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Informace o činnosti RVUR a Odboru pro udržitelný rozvoj (OUR) a 

návrh jejich plánu činnosti 

 
 Implementováno usnesení vlády ze dne 9. června 2014 č. 434, kterým došlo k převodu 

činností spojených s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj z Ministerstva životního 

prostředí na Úřad vlády ČR – byla převáděna agenda a dokumentace sekretariátu RVUR 

na Úřad vlády ve spolupráci s MŽP.  

 S účinností od 29. 8. 2014 byl rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 28/2014 zřízen 

Odbor pro udržitelný rozvoj. 

 K 1. 11. 2014 byla provedena další úprava organizačního schématu ÚV ČR a Odbor pro 

udržitelný rozvoj se začlenil do útvaru ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu Jiřího Dienstbiera. 

 Personální složení k 1. 1. 2015 bylo rozšířeno na celkem 6 systemizovaných míst  

 Odbor pro udržitelný rozvoj připravoval a koordinoval ustanovení výborů, nominace a 

jmenování členů, zasedání a průběžné aktivity výborů. Počty doposud proběhlých zasedání 

výborů: 

 

 Socioekonomický výbor pro udržitelný rozvoj 3x 

 Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje 2x 

 Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu 3x 

 Výbor pro udržitelnou energetiku 4x 

 Výbor pro udržitelné municipality 3x  

 Výbor pro udržitelnou dopravu 2x 

 Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 2x  

 Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji  2x 

 

 V rámci výborů byly ustanoveny pracovní skupiny, resp. byla obnovena jejich činnost (např. 

Pracovní skupina pro místní Agendu 21, Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, 

obcí a území). 

 

 

Aktivity Odboru pro udržitelný rozvoj:  

 

 14. října 2014: kulatý stůl „Finanční spoluúčast zaměstnanců jako faktor udržitelného 

podnikání – zkušenosti z Baskicka a jak je využít v České republice“. Hosty kulatého 

stolu byli: Ramiro Cibrian, vedoucí Delegace Evropské komise v České republice (1999-

2003) a odborník na region Baskicka a Juan Manuel Sinde, úspěšný ředitel rozsáhlé 

Mondragonské družstevní korporace a člen představenstva Caja Laboral a Rostislav 



 

 

Stránka 2 z 3 

 

Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev. Kulatý stůl proběhl se 

zástupci firem, rezortů, odborů, svazů i veřejnosti k tématu hodnotově orientovaného řízení 

podniků a diskutoval praktické zkušenosti s finanční spoluúčastí zaměstnanců v Baskicku, 

jak je finanční spoluúčast prakticky organizována a jaké jsou její výsledky i v době krize a 

co brání rozvinutí potenciálu finanční spoluúčasti a družstevnictví v České republice a jak 

konkrétně je lze podpořit.  

 

 28. 11. 2014 proběhlo v Lichtenštejnském paláci Fórum pro udržitelný rozvoj za účasti 

předsedy vlády ČR a významného přispění Simona Uptona ředitele Direktorátu OECD 

pro životní prostředí. Jejich vystoupení v úvodním bloku doplnil Richard Brabec, ministr 

životního prostředí.  

Fórum pro udržitelný rozvoj bylo složeno ze tří tematických panelů pokrývajících a 

pokrývalo všechny tři dimenze udržitelného rozvoje: sociální, ekonomický a 

environmentální. V prvním panelu, nazvaném Ekonomické nástroje udržitelného 

rozvoje, představil Simon Upton konkrétní nástroje, příklady, inspirace zelného růstu.  

Udržitelný rozvoj jako nový globální rozvojový rámec se stal hlavním tématem druhého 

panelu. Cíle udržitelného rozvoje, určující globální agendu po roce 2015. 

Paralelně vedený panel Demografický vývoj jako příležitost: stříbrná ekonomika se 

pokoušel vyvrátit zažitý pohled na stárnutí populace jako na hrozbu, ale snažil se o pohled, 

který situaci vnímá, jako příležitost jak se adaptovat nejen na demografickou změnu a 

vytvářet inkluzivní společnost.  

 

 Kulatý stůl Priority rozvoje pro Českou republiku v kontextu vyjednávání o Cílech 

udržitelného rozvoje, 22. 1. 2015 

Pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj se ve čtvrtek 22. ledna 2015 ve Strakově 

akademii u kulatého stolu sešly téměř čtyři desítky zástupců a zástupkyň veřejného, 

soukromého a občanského sektoru. Cílem akce bylo diskutovat o formulaci priorit pro 

udržitelný rozvoj České republiky. Všechny sektory se shodly na potřebě určit směřování 

České republiky v následujících 10-15 letech.  Vyjádřily zájem o partnerství a podílení se 

na tomto procesu. 

Touto akcí dala veřejná správa najevo nejen zájem otevírat se dialogu s dalšími partnery, 

ale také se přihlásila ke své koordinační roli v tomto procesu.  Tento krok se setkal s 

pozitivní odezvou všech zúčastněných.  

Kulatý stůl se odehrál v kontextu 70. výročí vzniku Organizace spojených národů. OSN na 

podzim tohoto roku přijme Cíle udržitelného rozvoje, které se stanou novými universálními 

cíli pro globální společenství v období 2015 až 2030, Českou republiku nevyjímaje. Nový 

dokument OSN nahradí tzv. Rozvojové cíle tisíciletí. 

 

Účast zaměstnankyň a zaměstnanců na akcích jiných subjektů: 

 

 Konference COPERNICUS Alliance Conference on Education for Sustainability 

pořádaná Centrem pro otázky životního prostředí UK dne 3. 10. 2014 v Praze. 

 Účast OUR na hodnocení Místní Agendy 21 v Litoměřicích (6. 10. 2014). 

 Diskusní seminář pro širokou veřejnost pořádaný Společností pro trvale udržitelný život 

(STUŽ) na téma: „Jaké jsou cíle a funkce Rady vlády pro udržitelný rozvoj aneb 

blýská se na lepší časy?“ 130 účastníků, záznam semináře na adrese http://www.stuz.cz/ 

(4. 11. 2014) 

http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/en/news-archive/902-invitation-to-the-copernicus-alliance-conference-education-for-sustainability-building-capacity-in-higher-education-prague
http://www.stuz.cz/
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 Panelová diskuse u příležitosti zveřejnění poslední části nové hodnotící zprávy 

Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Klimatická změna: od vědeckých 

poznatků k politickému řešení pořádaná v Senátu PSP Informačním centrem OSN v 

Praze, Centrem pro otázky životního prostředí UK, Klimatickou koalicí, Komisí pro životní 

prostředí AV ČR a nadací Heinrich-Böll-Stiftung v Praze (5. 11. 2014).  

 Mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2014 se zaměřením na udržitelnou 

logistiku a dopravu v Břevnovském klášteře, pořadatel RelientGroup (12. – 13. 11. 2014).  

 Kulatý stůl v PSP pořádaný MPSV a Úřadem vlády „Představení Akčního plánu pro 

vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích“ (24. 11. 2014). 

 Závěrečné shrnutí tříletého projektu „Česko hledá budoucnost“. Pořádali: nezávislé 

analytické centrum Glopolis, Heinrich-Böll-Stiftung v Praze (Eva van de Rakt) a Green 

European Foundation (17. 12. 2014).  

 Seminář Klima a společnost, který se konal 27. 1. 2015 pořádaný Komisí pro životní 

prostředí AV ČR. 

 

Zahraniční aktivity OUR 

 Účast na konferenci Evropské sítě udržitelného rozvoje (ESDN) A Renewed Policy 

Framework for Sustainable Development v Římě, 6. 7. 11. 2014 

 24. zasedání Výboru pro socioekonomické analýzy při ECHA v Helsinkách, 9. - 12. 9. 2014 

 Účast na expertním semináři OECD Green Growth and Sustainable Development Forum 

v Paříži, 13. - 14. 11. 2014 

 navázání spolupráce se švédskou ambasádou 

 

Plán činnosti pro rok 2015 

 příprava aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR  

 Uspořádání Konference k Evropské úmluvě o krajině dne 12. 3. 2015 ve spolupráci s MŽP 

 Zapojení ČR do European Sustainable Development Week (Evropský týden udržitelného 

rozvoje), 30. 5. – 5. 6. 2015 

 Ve spolupráci s MZV příprava konference k 70. výročí založení OSN (2. červen 2015) 

 Pořádání konference Budoucnost práce ve spolupráci s MPSV a ČMKOS (červen 2015) 

 Příprava Fóra pro udržitelný rozvoj (listopad 2015) 

 


