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Podklad pro 33. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR či Rada) dne 
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RADA VLÁDY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Plán činnosti 

 pravidelně projednávat návrh implementace strategického rámce Česká republika 2030 

 zajištění informovanosti o přípravě implementace Agendy 2030 – Cílů udržitelného 
rozvoje v České republice 

 setkání European Sustainable Development Network v Praze (červen 2017) 

 uspořádání Fóra pro udržitelný rozvoj 2017 

 

VÝBOR PRO SOCIO-EKONOMICKÝ ROZVOJ 

Plán činnosti 

 projednání návrhu implementace strategického rámce Česká republika 2030  

 vyhodnocení stavu sociálního podnikání v ČR a s ohledem na přípravu zákona 
o sociálním podnikání a nastavení podpory sociálního podnikání v rámci nového 
programového období 2014 – 2020 z hlediska diverzity jejich zaměření 

 

Personální obsazení výboru 

předseda: Aleš Chmelař (Úřad vlády ČR) 

místopředsedkyně: Jana Simonová 

tajemník: Ondřej Charvát (Úřad vlády ČR) 

členky a členové: Drahomíra Dubská, Miroslav Hájek (Česká zemědělská univerzita), Martin 
Hronza (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Lubomír Chaloupka (Ministerstvo financí), Pavel 
Mertlík (Vysoká škola Škoda Auto), Ivo Kaplán (Evropská unie federalistů), Vladimír Kváča 
(Ministerstvo pro místní rozvoj), Jana Maláčová (Ministerstvo práce a sociální věcí), David 
Münich (CERGE-EI), Jiří Nekovář (Confederation Fiscale Européene), Martina Pásková (Zelený 
kruh), Martin Pělucha (Vysoká škola ekonomická), Jan Procházka (Exportní garanční a 
pojišťovací společnost), Jaroslav Staněk (Asociace samostatných odborů), Jaroslav Šulc 
(Českomoravská konfederace odborových svazů), Martin Švolba (Ministerstvo životního 
prostředí), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)  
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VÝBOR PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE 

Plán činnosti 

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

 konzultace a metodická supervize při přípravě implementačního plánu strategického 
rámce Česká republika 2030  

 spolupráce při přípravě části implementačního plánu strategického rámce Česká 
republika 2030 věnované kapitole s názvem „Dobré vládnutí“  

 spolupráce při přípravě části implementačního plánu strategického rámce Česká 
republika 2030 věnované implementaci principů a nástrojů udržitelného rozvoje  

 informování a zapojení členů Výboru strategické řízení a implementaci principů 
udržitelného rozvoje do činnosti Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje  

 informování a zapojení členů Výboru strategické řízení a implementaci principů 
udržitelného rozvoje do činnosti v oblasti strategického řízení a plánování ve veřejné 
správě v gesci Ministerstva pro místní rozvoj  

 

Personální obsazení výboru 

předseda: Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy) 

místopředseda: David Škorňa (Ministerstvo pro místní rozvoj) 

tajemník: Jakub Rudý (Úřad vlády ČR) 

členky a členové: Tomáš Bezouška (Asociace krajů ČR), Petr Černikovský (Ministerstvo 
školství, mládeže, tělovýchovy), Helena Čížková (Ministerstvo zahraničních věcí), Ivan Duškov 
(Institut Plánování a rozvoje hl. m. Prahy), Jakub Fischer (Rada vysokých škol), Tomáš Hák 
(Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Otakar Hampl (Ministerstvo 
zemědělství), Igor Hartmann (Ministerstvo pro místní rozvoj), Vanda Horná (Ministerstvo 
zdravotnictví), Jiří Chocholouš (Ministerstvo zemědělství), Lukáš Kačena (TA ČR), Jan Kára 
(Ministerstvo zahraničních věcí), Jan Kovanda (Centrum pro otázky životního prostředí 
Univerzity Karlovy), Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Petr Lebeda 
(Glopolis), Markéta Linxová (Ministerstvo životního prostředí), Jiří Markl (Ministerstvo vnitra), 
Daniela Matějková (Ministerstvo zdravotnictví), Pavel Nováček (Univerzita Palackého 
v Olomouci), Karin Pavone (Ministerstvo zahraničních věcí), Marie Petrová (Ministerstvo 
životního prostředí), Lukáš Pítr (Ministerstvo financí), Martin Potůček (Fakulta sociálních věd 
Univerzity Karlovy), Iva Ritschelová (Český statistický úřad), Luděk 
Sosna (Ministerstvo  dopravy), Pavel Šremer (Zelený kruh), Petr Švec (Národní síť Zdravých 
měst), Jindra Tumová (Ministerstvo práce a sociální věcí), Jiří Vrubel (Exotoxa), Pavla Žáčková 
(Ministerstvo pro místní rozvoj), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 
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VÝBOR PRO KRAJINU, VODU A BIODIVERZITU 

Plán činnosti 

 expertní stanoviska a doporučení k legislativním i nelegislativním materiálům v oblasti 
krajiny, vody a biodiverzity (směrnice k invazivním druhům, zákon k národním parkům, 
implementace Národního akčního plánu přizpůsobení se změně klimatu, ochrana půdy, 
mezinárodní Úmluva o krajině, Úmluva o mokřadech, mezinárodní panel na ochranu 
biodiverzity, implementace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 2030, dotační 
politika v zemědělství a další.), 

 příprava odborných seminářů, konferencí a osvěty s problematikou ochrany biodiverzity, 
kvality vod a vize krajiny, 

 doporučení k problematice domácí i mezinárodní ochrany biologické druhové pestrosti a 
ochrany ekosystémů, 

 doporučení k problematice komplexní ochrany krajiny, 

 doporučení k problematice kvality vod a problematiky přirozeného záchytu vody v krajině, 
v půdě a k revitalizaci říčních toků   

 

Personální obsazení výboru 

předseda: Vladimír Dolejský (Ministerstvo životního prostředí) 

místopředseda: Klára Salzmann (Česká komora architektů) 

tajemník: Jiří Bendl (Úřad vlády ČR) 

vedoucí Pracovní skupiny pro biodiverzitu: Jan Plesník (AOPK) 

vedoucí Pracovní skupiny pro krajinu: Klára Salzmann (Česká komora architektů) 

vedoucí Pracovní skupiny pro vodu: Zdeněk Poštulka (NNO)  

členky a členové:  Petr Birklen  (Ekotoxa), Pavel Cudlín (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, 
v.v.i.), Martina Černá (MMR), Jan Dušek (Beleco), Josef Fanta, Jan Frouz (Centrum pro otázky 
životního prostředí a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Jan Gallas (Ministerstvo 
zemědělství), Václav Hlaváček (Agrární komora ČR), Jakub Hruška (Česká geologická služba), 
Jiří Jungr (Ministerstvo zemědělství), Pavel Kindlmann (Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Karlovy), Jiří Klápště (MŽP), Karel Kříž (Český svaz ochránců přírody), Věra Kučová (Národní 
památkový ústav), Jana Majerová (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Miroslav Martiš (Česká 
zemědělská univerzita), Josef Nistler (Ministerstvo životního prostředí), Martina Pásková 
(Univerzita Hradec Králové), Jan Plesník (Agentura ochrany přírody a krajiny), Zdeněk Poštulka 
(NNO), Josef Rydlo (Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy), Alena Salašová (Mendelova 
univerzita), Klára Salzmann (Česká komora architektů), Tomáš Sklenář (Ministerstvo pro místní 
rozvoj), Petr Sklenička (Česká zemědělská univerzita), Jiří Stonawski (Lesy ČR), Martin 
Stránský (Centrum Evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině), Bořivoj 
Šarapatka (Univerzita Palackého), Jan Šíma (Ministerstvo životního prostředí), Vladimír Špidla 
(Úřad vlády), Jiří Vaníček (Ministerstvo financí), Karel Vrána (České vysoké učení technické 
v Praze), Václav Zámečník (Česká společnost ornitologická) 
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VÝBOR PRO UDRŽITELNOU ENERGETIKU 

Plán činnosti 

 strategické postupy, návrhy a facilitace opatření ke snižování negativních jevů 
z energetiky s cílem snižovat zdravotně rizikové emise z energetiky při současné 
podpoře plnění klimatických závazků včetně internalizace externích škod 

 strategická a koncepční příprava ČR na včasné snižování závislosti na ropě, tlumení 
a ukončování těžby uhlí a náhrada emisně rizikových topenišť na tuhá paliva 
v domácnostech a malospotřebě  

 strategická a koncepční doporučení na podporu obnovitelných zdrojů energie   

 systematická podpora energetické efektivnosti 

 řešení systémových a naléhavých problematik v energetice s dlouhodobou perspektivou 

 expertní stanoviska a doporučení k legislativním a nelegislativním materiálům vlády   

 

Personální obsazení výboru 

předseda: Petr Kalaš  

místopředseda: Ivan Beneš (nezávislý expert) 

tajemník: Jiří Bendl (Úřad vlády ČR) 

vedoucí Pracovní skupiny pro energetickou efektivnost: Irena Plocková  

vedoucí Pracovní skupiny pro obnovitelné zdroje energie: Štěpán Chalupa  

členky a členové: Václav Bartuška (Ministerstvo zahraničních věcí), Jiří Bendl (ÚV ČR), 
Jiří Beranovský (EkoWAT), Vladislav Bízek (nezávislý expert), Jana Cicmanová (Energy Cities), 
Filip Černoch (Masarykova univerzita Brno), Dana Drábová (Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost), Pavel Dudek (Ministerstvo práce a sociální věcí), Josef Fiřt (EuroEnergy), 
Jiří Gavor (ENA), František Hrdlička (České vysoké učení technické v Praze), Štěpán Chalupa 
(Komora OZE, Česká společnost pro větrnou energii), Eduard Janeček (Fakulta aplikovaných 
věd ZČU), Jiří Karásek (SEVEn), Martin Kloz (Úřad vlády), Jaroslav Knápek (České vysoké 
učení technické v Praze), Jaroslav Klusák (Městský úřad Litoměřice), Jiří Koželouh (Hnutí 
Duha), Jiří Krátký (Jeseník), Aleš Laciok (Technologická platforma Udržitelná energetika, ČEZ), 
Jaroslav Maroušek (SEVEn), Jan Motlík (Česká elektrotechnická společnost, Asociace pro 
využití obnovitelných zdrojů energie), Antonín Panák (Ernst and Young), Irena Plocková (Česká 
podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), Edvard Sequens (Calla), Vladimír Sochor (MPO), Jiří 
Spitz (ENVIROS), Pavel Stehlík, Miroslav Šafařík (PORSENNA), Vladimír Špidla (Úřad vlády 
ČR), Milan Ščasný (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Radim Šrám 
(Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.), Václav Trejbal (Svaz průmyslu a dopravy), Karel 
Vinkler (ČEPS), Václav Zemek (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) 
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VÝBOR PRO UDRŽITELNÉ MUNICIPALITY 

Plán činnosti 

 podporovat udržitelný rozvoj jako průřezového principu při řízení obcí a regionů 

 aktivně se podílet na přípravě implementace a propagaci ČR 2030 a SDGs v ČR, 
zapojit se do přípravy implementačního plánu ČR 2030 

 přispívat ke sledování vazeb mezi  SDGs, ČR 2030 a cíli municipalit 

 přispívat k evidenci nástrojů k udržitelnému rozvoji pro municipality (metody, programy, 
iniciativy) 

 sledovat aktivity a součinnost s pracovními skupinami výboru (PS URROÚ, PS pro SC 
a PS MA21) pro posílení udržitelného rozvoje v území 

 sdílet informace o finanční podpoře a hledat příležitosti pro finanční motivaci municipalit 
a regionů pro využívání nástrojů UR (propojit se zdroji EU, i se zdroji národními a 
krajskými) 

 nefinančně motivovat municipality a regiony pro postup k udržitelnému rozvoji (ocenění 
ap.) 

 podílet se na zpracování a podporovat uplatnění metodik hodnocení udržitelných 
municipalit a regionů v ČR, vycházející z národních i mezinárodních přístupů, programů 
a zkušeností 

 nabízet možnosti vzdělávání a příklady postupu k udržitelnému rozvoji pro municipality 
a regiony 

 

Personální obsazení výboru 

předseda: Petr Švec (Národní síť Zdravých měst) 

místopředseda: Dan Jiránek (Svaz měst a obcí ČR), David Koppitz (Ministerstvo pro místní 
rozvoj) 

tajemník: Jan Mareš (Úřad vlády ČR) 

členky a členové: Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Kateřina 
Buzková (Ministerstvo zemědělství), Yvona Gailly (Ekologický institut Veronica), Tomáš Hák 
(Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Martin Hyský (kraj Vysočina), 
Radek Jiránek (Úřad vlády ČR), Jiří Krist (Národní síť Místních akčních skupin ČR), Pavlína 
Kulhánková (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství), Pavel 
Nováček (Univerzita Palackého v Olomouci), Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí), 
Stanislav Rampas (Spolek pro obnovu venkova), Martin Říha (Společnost pro trvale udržitelný 
život), Jan Sedláček (Sdružení místních samospráv), David Sláma (Ministerstvo vnitra), Linda 
Sokačová (Ministerstvo práce a sociální věcí), David Šátek (Ministerstvo financí), Leo Steiner 
(Státní fond životního prostředí), Alena Šteflová (Světová zdravotnická organizace, zastoupení 
v ČR) 
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VÝBOR PRO UDRŽITELNOU DOPRAVU 

Plán činnosti 

 strategické postupy, návrhy a facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy 
především se zaměřením na snižování zdravotně rizikových emisí s velkým dopadem na 
zdraví obyvatel a na výdaje ve zdravotnictví (internalizaci externích škod; podpora čisté 
mobility se zaměřením na elektromobilitu, zemní plyn a nemotorovou dopravu, tvorba 
vhodných emisních kritérií pro centrální výběrová řízení na nákup vozového parku pro 
státní správu a samosprávu)   

 strategická a koncepční příprava ČR na včasný přechod na neropnou doprav 

 strategická doporučení na podporu udržitelné mobility osob se zvláštní pozorností na 
mobilitu ve městech a aglomeracích 

 koncepční doporučení a návrhy opatření k uspokojování přepravních potřeb věcí 
a materiálu udržitelným způsobem (udržitelná přeprava zboží) 

 expertní stanoviska a doporučení k legislativním a nelegislativním materiálům vlády a EU 
v oblasti mobility, dopravy, zdraví a životního prostředí 

 

Personální obsazení výboru 

předseda: Tomáš Čoček (Ministerstvo dopravy) 

místopředseda: Petr Moos (České vysoké učení technické v Praze) 

tajemník: Jiří Bendl (Úřad vlády ČR) 

vedoucí Pracovní skupiny pro udržitelnou nákladní dopravu: Vít Sedmidubský  

vedoucí Pracovní skupiny pro snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy, pro internalizaci 
externích škod a pro podporu čisté mobility se zaměřením na elektromobilitu, CNG 
a nemotorovou dopravu: Jiří Bendl  

vedoucí Pracovní skupiny pro otázky udržitelné mobility ve městech a aglomeracích: Rodomíra 
Jordová 

členky a členové: Jan Bezděkovský (Ministerstvo dopravy), Martina Černá (Ministerstvo pro 
místní rozvoj), Vladimír Fišer (Bohemia – kombi), Miroslav Hájek (Česká zemědělská univerzita, 
Vysoká škola ekonomická), Karel Havlíček (Státní fond dopravní infrastruktury), Jan Hovorka 
(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Jaroslava Hyršlová (Dopravní fakulta Pardubice), 
Pavla Chmelová (Ministerstvo financí), Tomáš Chmelík (ČEZ), Barbora Janíčková (Ministerstvo 
financí), Jiří Jedlička (Centrum dopravního výzkumu Brno), Jarmila Johnová (Pražské matky), 
Radomíra Jordová (Centrum dopravního výzkumu Olomouc), Tomáš Kazda (Vysoké učení 
technické v Brně), Helena Kazmarová (Státní zdravotní ústav), Jaroslav Kepka (Ministerstvo 
životního prostředí), Jaromír Marušinec (Vysoké učení technické v Brně), Michal Mejstřík 
(Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy), Petr Moos (České vysoké učení technické v Praze), 
Daniel Mourek (Nadace Partnerství, vicepresident ECF), Eduard Muřický (Ministerstvo průmyslu 
a obchodu), Jiří Pohl (Siemens), Kristýna Pokorná (Ministerstvo financí), Josef Postránecký 
(Ministerstvo vnitra), Jan Ruml (Český plynárenský svaz), Vít Sedmidubský (Ministerstvo 
dopravy), Zbyněk Sperat (CDV), Radim Šrám (Akademie věd ČR, v.v.i.), Alena Šteflová (WHO 
ČR), Leona Gergelová Šteigrová (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Robert Veselý 
(Ministerstvo pro místní rozvoj), Václav Vodrážka (PRE), Michal Vojtíšek (ČVUT), Jan Žůrek 
(Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, KPMG) 
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VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 

Plán činnosti 

 identifikace aktivit a strategických dokumentů realizovaných/aktualizovaných v období 
2016-2020 vztahujících se k VUR, jejich (průběžná) konzultace a připomínkování 
Výborem, na základě těchto stanovisek vydání doporučení ke způsobu strategického 
ukotvení vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve vzdělávacích dokumentech a aktivitách 
a postoupení relevantním institucím 

 podílet se návrhu implementace strategického rámce Česká republika 2030, zejména na 
klíčové oblasti Lidé a společnost 

 zajištění průběžné informovanosti a dialogu mezi různými typy rozvojového vzdělání 
(VUR, EVVO, GRV) s případným promítnutím do požadavků na DVPP 

 vytvořit strategický/akční plánu vzdělávání k udržitelnému rozvoji v ČR 

 přehled o financování vzdělávání k udržitelnému rozvoji (zejm. OP VVV) 

 konzultace při revizi kurikul (průběžně podle potřeby) 

 

Personální obsazení výboru 

předseda: Michal Pícl (MŠMT) 

místopředseda: Tomáš Kažmierski (Ministerstvo životního prostředí), Jiří Kulich (SEVER) 

tajemník: Ondřej Charvát (Úřad vlády ČR) 

členky a členové: Ondřej Andrys (Česká školní inspekce), Michal Broža (Informační centrum 
Organizace spojených národů v Praze), Petr Daniš (Sdružení TEREZA), Jana Harmanová 
(Krajský úřad Moravskoslezského kraje), Dana Kapitulčinová (Centrum pro otázky životního 
prostředí Univerzity Karlovy), Hana Korvasová (Zelený kruh), Dita Villaseca B. Kubíková 
(Ministerstvo zahraničních věcí), Karla Mališová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), 
Dana Moravcová (OMEP), Josef Morkus (Ministerstvo pro místní rozvoj), Miroslav Novák 
(Ministerstvo životního prostředí), Petra Skalická (Člověk v tísni, Glopolis), Kateřina Stonawská 
(Ministerstvo zemědělství), Ondřej Šejtka (Česká rada dětí a mládeže), Milada Švecová (Klub 
ekologické výchovy) 

  



Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  
 

 

Strana 8 (celkem 9) 

VÝBOR PRO KOORDINACI POZIC ČESKÉ REPUBLIKY K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 

Plán činnosti 

 spolupráce na návrhu implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů 
udržitelného rozvoje) v České republice, který má být vypracován a předložen vládě na 
základě usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 61  

 konzultace a spolupráce při přípravě dobrovolného reportu České republiky 

o implementaci Agendy 2030 v rámci Politického fóra na vysoké úrovni Organizace 

spojených národů 

 konzultace a spolupráce při přípravě implementačního plánu strategického rámce 

Česká republika 2030 a specificky části věnované kapitole s názvem Globální rozvoj  

 koordinace institucionálního zajištění realizace opatření, která vzejdou 

z implementačního plánu strategického rámce Česká republika 2030 a z doporučení ke 

koherenci politik pro udržitelný rozvoj  

 metodická a odborná spolupráce s Odborem pro udržitelný rozvoj v oblasti sledování 

koherence politik pro udržitelný rozvoj  

 sledování a vyhodnocování implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů 

udržitelného rozvoje) v České republice v oblasti vnitřních i vnějších politik 

 

Personální obsazení výboru 

předseda: Anna Kárníková (Úřad vlády ČR) 

místopředseda: Veronika Bajgarová (Ministerstvo zahraničních věcí), Petr Lebeda (Glopolis) 

tajemník: Jakub Rudý (Úřad vlády ČR) 

členky a členové: Michal Broža (Informační centrum Organizace spojených národů v Praze), 
Helena Čížková (Ministerstvo zahraničních věcí), Luboš Dubovský (Ministerstvo školství, 
mládeže, tělovýchovy), Jindřich Fryč (Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy), Viktor 
Havlice (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Ondřej Horký-Hlucháň (Ústav mezinárodních 
vztahů), Vanda Horná (MZdr), Jiří Jungr (Ministerstvo zemědělství), Vilém Jurek (Ministerstvo 
zemědělství), Lucie Krumpholcová (Ministerstvo zemědělství), Lucie Mádlová (Asociace CSR), 
Daniela Matějková (Ministerstvo zdravotnictví), Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního 
prostředí Univerzity Karlovy), Jiří Muchka (Ministerstvo zahraničních věcí), Martin Náprstek 
(Česká rozvojová agentura), Eva Němečková (Ministerstvo práce a sociální věcí), Zdeněk 
Pagáč (Ministerstvo financí), Karin Pavone (Ministerstvo zahraničních věcí), Lukáš Pokorný 
(Ministerstvo životního prostředí), Pavel Přibyl (FoRS), Iva Ritschelová (Český statistický úřad), 
Pavel Růžička (Enviros), Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy), Věra Venclíková (Platforma 
podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci)  
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VÝBOR PRO INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  

Plán činnosti 

 Dopracování tzv. šedých indikátorů a další práce na indikátorové sadě ke strategickému 
rámci Česká republika 2030 v rámci přípravy a realizace implementačního plánu.  

 Příprava dat a reporting dat pro potřeby strategického rámce ČR 2030 a diskuse 
k interpretaci indikátorů.  

 Mapování vývoje indikátorové sady k Agendě 2030 a mapování ostatních mezinárodních 
aktivit v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje včetně posouzení relevance a dostupnosti 
dat k indikátorové sadě k Agendě 2030.  

 Oponentní posuzování analýzy k pilotnímu měření kvality života, které připravuje Odbor pro 
udržitelný rozvoj.  

 Mapování vývoje indikátorových sad OECD v oblasti kvality života a Rámce pro měření 
blahobytu a dalších mezinárodních iniciativ mezinárodních organizací v této oblasti.  

 Konzultace s externími odborníky (průběžně). 

 

Personální obsazení výboru 

předseda: Jiří Hrbek (ČSÚ) 

místopředseda: Anna Kárníková (ÚV ČR), Bedřich Moldan (COŽP) 

tajemník: Aneta Haimannová (ÚV ČR) 

členky a členové: Jakub Cach (SMO ČR), Martina Černá (MMR), Zuzana Drhová (ÚV ČR), Petr 
Dvořák (MZe), Přemysl Filip (ÚV ČR), Jakub Fischer (Rada vysokých škol), Tomáš Hák 
(COŽP), Otokar Hampl (MZe), Vanda Horná (MZdr), Vladimír Hulík (MŠMT), Jaroslav Chyba 
(Rada seniorů), Jana Jandová (STUŽ), Svatava Janoušková (COŽP), Olga Kastlová (MD), Jan 
Kovanda (COŽP), Eva Kožoušková (ČSÚ), Petra Kubálková (Česká ženská lobby), Karina 
Kubelková (Hospodářská komora), Alena Kubů (MZe), Petr Lebeda (Glopolis), Markéta Linxová 
(MŽP), Ondřej Májek (ÚZIS), Jiří Markl (MV ČR), Václav Němec (Rada seniorů), Ivan Neumaier 
(MPO), Pavel Novák (MPSV), Jiří Markl (MV), Daniela Matějková (MZdr), Anna Pasková (MŽP), 
Tereza Ponocná (CENIA), Jan Potucký (ČRDM), Peter Smolík (Glopolis), Zdeněk Štolc (MF), 
Jaroslav Šulc (ČMKOS), Martina Václavíková (MZV), Eliška Valinová (ČSÚ), Vladimír Vávra 
(MSp), Miloslava Veselá (ČSÚ), Jiří Vrubel (CBCSD) 

 


