 

 Lidský prvek při realizace moderních opatření 

 Další pokračování a fungování projektu ReStEP  

 Připomínkování materiálu Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) do 15. 12. 
2014.  
 

Plán činnosti výboru pro roky 2015-2016: 

 Přenos nadnárodních expertiz (UNEP, OECD, IEA, EK, EEA a další) do českých 
rozhodovacích procesů a slaďování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti 
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energetiky a resilience s principy udržitelného rozvoje (termín: průběžně 2015 až 
2020) 

 Podpora při tvorbě studí a formulaci pozic k národním a evropským energetickým 
koncepcím. (termín: průběžně 2015 až 2016) 

 Podpora vzniku variantních scénářů a doporučení pro vývoj optimálního 
energetického mixu České republiky se zohledněním širších souvislostí. (termín: 
2015 a 2016) 

 Vytvoření a propagace veřejně přístupného nástroje pro kalkulaci klimatických 
dopadů a propagace ReStEP do regionů. (termín: 2015) 

 Vytvoření koncepce rozvoje OZE a decentralizované energetiky a energetické 
soběstačnosti municipalit jako součást zvýšení resilience na úrovni „meso-level“. 
(termín: 2015 – 2016) 

 Příprava důsledného ukončení domácích topenišť na uhlí vzhledem k nepřijatelné 
zdravotní zátěži populace ČR a vysokým externím škodám na zdraví a majetku. 
(termín: 2015) 

 Koncepční příprava ČR na změněné poměry v domácí i světové palivové základně 
(termín: průběžně 2015 až 2020) 

 Internalizace externích škod s cílem snižovat zdravotně rizikové emise z energetiky 
při současné podpoře plnění klimatických závazků. (termín: průběžně 2015 až 2016) 

 Spolupráce na tvorbě vhodných kritérií pro zadávací dokumentace operačních 
programů se vztahem k energetice i energetickým úsporám. (termín: do ½ roku 2015)  

 
 
 
5. Výbor pro udržitelné municipality 
 
Počet zasedání: 3 (21. 10. a 16. 12. 2014, 10. 2. 2015) 
Počet členů výboru: 17 + 2 hosté 
 
Předseda: Petr Švec (Národní síť Zdravých měst) 
Místopředseda: Dan Jiránek (Svaz měst a obcí), David Koppitz (Ministerstvo pro místní 
rozvoj) 
Tajemník výboru: Jan Mareš 
 
Seznam členek a členů:  
Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.), Yvonna Gailly 
(Ekologický institut Veronika), Tomáš Hák (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy), Martin Hyský (kraji Vysočina, Asociace krajů ČR), Marie Kostruhová (Ministerstvo 
vnitra), Jiří Krist (Národní síť Místních akčních skupin ČR), František Kubeš (Ministerstvo pro 
místní rozvoj), Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství), Pavlína Kulhánková (Ministerstvo 
průmyslu a obchodu), Pavel Nováček (Univerzita Palackého v Olomouci), Marie Petrová 
(Ministerstvo životního prostředí), Martin Říha (Společnost pro trvale udržitelný život), Jan 
Sedláček (Sdružení místních samospráv), David Šátek (Ministerstvo financí), Martin Šimáček 
(ÚV - Agentura pro sociální začleňování), Alena Šteflová (WHO) 
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Dosavadní výstupy:  

 zapojení Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 jako pracovní součásti Výboru 

 zahájení práce na přehledu nástrojů pro dosahování udržitelnosti na úrovni 
municipalit 

 
Plán činnosti pro roky 2015-2016: 

 vytvořit fungující modul provazeb národních priorit s cíli municipalit 

 zveřejnit přehledy systematických nástrojů pro udržitelné municipality 

 definovat vztahy mezi harmonizovanými nástroji pro udržitelné municipality 

 přispět ke zpracování certifikované metodiky hodnocení udržitelného rozvoje na 
úrovni municipalit 

 
 
6. Výbor pro udržitelnou dopravu 
 
Počet zasedání: 2 (7. 1. 2015, 10. 2. 2015) 
 
Počet členů výboru: 24  
 
Předseda: ing. Tomáš Čoček, Ph.D. (NM MD) 
Místopředseda: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT) 
Tajemník výboru: RNDr. Jiří Bendl, CSc. 
 
Seznam členek a členů:  
Ing. Vladimír Fišer (Bohemia – kombi), Ing. Karel Havlíček (ŘO PP SFDI), RNDr. Jan 
Hovorka, PhD. (PřF UK), Ing. Pavla Chmelová (MF), Ing. Jiří Jedlička (CDV), Ing. Jarmila 
Johnová (Pražské matky), Mgr. Radomíra Jordová (CDV), MUDr. Helena Kazmarová (SZU), 
Mgr. Jaroslav Kepka (MŽP), Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (VUT v Brně), prof. Ing. 
Michal Mejstřík, CSc. (IES FSV UK), Mgr. Daniel Mourek (Nadace Partnerství, vicepresident 
ECF), Ing. Eduard Muřický (Ing. Pavel Šenych) (MPO), RNDr. Josef Postránecký (MV), Ing. 
Jan Ruml (Český plynárenský svaz ), Ing. Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy), MUDr. 
Radim Šrám, Dr.Sc. (ÚEM AVČR), MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH (WHO), Mgr. Robert 
Veselý (MMR), Ing. Jan Žůrek (ČPRUR, KPMG).  
 
Dosavadní výstupy:  

 Podpora a návaznost na programy čisté mobility  

 Vyplnění dotazníku EHK OSN k plnění Pařížské deklarace 
 
 
Plán činnosti výboru:  
 

 Facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy především se zaměřením na 
snižování zdravotně rizikových emisí do ovzduší 
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 Koncepční příprava ČR na změněné poměry ve světové palivové základně s dopadem 
na dopravu (přechod na neropnou dopravu) 

 Podpora strategií a koncepcí a příprava návrhů opatření na podporu čisté mobility  

 Podpora a tvorba návrhů na odstranění legislativních překážek v oblasti dopravy 
založené na zemním plynu (CNG, LNG)  

 Tvorba vhodných emisních kriterií pro výběrová řízení na nákup vozového parku pro 
státní správu a samosprávu  

 Návrh opatření na podporu výstavby bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu a pro 
podporu nemotorové dopravy  

 Příprava strategických postupů k plnění vládního prohlášení zamýšlející přesun nákladní 
dopravy ze silnic na železnici včetně finančního zajištění 

 Analýza a strategický postup k zavádění nízkoemisních čistých zón ve městech 

 Rozpracování Pařížské deklarace EHK OSN Programu pro dopravu, zdraví a životní 
prostředí (THE PEP) z dubna 2014 pro podmínky ČR. 

 Analýza a postup k průběžné internalizaci externích nákladů v dopravě (OECD, WHO) 

 Problematika udržitelného financování veřejné osobní dopravy 

 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) 

 
 
7. Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
 
Počet zasedání: 2 (25. 11.2014, 13. 1. 2015) 
Počet členů výboru: 17 + 2 hosté 
 
Předseda: Jan Zikl (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 
Místopředseda: Tomáš Kažmierski (Ministerstvo životního prostředí), Jiří Kulich (Centrum 
ekologických středisek PAVUČINA) 
Tajemník výboru: Jan Mareš 
 
Seznam členů:  
Jana Harmanová (Krajský úřad Moravskoslezského kraje), Dana Kapitulčinová (Centrum pro 
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Dita Villaseca B. Kubíková (Ministerstvo 
zahraničních věcí), Karla Mališová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Dana 
Moravcová (OMEP), Josef Morkus (Ministerstvo pro místní rozvoj), Jakub Stárek 
(Ministerstvo financí), Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí), Jana Dlouhá 
(Společnost pro trvale udržitelný život), Petr Daniš (Sdružení TEREZA), Petra Skalická 
(Člověk v tísni, Glopolis), Stanislav Štech (Univerzita Karlova), Luděk Tesarčík (Asociace 
krajů) 
 
Stálí hosté: Simona Kratochvílová (ÚV), Martin Profant (AV ČR, v. v. i..) 
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Dosavadní výstupy:  

 vytvoření stanoviska a usnesení k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR pro léta 2015-2020, na jehož základě bylo vzdělávání 
k udržitelnému záměru do Dlouhodobého záměru doplněno, účast v meziresortním 
připomínkovém řízení 

 
Plán činnosti výboru:  

 vydání doporučení ke způsobu strategického ukotvení vzdělávání k udržitelnému 
rozvoji ve vzdělávacích dokumentech a postoupení relevantním institucím 

 přehled o financování vzdělávání k udržitelnému rozvoji: analýza možností využití OP 
VVV a dalších možností financování 

 přehled a analýza současné situace vzdělávání k udržitelnému rozvoji v ČR i 
v zahraničí 

 konzultace při revizi kurikul; propojování struktur veřejné správy pro vzdělávání k 
udržitelnému rozvoji 

 
 
8. Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji 
 
Počet zasedání: 3 (22. 9. a 17. 10. 2014, 6. 1. 2015) 
 
Počet členů a členů výboru: 13 (pozn. výbor v současné době pracuje na meziresortní bázi 
v souvislosti s přípravou pozic ČR k post-2015 procesu, plánováno je jeho rozšíření o další 
aktéry v roce 2015) 
 
Předsedkyně: Anna Kárníková (ÚV) 
 
Seznam členek a členů:  
Helena Čížková (MZV), Luboš Dubovský (SEZ ÚV), Jindřich Fryč (MŠMT), Viktor Havlice 
(MPO), Jiří Jungr (MZe), Jiří Muchka (MZV), Eva Němečková (MPSV), Zdeněk Pagáč (MF), 
Karin Pavone (MZV), Lukáš Pokorný (MŽP), Norbert Schellong (MZd), Vít Sedmidubský 
(MD), Veronika Stromšíková (MZV) 
 
Stálí hosté: Candida Horňáková (MZV), Michal Broža (IC OSN Praha), Petr Lebeda 
(Glopolis, o.p.s.), Martin Kubeček (MZV) 
 
Dosavadní výstupy:  

 příprava Kulatého stolu Priority rozvoje ČR (22. 1. 2015) 

 informace o průběhu přípravy a vyjednávání Sustainable Development Goals, resp. 
agendy post-2015 
 

Plán činnosti výboru:  

 podílení se na přípravě materiálů k Ministerial Council Meeting OECD (červen 2015) 

 příprava na UN Summit for Adoption of Post-2015 Development Agenda (9/2015) 


