
Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  
 

Zpráva o činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2016 

Podklad pro 33. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR či Rada) dne 
21. března 2017 

 

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

 Počet jednání Data jednání 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj 3 15. březen, 18. červenec, 18. říjen 

Řídící výbor RVUR 9 

13. leden, 24. únor, 5. duben, 

24. květen, 6. červen, 6. září, 

26. září, 26. říjen, 29. listopad 

Výbory RVUR 

Výbor pro socio-ekonomický rozvoj 7 

4. únor, 8. březen, 19. duben, 

17. květen, 1. červen, 27. červenec, 

22. září 

Výbor pro strategické řízení a 

implementaci principů udržitelného 

rozvoje 

6 
9. únor, 29. březen, 21. dubna, 

9. června, 20. září, 13. prosince 

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu 6 
12. leden, 18. únor, 14. duben, 

21. červen, 19. září, 20. září,    

Výbor pro udržitelnou energetiku 7 

19. leden, 1. březen, 7. červen, 

12. červenec, 30. srpen, 4. listopad, 

8. prosinec 

Výbor pro udržitelné municipality 5 
2. únor, 5. duben, 2. červen, 

13. září, 6. prosinec 

Výbor pro udržitelnou dopravu 2 14. ledna, 9. února 2016  

Výbor pro vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji 
3 15. leden, 22. září, 15. prosinec 

Výbor pro koordinaci pozic České 

republiky k udržitelnému rozvoji 
4 

16. únor, 25. duben, 16. červen, 

29. září 

Výbor pro indikátory udržitelného 

rozvoje 
5  

28. dubna, 20. června, 20. září, 21. 

října, 24. listopadu 

Pracovní skupiny RVUR 

Pracovní skupina pro místní Agendu 

21 (MŽP) 
4 

10. únor, 8. červen, 29. září, 

23. listopadu 

Pracovní skupina pro udržitelný 

rozvoj regionů, obcí a území (MMR) 
8 

25. únor, 12. květen, 14. červenec, 

31. srpen, 10. listopad 

Pracovní skupina pro Smart Cities 

(MMR) 
2 2. listopad, 19. prosinec 

Pracovní skupina pro vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji (MŠMT) 
0  
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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, Národním adaptačním plánu na změnu klimatu a 
COP 22 

 ustanovení Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje 

 

Výbor pro socio-ekonomický rozvoj 

 projednání draftu ČR 2030 (klíčové oblasti Lidé a společnost a Hospodářský model) 

 informace o zadání analytické studie Souhrn způsobů hodnocení kvality a odolnosti 
infrastruktury v návaznosti na proces přípravy ČR 2030  

 prezentace a projednání Koncepce rodinné politiky 

 

Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje 

 konzultace a supervize v oblasti aplikace participativního přístupu k tvorbě strategického 
rámce Česká republika 2030  

 spolupráce na analýze a textaci ke klíčové oblasti strategického Česká republika 2030 
s názvem Dobré vládnutí  

 příprava vstupu do strategického rámce Česká republika 2030 k operacionalizaci principů 
udržitelného rozvoje, nástrojům udržitelného rozvoje a implementaci strategického 
dokumentu  

 činnosti v oblasti strategického řízení a plánování ve veřejné správě v gesci Ministerstva 
pro místní rozvoj, zejména v rámci Expertní skupiny pro strategickou práci, a pravidelné 
informování členů Výboru pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného 
rozvoje  
 

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  

 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 

 konference Voda v krajině 

 konference Naše národní parky dnes a jak dál 
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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) 

 neudržitelnost zdravotně rizikových emisí z lokálních topenišť na uhlí během topného 
období 

 

Výbor pro udržitelné municipality 

 průběžné projednání draftu ČR 2030 (klíčové oblasti Obce a regiony a Dobré vládnutí) 

 projednání Analýzy přístupů municipalit k plánování a hodnocení udržitelného rozvoje  

 zajištění informovanosti o činnosti municipálních asociací, resortů a pracovních skupin 
(PS pro místní Agendu 21, PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území) 

 ustanovení Pracovní skupiny pro Smart Cities (gestor: MMR) 

 

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 zdravotně rizikových emisí a skleníkových plynů, logistika, intermodalita, 
energetická efektivnost mobility, fragmentace krajiny 

 

Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

 projednání draftu ČR 2030 (klíčové oblast Lidé a společnost) 

 projednání výsledků šetření Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech 

 projednání Seznamu lektorů pro místní Agendu 21 

 

Výbor pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji 

 spolupráce na analýze a textaci ke klíčové oblasti strategického dokumentu Česká 

republika 2030 s názvem Globální rozvoj  

 zapojení do kulatých stolů k prioritám rozvoje České republiky, především do kulatého 

stolu ke klíčové oblasti s názvem Globální rozvoj   



Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  
 

 

Strana 4 (celkem 4) 

 strukturovaná výměna informací o reflektování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj do 

činnosti mezinárodních organizací  

 

Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje 

 v součinnosti s ostatními výbory Rady vlády pro udržitelný rozvoj stanovení cílů pro 
strategický rámec Česká republika 2030 s ohledem na jejich měřitelnost. 

 výběr existujících indikátorů ke stanoveným cílům ČR 2030, respektive koordinace 
přípravy nových indikátorů, v odůvodněných případech formování zcela nových indikátorů.  

 vypracování indikátorové sady k ČR 2030.  

 Posouzení dostupnosti a vhodnosti dat, respektive indikátorů ke strategickému 
dokumentu ČR 2030, předkládání závěrů k posouzení RVUR.  

 vymezení odpovědných institucí pro stanovení gescí k jednotlivým indikátorům a jejich 
koordinace. 

 

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

 školení ke globálním megatrendům ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a 
Technologickým centrem AV ČR (06. – 07.04.2016)  

 konference Voda v krajině – naděje pro budoucnost (14.04.2016) 

 Evropský týden udržitelného rozvoje (29.05. – 05.06.2016) 

 6 kulatých stolů pro přípravu strategického rámce Česká republika 2030 (14.04.–
12.05.2016) 

 2 veřejná slyšení k návrhu strategického rámce Česká republika 2030 a konceptu 
dobrovolných závazků (01. a 21.11.2016) 

 veřejné projednání návrhu strategického rámce Česká republika 2030 v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR (31.10.2016) 

 Fórum pro udržitelný rozvoj 2016 (21.12.2016)  

 

 


