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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Návrh rekonstrukce Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

 

Instituce/člen Připomínky Vypořádání 

Český svaz ochránců přírody  Zásadní připomínka: 

„…na str. 8 (je) uvedeno, že Český svaz 

ochránců přírody není partnerskou organizací, 

ale je veden v rámci Zeleného kruhu. Naše 

organizace nikdy členem Zeleného kruhu 

nebyla, ani se jím stát v dohledné době 

nechystá. Vystupujeme po 35 let naší existence 

samostatně a žádám proto, aby byla tato 

skutečnost v dalších materiálech zohledněna.“ 

Akceptováno, vysvětleno. 

Zelený kruh bude mít možnost jmenovat celkem 3 zástupce nejen 

z řady svých členů, očekává se tedy stejná praxe jako doposud, 

kdy Zelený kruh nominuje i zástupce dalších tradičních 

organizací. 

Senát PČR Připomínka: 

Výbor č. 5 pro udržitelný rozvoj municipalit 

považuji za nepřesné označení. Správné 

označení by mělo být pro udržitelný rozvoj 

regionů. Odpovídá to běžné evropské 

terminologii a také rozvojovým dokumentům 

na nižší než národní úrovni 

Vysvětleno. 

 

Jedná se o jakékoli samosprávné celky (regiony, města i obce), 

z hlediska zaměření je proto navrhovaný název Výbor pro 

udržitelné municipality výstižnější. 

 Připomínka: 

Mezi přizvanými, a jak předpokládám i 

oslovenými, organizacemi na členství v Radě 

chybí Asociace krajů ČR. Její účast považuji za 

nezbytnou. 

Akceptováno, upraveno. 

Asociace krajů ČR Připomínka: 

Mezi členskými organizacemi chybí Asociace 

krajů ČR. 

Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

Zásadní připomínka: 
V podkladu není zakomponovaná současná role 

existujících subjektů, které se strategickou 

prací zabývají (Pracovní skupina pro udržitelný 

Akceptováno, upraveno. 
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rozvoj regionů, obcí a území). Předpokládáme, 

že uvedená pracovní skupina bude v nové 

organizační struktuře RVUR zachována a 

podřízena Výboru pro udržitelné municipality, 

případně navrhujeme, aby tomu tak bylo. 

 Připomínka: 

Doplnění v bodu Poradně konzultační funkce 

mezi Funkcemi rady (s. 2): „rozvíjí ve 

spolupráci s resorty metodiku strategického 

řízení…“ 

Akceptováno, upraveno. 

 Připomínka: 

Doplnění činnosti Výboru pro strategické 

řízení, analýzy a implementace principů 

udržitelného rozvoje: „metodická funkce 

(uplatnění a ve spolupráci s  resorty další 

rozpracování vládou v roce 2013 přijaté 

schválené Metodiky přípravy veřejných 

strategií).“  

Akceptováno, upraveno. 

 Připomínka: 

Doplnění formulace na konec odstavce Cílů a 

činnosti RVUR (s.1-2): „RVUR bude vycházet z 

již existujících výstupů činností jednotlivých 

resortů, umožní jim na řešených úkolech se 

podílet a rozvíjet je. Dojde tak k zachování 

kontinuity u oblastí, které se dosud 

realizovaly“. 

Akceptováno, upraveno v následujícím znění: 

 

„Bude vycházet z již existujících výstupů činností jednotlivých 

resortů, umožní jim na řešených úkolech se podílet a rozvíjet je. 

Cílem činnosti Rady je zachovat kontinuitu a navázat na již 

existující projekty.“ 

 

 Připomínka: 

Doplnění formulace do Předpokladů pro 

úspěšnou rekonstrukci Rady: „U vybraných 

agend RVUR a ve spolupráci s příslušnými 

resorty pokračovat v další práci a rozvoji 

těchto agend, nebude tak potřeba vytvářet zcela 

Částečně akceptováno, upraveno. 

Doplněno v následujícím znění: 

„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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nové věcné či organizační zázemí a také 

nenastane situace, že budou agendy 

vykonávány duplicitně.“ 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 

Připomínka: 

Materiál neuvádí důvody, které předkladatele 

vedou k návrhům na změnu nedávno přijatého 

Statutu 

 

Vysvětleno. 

 

Nedávno přijatý statut byl přijat pouze v souvislosti 

s převedením Rady z MŽP na ÚV a změny byly pouze 

technického rázu. Současné změny jsou hlubšího rázu a míří 

k zefektivnění fungování Rady, tak aby její struktura odpovídala 

lépe novým nárokům, které jsou na Radu vlády kladeny. 

 Připomínka: 

Generovat, podporovat a rozvíjet 

metodologickou úroveň strategické práce Radě 

v obecné rovině nepřísluší. Doporučujeme 

formulovat aktivitu v přímé souvislosti 

s problematikou UR. 

Vysvětleno. 

 

Jedním z témat udržitelného rozvoje je i kvalita veřejné správy, 

zárukou udržitelného rozvoje jsou totiž také kvalitní rozhodovací 

a správní procesy. Proto je strategické řízení ve veřejné správě 

tématem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V této oblasti bude 

Rada vlády úzce spolupracovat se všemi resorty, zejména 

s Ministerstvem pro místní rozvoj, které si v posledních letech 

v této oblasti vyvinulo značnou kompetenci. 

 Zásadní připomínka: 

Upozorňujeme, že Rada nemůže předkládat 

legislativní návrhy předpisů a rovněž tak není 

zmocněna ukládat ministrům ani dalším 

členům úkoly nad rámec zmocnění ve Statutu 

Rady, pouze může doporučit vládě jejich 

vypracování a předložení příslušnými resorty. 

V opačném případě by se jednalo nejen o 

překročení kompetencí Rady (a rad vlády, co 

by poradních a iniciačních orgánů obecně), ale 

rovněž o neoficiální "zdvojování" činnosti a 

pravomocí vlády. 

 

Akceptováno. 
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 Připomínka: 

Statut v čl. 4 stanovuje jednání rady nejméně 

jedenkrát za tři měsíce. Doporučujeme 

zachovat původní periodicitu jednání (tzn. 3 

měsíce), vzhledem k pracovní vytíženosti 

předsedy a budoucího místopředsedy Rady. Z 

tohoto důvodu rovněž považujeme za vhodné, 

aby resorty, které mají v Radě místopředsedy 

(na úrovni ministrů), měly jmenovány do Rady 

buď druhého zástupce na úrovni ŘO/ŘS či NM, 

resp. minimálně stálého alternáta za ministra na 

úrovni min. ŘO. 

Akceptováno. 

Ve statutu navrhujeme nově formulaci, že se jednání vlády koná 

minimálně jednou za 3 měsíce, tak, aby byla umožněna větší 

flexibilita. 

 

Návrh rekonstrukce, konkrétně návrhy změn jednacího Řádu, 

obsahuje nové zavedení stálých náhradníků jmenovaných 

zastupovanou institucí. Na jaké úrovni si instituce svého zástupce 

zvolí, zůstává na ní. 

 Připomínka: 

Doporučujeme zachovat funkční období 

stanovené dosavadním Statutem, materiál 

nezdůvodňuje, jaké výhody by zkrácení 

funkčního období pro jednání Rady přineslo. 

Vysvětleno. 

 

Funkční období 3 let pomůže zachovat větší kontinuitu práce 

Rady tím, že se nebude překrývat s (řádným) volebním obdobím. 

Za tu dobu má Rada, které bylo posíleno zázemí, dostatečnou 

možnost vykázat výsledky a pokud budou výsledky dobré, 

pokračovat ve stejném složení i v dalším funkčním období. 

 Připomínka: 

Doporučujeme zachovat pevné stanovení počtu 

členů Rady, i když může být jiné, než uvádí 

Statut. Rozšiřování členů Rady není nikterak 

zdůvodněno a považujeme ho pro vlastní 

činnost tohoto orgánu za nadbytečné, i 

v souvislosti s předpokládaným počtem výborů. 

Rovněž by bylo vhodné, aby složení stálých 

členů zcela transparentně prezentovalo 

rovnováhu všech pilířů udržitelného rozvoje, 

tedy sociálního, ekonomického i 

environmentálního. 

 

Vysvětleno. 

 

Kromě zástupců vlády je počet členů fixní – zástupců vlády byla 

flexibilita vytvořena s ohledem na měnící se formace vlády tak, 

aby nebylo nutné vždy s vytvořením nového portfolia či 

místopředsednického místa ve vládě statut aktualizovat a nový 

zástupce by mohl být automaticky jmenován členem/členkou 

vlády. 
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 Připomínka: 

Konstatování „Rada disponuje jedním 

místopředsedou…“ není v souladu se Statutem, 

který uvádí v čl. 3, bod 2 že místopředsedové 

Rady jsou z titulu své funkce (nikoli volení) 

místopředsedové vlády, ministři životního 

prostředí, průmyslu a obchodu, financí a práce 

a sociálních věcí. Souhlasíme s návrhem, 

přestože materiál neuvádí důvody této změny, 

je možné předpokládat, že jednání a další 

rozhodovací procedury se s jedním 

místopředsedou zjednoduší a zrychlí. 

Souhlasím i se způsobem výběru 

místopředsedy, doba, na kterou je volen, by 

měla být zdůvodněna, z materiálu není zřejmé, 

proč by měla být jiná než funkční období 

předsedy Rady. 

Částečně akceptováno. 

 

Funkční období místopředsedy bylo srovnáno s funkčním 

obdobím předsedy (3 roky). 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Nepovažuji za zcela optimální zastoupení podle 

pohlaví, kdy pouze jeden ze třinácti nominantů 

je žena. 

Vysvětleno. 
 

Při výběrů členů a členek do výborů a případné další 

(re)nominaci budou v Radě zastoupené instituce a organizace 

vyzvány k tomu, aby zohlednily genderovou vyváženost svého 

zastoupení. 

Společnost pro trvale 

udržitelný život 

Připomínka: 

V struktuře výborů chybí dřívější výbor pro 

komunikaci, což je velmi důležitá funkce ve 

vztahu k veřejnosti i dalším organizacím. Je 

otázkou, zda by nebylo možné doplnění o tento 

výbor, anebo doplnění názvu a funkcí výboru 

pro vzdělávání v udržitelném rozvoji, kde by 

pak pracovala pracovní skupina, zabývající se 

otázkami komunikace záležitostí udržitelného 

Vysvětleno. 

 

Úlohy dřívějšího Výboru pro komunikaci přebere nově vzniklý 

Odbor pro udržitelný rozvoj, jedná se o exekutivní roli 

navázanou na činnost Rady vlády, kterou bude tento odbor 

zajišťovat. Předpokládá se vytvoření malé neformální pracovní 

skupiny přímo vázané na odbor k této problematice (vytvoření 

webu, komunikační strategie apod.). 
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rozvoje. 

 Připomínka: 

Proč to zkrácení funkčního období Rady? 

Nezajišťuje kontinuitu ani v průběhu jednoho 

funkčního období vlády, natož nějakou 

dlouhodobější stabilitu a funkčnost. Co takhle 

naopak 6 let? 

Vysvětleno. 

 

Funkční období 3 let pomůže zachovat větší kontinuitu práce 

Rady tím, že se nebude překrývat s (řádným) volebním obdobím. 

Za tu dobu má Rada, které bylo posíleno zázemí, dostatečnou 

možnost vykázat výsledky a pokud budou výsledky dobré, 

pokračovat ve stejném složení i v dalším funkčním období. 

 Připomínka: 

K financování by bylo potřeba vyřešit otázku 

větších prostředků na přípravu a vyhodnocení 

strategií (zvl. SRUR/SUR). Též doplnit 

podporu místní udržitelnosti pomocí fondu 

(dříve zabezpečovalo MŽP z revolvingového 

fondu, velmi se osvědčilo při podpoře zavádění 

MA 21 v municipalitách). 

Vysvětleno. 

 

V návrhu byly zmíněny některé z možných externích prostředků 

na činnost Rady, fundraisingem se bude dále intenzivně zabývat 

Odbor zajišťující činnost Rady. 

 Připomínka: 

Doplnit chybějící strukturu ke komunikaci 

uvnitř a vně Rady -  dále by bylo vhodné uvést 

např. organizování tiskových konferencí při 

projednávání důležitých materiálů Rady ve 

vládě apod.  

Vysvětleno. 

 

Medializaci činnosti a výstupů Rady vlády bude zajišťovat 

Odbor pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s Odborem 

komunikace Úřadu vlády. 

K vnitřní komunikaci v rámci Rady vlády se do budoucna počítá 

s vytvořením internetové komunikační platformy v rámci 

webové stránky Rady, která doplní dosavadní způsoby 

komunikace. 

 Připomínka: 

Doplnění základních cílů Rady (s. 2) o písmeno 

f ve znění: „hledat a nacházet možné 

synergické efekty meziresortní spolupráce a 

zajišťovat aktivně podmínky pro jejich 

naplňování přes resortní a legislativní 

bariéry.“ 

Vysvětleno. 
 

Navrhované doplnění rozvíjí předchozí body a de facto se s nimi 

kryje. Meziresortní synergickou spolupráci bude zajišťovat práce 

ve výborech. 
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 Připomínka: 

Doplnění v bodu Strategická podpora mezi 

Funkcemi rady (s. 2): „příprava komplexní 

strategické vize směřování ČR a zajišťování 

jejího rozpracování do dílčích i koncepčních 

strategických dokumentů…“ 

Vysvětleno. 
 

Návrh strategické podpory rozlišuje mezi obecnou, hodnotově 

založenou vizí, a strategiemi, které ji mají naplňovat.  

Úkolem Rady není zajišťovat její plnění, to přísluší resortům. 

 Připomínka: 

Doplnění zpětnovazební funkce Rady ve znění: 

„Rada by měla nejen připravovat a 

rozpracovávat vize a strategie, ale též 

kontrolovat jejich implementaci a to, zda ČR 

směřuje k udržitelnému rozvoji za pomoci 

konkrétních indikátorů (k čemuž nestačí jen 

obecná formulace o slaďovací funkci, tj. 

sledování a koordinaci dodržování jen principů 

udržitelného rozvoje)“ 

Akceptováno, doplněno. 

 Připomínka: 

Doplnění v bodu Strategická práce u Výstupů 

Rady (s. 2): „iniciace a rozpracování dílčích i 

komplexních strategických dokumentů“  

Akceptováno, doplněno. 

 Připomínka: 

Doplnění v bodu Strategická práce u Výstupů 

Rady (s. 2): „dopracovat SRUR do strategie 

udržitelného rozvoje ČR (SUR), což respektuje 

i dohodu v rámci OSN o přípravě strategií 

udržitelného rozvoje, která byla v minulosti 

zablokována MPO“ 

Vysvětleno. 
 

O podobě aktualizace SRUR a jeho případném rozpracování do 

strategie musí rozhodnout Rada.  

 Připomínka: 

Doplnění v bodu Strategická práce u Výstupů 

Rady (s. 3): „Sledování dodržování principů 

UR ve strategických dokumentech všech 

rezortů – např. Energetické koncepci nebo v 

 Akceptováno, doplněno. 
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koncepci vzdělávání pro UR“ 

 Připomínka: 

Doplnění v bodu Strategická práce u Výstupů 

Rady (s. 2): „aktivní konzultace přípravy u 

nadnárodních strategických dokumentů typu 

Cílů udržitelného rozvoje OSN.“ 

Vysvětleno. 
 

Tato činnost je zmíněna mezi výstupy průběžné práce. Není 

proto ji třeba doplňovat. 

 Připomínka: 

Doplnění v bodu Průběžná práce u Výstupů 

Rady (s. 2): Situační zpráva k UR musí 

sledovat a vyhodnocovat, „jak jednotlivé státní  

orgány a další organizace reagují na jednotlivá 

doporučení v situačních zprávách obsažených a 

jaká opatření činí k nasměrování 

k udržitelnému rozvoji“ 

 

Vysvětleno. 
 

Dosavadní situační zprávy neobsahují žádná takováto 

doporučení. Případná změna podoby situačních zpráv by se měla 

odvíjet od diskuse a návrhů členů Rady.  

 Připomínka: 

Doplnění v bodu Průběžná práce u Výstupů 

Rady (s. 2): „vyhodnocení  SRUR/SUR  

v polovině období a na závěr“ 

Vysvětleno. 
 

Termíny/periodicitu stanoví Rada na základě návrhu příslušného 

výboru.  

 Připomínka: 

Doplnění činností Výboru pro strategické 

řízení, analýzy a implementace principů UR 

(s. 3): „koordinace přípravy Situační zprávy 

k SR UR; vyhodnocování plnění  SRUR;  

příprava a kontrola implementace SRUR.“ 

Akceptováno, doplněno. 

 Připomínka: 

Doplnění činností Výboru pro krajinu, vodu a 

biodiverzitu (s. 3): „mezinárodní spolupráce, 

např. zajišťování nadresortní koordinace na 

naplňování Evropské úmluvy o krajině; 

neresortní koordinaci otázek biodiverzity“ 

 

Vysvětleno. 
 

Opatření k implementaci Úmluvy o krajině byly zahrnuty mezi 

bezprostřední úkoly zmíněného výboru.  
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 Připomínka: 

Doplnění názvu Výboru pro udržitelnou 

energetiku na Výbor pro udržitelnou ekonomiku 

a udržitelné materiálové hospodářství (s. 3) 

Vysvětleno. 
 

O rozšíření své působnosti v tomto směru může rozhodnout 

výbor. 

 Připomínka: 

Doplnění činností Výboru udržitelnou 

energetiku (s. 3): „slaďování strategických a 

koncepčních dokumentů v oblasti energetiky a 

materiálového hospodářství s principy 

udržitelného rozvoje“ 

Vysvětleno. 
 

O rozšíření své působnosti v tomto směru může rozhodnout 

výbor. 

 Připomínka: 

Doplnění činnosti Výboru pro udržitelné 

municipality (s. 3) o „podporu místních Agend 

21“ 

Akceptováno, doplněno. 

 Připomínka: 

Doplnění bodu Hlavní principy práce Rady o 

princip efektivity (s. 4) 

Akceptováno, doplněno. 

 Připomínka: 

Doplnění bodu Nástroje a kompetence Rady (s. 

4): „prostřednictvím premiéra (předsedy Rady) 

dává doporučení vládě nebo jejím 

členům/členkám a prostřednictvím premiéra je 

pověřuje k akci v dané věci a je informována o 

výsledku akcí“ 

Akceptováno, doplněno. 

 Připomínka: 

Doplnění bodu Nástroje a kompetence Rady (s. 

4): „zajišťuje meziresortní komunikaci a 

koordinaci, jejímž výsledkem je integrovaný 

přístup k tvorbě strategií na vládní úrovni a 

respektování principů UR“ 

Akceptováno, doplněno. 

 Připomínka: 

Doplnění bodu Nástroje a kompetence 
Vysvětleno. 
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Rady (s. 4): „příprava a implementace 

SUR“ 

Rozhodnutí o vytvoření strategie udržitelného rozvoje je plně 

v kompetenci Rady, nelze jej na tomto místě předjímat. 

 Připomínka: 

Doplnění bodu Nástroje a kompetence 

Rady (s. 4): „předkládá a schvaluje 

Situační zprávy a výsledné zprávy o 

plnění SRUR/SUR s doporučeními a 

vyhodnoceními směřování ČR 

k udržitelnému rozvoji“  

Vysvětleno. 

 

Navrhované doplnění se kryje s poslední bodem, v němž je již 

uvedeno, že rada vlády „schvaluje zásadní výstupy činnosti 

výborů a pracovních skupin, stanoviska a materiály předkládané 

členy a členkami Rady, výroční zprávu.“ 

 Připomínka: 

Doplnění bodu „Jednací řád Rady – 

návrhy změn“ o sedmý bod: „Jednání 

Rady se mohou po odhlasování účastnit i 

další osoby, např. odborníci, včetně 

zahraničních“ 

Vysvětleno. 
 

Pravidla pro přístup hostů na zasedání Rady budou v nejbližší 

budoucnosti ještě diskutována. Změna stávajících pravidel pro 

účast hosta, kdy je host přítomen pouze na konkrétní bod 

programu, je žádoucí.  

 

V Praze dne 9. září 2014 

 

Vypracovali: PhDr. Anna Kárníková, Mgr. Jan Mareš  


