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Návrh rekonstrukce Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Podklad pro jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj dne 4. září 2014 

 

Úvod 
 

Usnesením vlády č. 434 ze dne 9. 6. 2014 byla k 1. červenci 2014 převedena činnost Rady 

vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen Rada či RVUR) do gesce Úřadu vlády. S ohledem na tento 

přesun a rozhodnutí oživit činnost Rady probíhá od července 2014 konzultační proces s cílem před-

ložit návrh rekonstrukce Rady tak, aby došlo k posílení její činnosti v konzultační i koordinační 

oblasti.  

Předkládaný materiál si klade za cíl poskytnout základní procesní a obsahové návrhy pro její 

budoucí fungování, včetně nastavení vztahu k vnějším partnerům a expertnímu zázemí. Po dokon-

čení procesu konzultace a schválení záměru na jednání Rady vlády bude návrh předložen do vlády 

ve formě upraveného statutu Rady vlády. 

 

Na jakou situaci návrh rekonstrukce RVUR reaguje? 
 

 potřeba reagovat na zvýšenou aktivitu v oblasti udržitelného rozvoje na mezinárodní úrovni 

(jednání o Sustainable Development Goals v rámci OSN) a závazky obsažené 

v programovém prohlášení vlády; 

 praktická absence zohledňování principů udržitelného rozvoje v posledních letech a s tím 

spojený postupný útlum činnosti RVUR; 

 v poměru k činnosti Rady velmi slabý aparát (1 pracovní místo na MŽP, v průběhu času 

pouze 0.1 pracovní náplně tajemníka), což vedlo k neschopnosti zajistit efektivní prosazo-

vání agendy a koordinaci s ostatními resorty a aktéry a její komunikaci na veřejnosti. 

 

Oblasti, kterými se zabývá předkládaný návrh rekonstrukce Rady vlády 

 
 CÍLE A ČINNOST 

 PROCESY, STRUKTURA A ČLENSTVÍ 

 KOMUNIKACE A FINANCOVÁNÍ 

 

 

CÍLE A ČINNOSTI RVUR 
 

Cíle Rady 

 
RVUR je třeba vnímat jako nadresortní orgán, jehož přidaná hodnota oproti činnosti jednotlivých 

resortů spočívá právě v jeho integrační a facilitační funkci, tj. není mocenským soupeřem jednotli-

vých resortů, nýbrž jejich partnerem zprostředkovávajícím informace mezi nimi, jakož i na úrovni 

národní i mezinárodní politiky (zejména ve vztahu k OSN, EU, OECD a WHO). 



Stránka 2 z 11 

Bude vycházet z již existujících výstupů činností jednotlivých resortů, umožní jim na řešených úko-

lech se podílet a rozvíjet je. Cílem činnosti Rady je zachovat kontinuitu a navázat na již existující 

projekty. 

 

Základní cíle Rady dle jejího aktuálně platného Statutu bude vhodné upravit a doplnit takto: 

 

a. iniciovat, koncipovat, koordinovat, integrovat, sledovat a vyhodnocovat strategickou dimen-

zi řízení, 

b. navrhovat opatření ke sladění dlouhodobých záměrů a cílů se střednědobými 

a krátkodobými cíli a programy v souladu s principy udržitelného rozvoje, 

c. sledovat a vyhodnocovat vývojová ohrožení a rozvojové příležitosti na evropské a globální 

úrovni a navrhovat včasné a odpovídající reakce českého státu na ně, 

d. rozpracovávat, koordinovat a sledovat uplatnění principů udržitelného rozvoje v hledání a 

prosazování dynamické rovnováhy jeho složky ekonomické, sociální a environmentální, 

e. generovat, podporovat a rozvíjet metodologickou kulturu strategické práce. 

 

Funkce Rady 

 
Strategická podpora: příprava vize směřování ČR a její rozpracování do dílčích i koncepčních 

strategických dokumentů (Strategický rámec udržitelného rozvoje, dále jen SRUR), meziresortní 

facilitace v oblasti strategického řízení. 

 
Poradně-konzultační funkce: Rada jako poradní orgán nemá přímou exekutivní pravomoc a nabízí 

proto variantní řešení problémů udržitelného rozvoje a strategického řízení, rozvíjí ve spolupráci 

s resorty metodiku strategického řízení a navrhuje způsoby jejího uplatňování. 

 

Komunikační platforma: Rada je platformou, která umožňuje přímou komunikaci subjektů a akté-

rů, kteří jinak mají jen omezené možnosti se pravidelně setkávat (zástupci/kyně resortů, neziskové a 

akademické organizace). 

 

Operativní podpora: Rada prostřednictvím svého sekretariátu zajišťuje průběžné řešení agend 

v krátkodobém horizontu (příprava podkladů pro zahraniční návštěvy a cesty, projevy, rychlá ex-

pertní opora pro reakce na domácí/zahraniční události či akutní problémy atp.). 

 
Slaďovací funkce: Rada sleduje a koordinuje dodržování principů udržitelného rozvoje v rámci 

dlouho, středně i krátkodobých strategií, koncepcí, programů, rozhodování vlády atd.  

 

Koordinační funkce: Rada koordinuje řešení nadresortních průřezových problémů a formulaci 

pozice České republiky v oblasti udržitelného rozvoje; 

 

Zpětnovazební funkce: Rada kontroluje implementaci strategií a to, zda ČR směřuje 

k udržitelnému rozvoji za pomoci konkrétních indikátorů. 
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Výstupy Rady 
 

Strategická práce: 

 

 iniciace a rozpracování dílčích i komplexních strategických dokumentů s ohledem na dodr-

žování principů udržitelného rozvoje, např. aktualizace Strategického rámce udržitelného 

rozvoje ČR, vytvoření analytického podkladu pro sociální a hospodářskou strategii, včetně 

úkolů bývalého NERVu nově včleněného do Rady; 

 sledování dodržování principů UR ve strategických dokumentech. 

 

Průběžná práce: 

 

 příprava Zprávy premiéra o stavu ČR (bilanční roční dokument, vždy 1. pololetí následující-

ho roku); 

 příprava programu Fóra pro udržitelný rozvoj; 

 vydávání Situační zprávy ke SRUR (vždy jednou za dva roky) a jeho implementace; 

 příprava komentářů, podkladů a mediálních výstupů pro jednání vlády/členů a členek vlády; 

 zapojení do mezinárodních aktivit udržitelného rozvoje. 

 

Obsahová náplň Rady (návrh činnosti výborů Rady) 

 
Přípravným výborem pro rekonstrukci RVUR bylo prozatím navrženo těchto 8 prioritních 

oblastí: 

 

1) Výbor pro socio-ekonomický rozvoj  

 příprava analytických a prognostických podkladů, návrhy sociálních a hospodářských stra-

tegií; 

 slaďování těchto strategií s principy udržitelného rozvoje; 

 bezprostřední úkol: příprava analýzy možných koridorů vedoucímu k nastavení nového mo-

delu rozvoje pro Českou republiku; 

 navrhovaný předseda: Pavel Mertlík (Bankovní institut vysoká škola). 

 

 

2) Výbor pro strategické řízení, analýzy a implementace principů udržitelného rozvoje 

 analytická funkce (stanovování a vyhodnocování indikátorů); 

 strategická práce (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR, dále jen SRUR; 

koordinace přípravy situačních zpráv ke SRUR; vyhodnocování plnění  SRUR;  příprava a 

kontrola implementace SRUR); 

 metodická funkce (uplatnění a ve spolupráci s resorty rozpracování vládou v roce 2013 

schválené Metodiky přípravy veřejných strategií); 

 bezprostřední úkoly: audit platných strategií na národní úrovni (předběžný termín konec ro-

ku 2015); příprava podkladů pro Zprávu o stavu České republiky, předběžný termín prosin-

ce 2014; 

 navrhovaný předseda: Bedřich Moldan (Univerzita Karlova) 
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3) Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu 

 řešení koncepčních otázek územního rozvoje; 

 zpracování dlouhodobého programu integrované mezirezortní spolupráce na zlepšení vodní-

ho režimu krajiny; 

 přizpůsobení uživatelské infrastruktury krajiny přírodním podmínkám; 

 obnovení její ekologické infrastruktury; 

 zajištění účinné spolupráce uživatelů krajiny; 

 bezprostřední úkol: SWOT analýza současného stavu krajiny a nastavení harmonogramu a 

opatření k implementaci Úmluvy o ochraně krajiny; 

 navrhovaný předseda: Vladimír Dolejský (Ministerstvo životního prostředí).  

 

4) Výbor pro udržitelnou energetiku 

 přenos nadnárodních expertiz (UNEP, OECD a další) do českých rozhodovacích procesů; 

 slaďování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti energetiky s principy udržitel-

ného rozvoje; 

 spolupráce na zajišťování horizontálních vazeb energetiky na související oblasti (životní 

prostředí, sociální oblast apod); 

 bezprostřední úkoly: podpora při tvorbě dopadových studí a formulaci pozic k národním a 

evropským energetickým koncepcím (spolupráce se Sekcí pro evropské záležitosti); podpora 

vzniku variantního scénáře pro vývoj energetického mixu České republiky; vytvoření a pro-

pagace veřejně přístupného nástroje pro kalkulaci klimatických dopadů; vytvoření koncepce 

rozvoje decentralizované energetiky a energetické soběstačnosti municipalit; 

 navrhovaný předseda: Petr Kalaš (šéfporadce ministra životního prostředí). 

 

5) Výbor pro udržitelné municipality 

 vytváření podmínek k implementaci národních a mezinárodních strategických dokumentů a 

programů se zaměřením na udržitelný rozvoj, a to na municipální úrovni České republiky 

(města, kraje, malé obce, mikroregiony, místní akční skupiny), podpora místní Agendy 21. 

 v rámci bude pracovat Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (MMR)  

 bezprostřední úkoly: vypracování komplexní metodiky hodnocení udržitelných municipalit 

(s UK a VŠE); 

 navrhovaný předseda: Per Švec (Národní síť Zdravých měst). 

 

6) Výbor pro udržitelnou dopravu 

 facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy především se zaměřením na sni-

žování zdravotně rizikových emisí do ovzduší s velkým dopadem na obyvatelstvo a na vý-

daje ve zdravotnictví; 

 koncepční příprava ČR na změněné poměry ve světové palivové základně s vlivem na do-

pravu (přechod na neropnou dopravu); 

 rozvoj nemotorové dopravy jako nástroj ke zlepšování zdravotního stavu obyvatel a ke sni-

žování nákladů ve zdravotnictví; 

 přejímání úspěšných zahraničních strategií a výsledků; 

 bezprostřední úkoly: strategie a návrh opatření na podporu čisté mobility (elektromobility, 

CNG, LNG mobility a nemotorové dopravy); tvorba vhodných emisních kritérií pro výběro-

vá řízení na nákup vozového parku pro státní správu zohledňující nejen emise oxidu uhliči-

tého, ale i zdravotně rizikové látky; příprava strategických postupů k plnění vládního pro-

hlášení zamýšlející přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici; rozpracování Pařížské 

deklarace Programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí z dubna 2014 pro podmínky ČR; 
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podpora zpracování Plánů udržitelné mobility měst a aglomerací; urbanismus (zásady pro 

plánování rozvoje měst s ohledem na minimalizaci nároků na přepravní potřeby včetně pro-

blematiky suburbanizace);  

 navrhovaný předseda: Milan Feranec (Ministerstvo dopravy) 

 

7) Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

 zastřešení a propojování vzdělávacích směrů a iniciativ na principech udržitelného rozvoje a 

jejich implementace napříč vzdělávacím systémem ČR; 

 bezprostřední úkoly: zpracování strategie vzdělávání/modulů; asistence při zpracování Stra-

tegie VUR 2016 + (leden 2016); asistence při zpracování Národní zprávy o implementaci 

VUR za léta 2005-2014 pro EHK OSN (listopad 2014); 

 navrhovaný předseda: zástupce MŠMT. 

 

8) Výbor pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji 

 podpora resortů a dalších relevantních aktérů při řešení nadresortních průřezových problé-

mů;  

 moderační funkce při vytváření pozice České republiky v oblastech udržitelného rozvoje, 

které nemají svého běžného gestora (např. aktuální vyjednávání o Sustainable Development 

Goals na půdě OSN); 

 bezprostřední úkoly: koordinace tvorby národního postoje k cílům udržitelného rozvoje, kte-

ré budou schváleny na Valném zasedání OSN 9/2015; 

 navrhovaný předseda: Anna Kárníková (Odbor pro udržitelný rozvoj, ÚV). 

PROCESY, STRUKTURA A ČLENSTVÍ V RADĚ 

Hlavní principy práce Rady 

 
Ve své práci se Rada vlády zavazuje k co nejširšímu využití principů participativního přístupu, stra-

tegického řízení a udržitelného rozvoje: 

 

 princip rovnováhy tří pilířů udržitelného rozvoje 

 princip předběžné opatrnosti  

 princip integrace a participace 

 princip strategického vládnutí 

 princip facilitační/koordinační – nadresortní koordinace 

 princip mezigenerační solidarity 

 princip rovných příležitostí 

 princip mezinárodní odpovědnosti 

 princip efektivity 

Nástroje a kompetence Rady 

 

Rada vlády: 

 
 prostřednictvím premiéra (předsedy Rady) dává doporučení vládě nebo jejím čle-

nům/členkám a prostřednictvím premiéra je pověřuje k akci v dané věci a je informována 

o jejich výsledku; 

 prostřednictvím předsedy Rady dává doporučení členským institucím Rady (jiným než 

resortům) k postupu v dané věci; 
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 prostřednictvím premiéra či prostřednictvím spolupráce s resorty a dalšími institucemi 

předkládá návrhy legislativního či nelegislativního charakteru (např. aktualizovaný 

Strategický rámec udržitelného rozvoje); 

 zajišťuje meziresortní komunikaci a koordinaci, jejímž výsledkem je integrovaný přístup 

k tvorbě strategií na vládní úrovni a respektování principů udržitelného rozvoje; 

 prostřednictvím participativního přístupu k rozhodování (dále PPR) bude činnost Rady pro-

bíhat v interakci s veřejností; 

 ukládá prostřednictvím předsedy svým členům, výborům, pracovním skupinám a aparátu 

Rady zpracování materiálů či podniknutí konkrétních kroků; 

 schvaluje zásadní výstupy činnosti výborů a pracovních skupin, stanoviska a materiály 

předkládané členy a členkami Rady, výroční zprávu. 

 

Způsob práce Rady 
 

Rada se schází alespoň jednou za tři měsíce, tj. minimálně 4x ročně, pracovní úroveň Rady 

tvoří výbory a pracovní skupiny Rady. 

 
Výbory pracují dlouhodobě na prioritních tématech a tvoří pracovní úroveň Rady – schází se cca 

jednou do měsíce. Každý výbor má svého předsedu/kyni a místopředsedu/kyni, předseda/kyně je 

zpravidla členem/členkou Rady. 

 

Pracovní skupiny plní ad hoc úkoly zadané Radou, vznikají na základě rozhodnutí Rady vlády. 

Pracovní skupinu vede vedoucí, který/která nemusí být členem/členkou Rady. 

 

Každému výboru i pracovní skupině je přidělen tajemník/tajemnice z útvaru zajišťujícího činnost 

Rady, který zajišťuje spojení se zázemím Rady, administruje a koordinuje činnost výboru či pra-

covní skupiny. 

 

Nastavení vnitřních procesů Rady 

 
a) materiály a výsledky zveřejňuje vždy Rada, resp. její aparát na základě pokynu Rady, výstupy 

výborů a pracovních skupin bez jejich schvální Radou jsou pouze k neoficiálnímu využití; 

b) horizontální spolupráce výborů je zajištěna tím, že tajemníky výborů a pracovních skupin budou 

jmenováni zástupci aparátu v rámci ÚV, kteří podle potřeby/pravidelně svolávají schůzky před-

sedů a místopředsedů výborů či vedoucích pracovních skupin; 

c) aparát v rámci ÚV identifikuje vstupní body pro mainstreaming udržitelného rozvoje a podporu-

je jeho vstupování do strategických dokumentů a rozhodovacích procesů (RIA, MPŘ, prostřed-

nictvím konzultačních struktur členů a členek vlády) 

d) vnější vztahy Rady včetně posilování analytické kapacity Rady skrze spolupráci s partnerskými 

institucemi v České republice i zahraničí zajišťuje útvar v rámci ÚV, který organizuje práci Ra-

dy. Vypracování koncepce expertní podpory činnosti RVUR bude patřit mezi prvořadé úkoly 

aparátu Rady. 
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Jednací řád Rady – návrhy změn 

 
1. Instituce a organizace zastoupené v Radě jsou oprávněny nominovat rovněž zástupce jimi navr-

žených členů, kteří je zastupují tehdy, pokud se tři pracovní dny před zasedáním Rady, omluví 

se zasedání Rady. Své náhradníky neustanovují osoby nominované ad personam (stálí zástupci 

nebyli dříve jmenováni); 

2. Na žádost alespoň 30 % přítomných členů se může přistoupit k tajnému hlasování, členy hlaso-

vací komise jsou dva zástupci sekretariátu Rady (dříve neurčeny podmínky tajné volby); 

3. Pokud se člen Rady nebo jeho zástupce dvakrát v průběhu roku nezúčastní zasedání Rady, do-

poručí předseda Rady reprezentované organizaci/instituci nahrazení člena/členky (nově); 

4. Pro větší flexibilitu průběžného rozhodování Rady je umožněno hlasovat tichou procedurou. 

Hlasování zajišťuje Sekretariát Rady za využití všech dostupných komunikačních prostředků 

(elektronická pošta, telefon, webová aplikace). Pokud nepřijde k materiálu do 10 pracovních 

dnů zamítavé stanovisko, je považován za schválený, nesouhlasná stanoviska se řeší konferenč-

ním vypořádání s dotčenými institucemi, příp. se řeší na dalším zasedání Rady vlády; 

5. Z jednání Rady pořizují zástupci sekretariátu Rady zápis, který se schvaluje tichou procedurou 

do 10 pracovních dnů od dne rozeslání zápisu Sekretariátem, nevyjádření se je považováno za 

souhlas se zápisem (nově umožněno schválit dříve než na dalším zasedání Rady, zápis není 

předmětem jednání Rady); 

6. Zasedání Rady řídí předseda/kyně Rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda/kyně, 

pakliže není přítomen ani jeden z nich, řídí zasedání Rady člen pověřený předsedou/kyní. 
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Schéma fungování Rady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

 

 v čele předseda vlády 

 tvořena zástupci organizací a in-

stitucí = legitimizační a repre-

zentační funkce 

 iniciuje, zadává, vybírá 

z variant/rozhoduje o řešení a 

schvaluje 

 ustanovuje výbory a pracovní 

skupiny 

 

Aparát v rámci ÚV 

 administrativně organizační 

funkce  

 zajišťuje mezinárodní návaz-

nosti v oblasti UR   

 komunikuje se státní správou a 

samosprávou a dalšími aktéry 

 poskytování ad hoc konzultací 

premiérovi, příp. členům vlády 

 přijímá a zpracovává vnější 

podněty a komunikuje s veřej-

ností 

 zajišťuje podklady pro tiskové 

oddělení 

 organizace Fóra pro UR 

 vytváří strategický kalendář 

 pořádání seminářů ke strate-

giím pro resorty (vzdělávání) 

 zajišťuje spolupráci 

s expertním zázemím Rady 

 příprava odborníků pro UR 

(stáže pro studenty a doktoran-

dy vysokých škol) 

Expertní zázemí 

 

 instituce nebo jednotlivci (např. 

ČSÚ, CENIA, AV, VŠ, resort-

ní VVI, výhledově možné i 

vlastní expertní zázemí) 

 vypracovávají podklady pro 

aparát v rámci ÚV 

 mohou se angažovat ve výbo-

rech či pracovních skupinách 

zajišťuje chod a 

přípravu podkladů 

 

Výbory 

 průběžný pracovní mecha-

nismus Rady zaměřený 

tematicky 

 předseda =  člen/ka Rady 

 místopředseda = není nut-

ně člen/ka Rady 

 tajemník = člen aparátu 

ÚV  

 členové = členové Rady + 

externí experti 

sděluje potře-

by/zadává úkoly 

oslovuje, 

koordinuje 

ustanovuje, 

pracuje v 

jejich rámci  

Pracovní skupiny (PS) 

 ad hoc/projektový pracov-

ní mechanismus Rady 

(např. k OSN/SDGs) 

 vedoucí PS (nemusí nutně 

být členem/členkou Rady) 

 tajemník = člen aparátu 

ÚV 

 členové = členové Rady + 

externí experti 

dodávají 

podklady 

zajišťuje činnost (tajem-

níci/ice), zajišťuje využi-

tí výstupů 
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Funkční období 

 
Funkční období členů a členek Rady je 3 roky (dříve 4 roky).  

 

Členství 

 
Změny: 

1. S výjimkou resortů statut jmenuje konkrétní organizace/instituce s nárokem na vyslání čle-

na/členů do Rady (dříve obecně „zástupci akademické obce“, u resortů ponechán prostor na 

sloučení/změny portfolií tak, aby i po změně v rozložení členstva vlády měli všichni v Radě 

své zastoupení), počet členů Rady není ve statutu pevně stanoven (dříve uveden ve statutu); 

2. Rada disponuje jedním místopředsedou, který je na návrh předsedy Rady volený ze členů 

Rady na návrh předsedy Rady na 3 roky – pro jeho zvolení je potřeba dvou třetin hlasů pří-

tomných členů Rady (nyní celkem pět místopředsedů/kyň); 

3. Resorty jsou zastupovány (od 1. 1. 2015 za předpokladu přijetí služebního zákona) ministry 

nebo náměstky pro řízení sekce zodpovědnými za strategické řízení či udržitelný rozvoj, zá-

stupcem může být ředitel/ka odboru; 

4. ÚV má jednoho zástupce, kterého nominuje vedoucí ÚV; 

5. Rada disponuje 5 místy, které jsou obsazovány ad personam – tato místa jsou vyhrazena pro 

zástupce parlamentních stran a dalších vhodných subjektů, tyto členy jmenuje premiér na 

základě návrhu členů, navrhovatelem může být i předseda Rady, o navržených nominacích 

Rada hlasuje, ke schválení nominace je třeba dvou třetin hlasů přítomných členů Rady; 

6. Kvórum pro usnášeníschopnost je odvozeno vždy od počtu aktuálně jmenovaných členů 

(1/2). 

7. Pokud některá z institucí (např. Sněmovna) nikoho nejmenuje, otevírá se místo pro ad per-

sonam nominaci schválenou Radou; 

8. Zelený kruh jakožto význačný zástupce environmentálního pilíře disponuje možností nomi-

novat až 3 zástupce, a to nejen z členských organizací Zeleného kruhu. Tomuto opatření je 

třeba rozumět v kontextu vyvažování všech pilířů v Radě, neboť sociální pilíř zastupují 

např. dvě odborové organizace a ekonomický pilíř čtyři instituce.  

 

Členské organizace Rady  
Kritériem pro členství je schopnost naplňovat legitimizační a reprezentační funkci, rozhodovat 

o variantách řešení a zajišťovat jejich implementaci. Ostatní organizace a instituce budou na 

Radu napojeny jako stálé partnerské organizace s možností účastnit se vybraných jednání Rady.  

 

Partnerské organizace budou do činnosti Rady zapojeny prostřednictvím útvaru v rámci ÚV, 

v případě jejich zájmu a po schválení Radou mohou získat statut stálých členů Rady bez možnosti 

hlasovat. Kvůli napojení na činnost dalších poradních orgánů je navrženo členství zástup-

ců/zástupkyň dalších vybraných rad vlády. 

 
 Všechny stávající resorty a ministři/ministryně bez portfeje, včetně místopředsedů vlády; 

pokud je ministr/yně vlády zároveň místopředsedou/kyní vlády, zastupuje všechna portfolia 

 Úřad vlády ČR 

 Poslanecká sněmovna PČR 

 Senát PČR 

 Českomoravská konfederace odborových svazů (www.cmkos.cz)  

 Asociace samostatných odborů ČR (www.asocr.cz)  

 Svaz průmyslu a dopravy (www.spcr.cz)  

 Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (http://cbcsd.webnode.cz) (nově) 

 Hospodářská komora (www.komora.cz) (nově) 

http://www.cmkos.cz/
http://www.asocr.cz/
http://www.spcr.cz/
http://cbcsd.webnode.cz/
http://www.komora.cz/
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 Svaz českých a moravských výrobních družstev (www.scmvd.cz) (nově) 

 Asociace ekologických organizací Zelený kruh (3 členové) (www.zelenykruh.cz)  

 Česká rada dětí a mládeže (www.crdm.cz)  

 Rada seniorů ČR (www.rscr.cz) (nově) 

 Akademie věd ČR v. v. i. (www.cas.cz)  

 Česká konference rektorů (www.crc.muni.cz)  

 Rada vysokých škol (www.radavs.cz)  

 Agrární komora (www.agrocr.cz)  

 Národní síť Zdravých měst (www.nszm.cz)  

 Svaz měst a obcí (www.smocr.cz)  

 Český statistický úřad (www.czso.cz) 

 Česká ženská lobby (www.czlobby.cz) 

 Asociace krajů ČR (www.asociacekraju.cz) 

 5 ad personam nominace 

 

Celkem (v současné situaci) 45 členů. 
 

Partnerské instituce Rady 
 

 Společnost pro trvale udržitelný život (www.stuz.cz) (dříve členská organizace, nyní v rámci 

Zeleného kruhu) 

 Český svaz ochránců přírody (www.csop.cz) (dříve členská organizace) 

 Ekumenická rada církví v České republice (www.ekumenickarada.cz)  

 CENIA (www.cenia.cz)  

 Technologická agentura ČR (www.tacr.cz)  

 Rada pro výzkum, vývoj a inovace (www.vyzkum.cz) 

 Informační centrum OSN v Praze (www.osn.cz)  

 Kancelář světové zdravotní organizace v Praze (www.who.cz)  

 Rada vlády pro zdraví a životní prostředí 

 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace 

 Mezinárodní organizace práce (ILO) 

 Sdružení místních samospráv 

 Ekolist.cz 

 Ekofutura.cz 

 Think-tanky a nestátní neziskové organizace 

 Vysoké školy a vyšší odborné školy 

 Podniky s vysokým standardem udržitelného rozvoje 

 Jednotlivé akademické a resortní výzkumné ústavy 

 Média 

a další 

 

KOMUNIKACE A FINANCOVÁNÍ 
 

Financování 

 
 základní financování z prostředků ÚV (cestovné, catering, prostory, externí experti/tky) 

 Evropské fondy: OP Zaměstnanost a OP ŽP 

 sekundování zahraničních odborníků (OECD, OSN)  

 grantové projekty: v aparátu v rámci ÚV předpokládána kapacita na fundraisera/rku 

http://www.scmvd.cz/
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.crdm.cz/
http://www.rscr.cz/
http://www.cas.cz/
http://www.crc.muni.cz/
http://www.radavs.cz/
http://www.agrocr.cz/
http://www.nszm.cz/
http://www.smocr.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.czlobby.cz/
http://www.asociacekraju.cz/
http://www.stuz.cz/
http://www.csop.cz/
http://www.ekumenickarada.cz/
http://www.cenia.cz/
http://www.tacr.cz/
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=496
http://www.vyzkum.cz/
http://www.osn.cz/
http://www.who.cz/
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Komunikace 

 
1) vnitřní: přehledná webová platforma dokumentující všechny předložené dokumenty Rady a 

dávající možnost se k nim průběžně vyjadřovat, včetně zajištění hlasování; 

2) vnější: vlastní web Rady vlády (prezentuje činnost Rady a obecně téma udržitelného rozvo-

je); ve vztahu k tvorbě strategií Rada uplatňuje participativní přístup;  

3) grafická identifikace Rady: předpokládá se vznik loga a grafického manuálu Rady. 

 

Předpoklady pro úspěšnou rekonstrukci Rady 

 
 posílení aparátu Rady v rámci ÚV, v jehož kompetenci jsou zahraniční vztahy, fundraising, 

organizační zajištění činnosti Rady, vč. koordinace a facilitace strategické práce, PR udrži-

telného rozvoje, organizační zajištění akcí pořádaných Radou (Fórum, vydávání publikací), 

spolupráce s expertním zázemím apod.; 

 nastavení spolupráce s partnerskými organizacemi (analytické podklady, spolupráce při 

vzdělávání a propagaci apod.); 

 zajištění zahraniční spolupráce (přenos zkušeností) a externích finančních zdrojů včetně na-

pojení na vhodné operační programy; 

 změna Statutu (schvaluje vláda) a Jednacího řadu Rady (schvaluje Rada) v souladu 

s navrženou rekonstrukcí; 

 nastavení spolupráce s veřejností prostřednictvím participativního přístupu k rozhodování; 

 u vybraných agend RVUR a ve spolupráci s příslušnými resorty pokračovat v další práci a 

rozvoji těchto agend tak, aby agendy nebyly vykonávány duplicitně. 
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PhDr. Anna Kárníková 

Ing. Martin Kloz, CSc. 
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Ing. Peter Kalaš 

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. 

Ing. arch. Marie Petrová 

Ing. Přemysl Pergler 
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