Výroční zpráva
Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)
za rok 2018

Vznik Rady vlády pro udržitelný rozvoj:
Rada byla zřízena usnesením vlády ze dne 30. července 2003 č. 778.
Tato výroční zpráva se řídí aktualizovaným Statutem Rady schváleným usnesením
vlády ze dne 14. března 2018 č. 167.
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1. SLOŽENÍ RADY VLÁDY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ K 31. PROSINCI 2018
Jméno

Funkce v reprezentované instituci

Funkce v RVUR členem RVUR od náplň činnosti v RVUR

Richard Brabec

ministr životního prostředí

člen Rady

29. 1. 2014

členství v Řídícím výboru

Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj

členka Rady

14. 3. 2018

členství v Řídícím výboru

Vendulka Zmeškalová

Ministerstvo práce a sociálních věcí,
náměstkyně
pro
řízení
sekce členka Rady
ekonomické a ICT

20. 7. 2018

Alena Schillerová

ministryně financí

členka Rady

20. 7. 2018

členka Rady

27. 8. 2018

členství v Řídícím výboru

člen Rady

8. 9. 2017

předseda
Výboru
socioekonomický rozvoj

člen Rady

17. 4. 2017

členka Rady

27. 6. 2018

Alexandra Rudyšarová
Aleš Chmelař
Roman Prymula
Viera Šedivá
Václav Pícl

Martin Tlapa

Josef Praks

Ministerstvo průmyslu a obchodu,
náměstkyně člena vlády
Úřad vlády – státní tajemník pro
evropské záležitosti
Ministerstvo zdravotnictví, náměstek
pro zdravotní péči
Ministerstvo zemědělství, náměstkyně
pro řízení potravinářských výrob
Ministerstvo
školství,
mládeže
a tělovýchovy, náměstek pro řízení
sekce vzdělávání
Ministerstvo
zahraničních
věcí,
náměstek
pro
řízení
Sekce
mimoevropských zemí, ekonomické
a rozvojové spolupráce
Ministerstvo kultury, ředitel Odboru
projektového řízení a informatiky
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člen Rady

1. 6. 2016

předseda
vzdělávání
rozvoji

člen Rady

21. 8. 2014

člen Řídícího výboru

člen Rady

2. 11. 2015

pro

Výboru
pro
k udržitelnému

Radomír Jahoda
Miroslav Zábranský
Tomáš Čoček

Petr Mlsna

Marek Rojíček
Dana Balcarová
pozice neobsazena
Jarmila Uvírová

Ministerstvo obrany, ředitel Sekce
obranné politiky a strategie
Ministerstvo spravedlnosti, náměstek
pro řízení Sekce ekonomické
Ministerstvo dopravy, náměstek pro
řízení Sekce 1. náměstka
Ministerstvo vnitra, náměstek ministra
vnitra pro řízení sekce legislativy,
práva, archivnictví a správních agend

Český statistický úřad

člen Rady

2. 11. 2015

člen Rady

2. 11. 2015

člen Rady

15. 2. 2015

předseda
Výboru
udržitelnou dopravu

člen Rady

9. 1. 2017

člen Řídícího výboru

člen Rady

27. 6. 2018

předsednictví ČSÚ ve Výboru
pro indikátory udržitelného
rozvoje

předseda Výboru pro životní prostředí
členka Rady
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Senát Parlamentu ČR
člen Rady
Asociace krajů ČR, Moravskoslezský
kraj, náměstkyně hejtmana pro životní
členka Rady
prostředí a zemědělství

27. 6. 2018

17. 4. 2017

Petr Švec

ředitel Národní sítě Zdravých měst

člen Rady

21. 8. 2014

František Lukl

Svaz měst a obcí ČR

člen Rady

1. 6. 2016

Radim Šrám

Ústav
experimentální
Akademie věd ČR v. v. i.

člen Rady

21. 8. 2014

medicíny
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pro

předseda
Výboru
pro
udržitelné municipality, člen
Výboru pro strategické řízení a
implementaci
principů
udržitelného rozvoje

člen Výboru pro udržitelnou
dopravu
a
Výboru
pro

udržitelnou
energetiku,
členství v Řídícím výboru
Milan Pospíšil

předseda Rady vysokých škol

člen Rady

27. 6. 2018

Bedřich Moldan

Česká konference rektorů

člen Rady

21. 8. 2014

Bohuslav Čížek

Svaz průmyslu a dopravy České
republiky, ředitel Sekce hospodářské člen Rady
politiky

17. 4. 2017

Jan Žůrek

viceprezident České podnikatelské
člen Rady
rady pro udržitelný rozvoj

21. 8. 2014

Tomáš Vrbík

tajemník Hospodářské komory ČR

člen Rady

2. 11. 2015

Tomáš Pavelka

Českomoravská
odborových svazů

člen Rady

20. 7. 2018

Jaroslav Staněk

Asociace samostatných odborů

člen Rady

21. 8. 2014

Rostislav Dvořák

předseda
Svazu
českých
moravských výrobních družstev

člen Rady

2. 11. 2015

Václav Hlaváček

viceprezident Agrární komory

člen Rady

21. 8. 2014

Hana Stelzerová

Česká ženská lobby

členka Rady

1. 6. 2016

Ondřej Šejtka

místopředseda
a mládeže

člen Rady

21. 8. 2014

České

konfederace

rady

a

dětí
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člen Řídícího výboru, Výboru
pro koordinaci pozic ČR,
místopředseda výboru pro
indikátory udržitelného rozvoje

člen Řídícího výboru, Výboru
pro socio-ekonomický rozvoj a
Výboru
pro
udržitelnou
dopravu

člen Řídícího výboru

člen Výboru pro krajinu, vodu a
biodiverzitu

Jiří Koželouh

Zelený kruh

Jiří Dlouhý

předseda Společnosti
udržitelný život

pro

trvale

člen Rady

21. 8. 2014

člen Rady

21. 8. 2014
člen Řídícího výboru

Libor Ambrozek

předseda Českého svazu ochránců
člen Rady
přírody

21. 8. 2014

Milan Taraba

Rada seniorů ČR

5. 12. 2016

člen Rady
člen Rady
personam

ad

ředitel Českého fóra pro rozvojovou člen Rady
spolupráci
personam

ad

Vladimír Špidla

Pavel Přibyl

člen Výboru pro udržitelnou
energetiku
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9. 11. 2015

4. 12. 2017

člen Výboru pro krajinu, vodu a
biodiverzitu
a Výboru
pro
udržitelnou energetiku
člen Výboru pro koordinaci
pozic
ČR
k udržitelnému
rozvoji

2. ZAMĚSTNANCI (SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO
UDRŽITELNÝ ROZVOJ)
Sekretariát RVUR tvoří zaměstnanci Oddělení udržitelného rozvoje Ministerstva životního
prostředí, kteří zabezpečují činnosti sekretariátu kromě dalších činností.
Mgr. Jan Mareš
 tajemník RVUR (od 15. 9. 2017)
 předseda Výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji
 místopředseda Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje
 člen Řídícího výboru RVUR na pracovní úrovni
 člen Výboru pro udržitelné municipality
 člen Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
RNDr. Jiří Bendl, CSc.
 člen Výboru pro udržitelnou energetiku
 člen Výboru pro udržitelnou dopravu
 člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu
Mgr. et Mgr. Aneta Haimannová (do 31. 3. 2018)
 tajemnice Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje
 předsedkyně Výboru pro koordinaci pozic k udržitelnému rozvoji
Mgr. Ondřej Charvát (do 31. 5. 2018)
 tajemník Výboru pro socio-ekonomický rozvoj
 tajemník Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
 koordinátor PR aktivit RVUR
Mgr. Eva Hejzlarová (do 31. 8. 2018)
 tajemnice Výboru pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje
 tajemnice Výboru pro koordinaci pozic k udržitelnému rozvoji
Mgr. Natália Stanová (od 9. 7. 2018)
 koordinátorka Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje
 koordinátorka PR aktivit RVUR
PhDr. Martin Polášek Ph.D. (od 15. 6. 2018)
 koordinátor problematiky dobré vládnutí pro udržitelný rozvoj
Mgr. Eva Veverková (od 15. 11. 2018)
 koordinátorka vnějších politik udržitelného rozvoje
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Úkoly a odpovědnosti sekretariátu RVUR jsou:










administrativně a organizačně zabezpečit činnost Rady a Řídícího výboru;
soustřeďovat podklady a informace potřebné pro činnost Rady;
zajišťovat horizontální spolupráci Řídicího výboru, výborů a pracovních skupin Rady;
zajišťovat zpracování odborných podkladů pro jednání Rady;
poskytovat ad hoc konzultace předsedovi Rady, případně členům vlády;
dle potřeby svolávat schůzky předsedů výborů a vedoucích pracovních skupin;
zveřejňovat informace o Radě, výborech a jejich činnostech na webových stránkách
MŽP;
administrativně a organizačně ve spolupráci s dalšími aktéry zabezpečit konání Fóra
pro udržitelný rozvoj;
vypracovávat a poskytovat informace o činnosti Rady vyžadované na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost výborů a pracovních skupin Rady zajišťují předsedové výborů a vedoucí pracovních
skupin, resp. jimi pověření pracovníci organizace nebo instituce, která předsedá příslušnému
výboru nebo pracovní skupině.
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3. PŘEHLED ČINNOSTI RADY A JEJÍCH VÝBORŮ
3.1 Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Počet jednání: 2 (19. června, 24. září 2018)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018






implementace Agendy 2030 v České republice
implementace Strategického rámce Česká republika 2030 (ČR 2030)
změny institucionálního a organizačního charakteru v souvislosti s přesunem agendy
udržitelného rozvoje z Úřadu vlády na MŽP
propagace a komunikace agendy udržitelného rozvoje
informace o předsednictví České republiky v Hospodářské a sociální radě OSN
a o průběhu Politického fóra na vysoké úrovni OSN 2018

3.2 Řídicí výbor Rady vlády pro udržitelný rozvoj
Počet setkání: 1 (13. listopadu 2018)
Počet členů výboru: 7 (do 31. 3. 2018), 10 (od 1. 4. 2018)
Předseda výboru: Vladislav Smrž (MŽP)
Členky a členové výboru
Pavel Baran (Akademie věd ČR, od 1. 4. 2018), Richard Brabec (Ministerstvo životního
prostředí, do 31. 3. 2018, Jiří Dlouhý (Zelený kruh), Olga Letáčková (Ministerstvo pro místní
rozvoj), Michaela Marksová (Ministerstvo práce a sociální věcí, do 31. 3. 2018), Jan Mládek
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, do 28. 2. 2018), Bedřich Moldan (Česká konference
rektorů, od 1. 4. 2018), Petr Mlsna (Ministerstvo vnitra, od 1. 4. 2018), Eduard Muřický
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, od 1. 4. 2018), Tomáš Pavelka (Českomoravská
konfederace odborových svazů, od 1. 4. 2018), Jaroslav Šulc (Českomoravská konfederace
odborových svazů, do 31. 3. 2018), Martin Tlapa (Ministerstvo zahraničních věcí, od 1. 4.
2018), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)
Členky a členové výboru na pracovní úrovni
Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Kateřina Fialková (Ministerstvo
zahraničních věcí, od 1. 4. 2018), Jan Mareš (Ministerstvo životního prostředí, od 1. 4. 2018),
David Sláma (Ministerstvo vnitra, od 1. 4. 2018) David Škorňa (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Stálí hosté
Dana Balcarová (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, alternace, od 1. 4. 2018) Otakar
Hampl (Ministerstvo zemědělství, od 1. 4. 2018), Jana Krutáková (Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR, od 1. 4. 2018), Vendulka Zmeškalová (Ministerstvo práce a sociálních věcí,
od 1. 4. 2018), předsedové výborů RVUR mimo zastoupené resorty
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 implementace Agendy 2030 v České republice a Strategického rámce Česká
republika 2030 (ČR 2030)
 návrh zapojení Výborů RVUR do implementace ČR 2030
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3.3 Výbor pro socioekonomický rozvoj
Počet setkání: 4 (12. července, 27. září, 5. listopadu, 19. prosince 2018)
Předseda výboru: Aleš Chmelař (Úřad vlády)
Místopředsedkyně výboru: Jana Simonová
Členky a členové výboru
Jaromír Baxa (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK), Jaromír Beran
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ondřej Dvouletý (Vysoká škola ekonomická),
Diana Gregorová (Česká ženská lobby), Miroslav Hájek (Česká zemědělská univerzita),
Otakar Hampl (Ministerstvo zemědělství), Martin Hronza (Ministerstvo průmyslu a obchodu),
Richard Juřík (Ministerstvo životního prostředí), Viktor Jacina (Ministerstvo financí), Tomáš
Kostelecký (Sociologický ústav Akademie věd ČR), Vladimír Kváča (Česká evaluační
společnost), Soňa Mačejová (Úřad vlády), Jan Mareš (Ministerstvo životního prostředí), David
Münich (CERGE-EI), Jiří Nekovář (CFE Tax Advisers Europe), Lucie Paličková (Ministerstvo
vnitra), Tomáš Pavelka (Českomoravská konfederace odborových svazů), Martin Pělucha
(Vysoká škola ekonomická), Pavel Sulík (Ministerstvo práce a sociální věcí), David Škorňa
(Ministerstvo pro místní rozvoj), Vladimír Štípek (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Eva
Tlamichová (Asociace samostatných odborů), Stanislav Volčík (Úřad vlády), Karolína Vozková
(Exportní garanční a pojišťovací společnost), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro
udržitelný rozvoj)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 informace o implementaci Strategického rámce ČR 2030 a Agendy 2030 v ČR
 aktuální informace z oblasti politik EU a agendy udržitelného rozvoje
 makroekonomické modely dopadu ESI fondů
 představení problematiky udržitelných financí a související iniciativy EU
 mapování stavu agendy smart cities a potenciálu pro rozvoj umělé inteligence v ČR
 aktuální informace z oblasti strategické práce a evidence-informed přístupu ve veřejné
správě
 představení problematiky technologie blockchain a business inkubátorů
 založení Pracovní skupiny pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ)

3.3.1 Pracovní skupina pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ)
Počet zasedání: 0
Vedoucí: Stanislav Volčík (Úřad vlády ČR)
Zástupkyně vedoucího: Jana Drlíková (Ministerstvo pro místní rozvoj), Lucie Paličková
(Ministerstvo vnitra)
Členky a členové pracovní skupiny
Petr Bouchal (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy), Šárka Daňková (Ústav zdravotnických
informací a statistiky ČR), Vanda Horná (Ministerstvo zdravotnictví), Martin Hronza
(Ministerstvo průmyslu a obchodu), Václav Jonáš (Ministerstvo spravedlnosti), Narcisa
Kadlčáková (Úřad vlády ČR), Václav Klusák (Úřad vlády ČR), Aleš Král (Ministerstvo páce
a sociálních věcí), Olga Krištofíková (Ministerstvo dopravy), Michal Kubáň (Ministerstvo
vnitra), Soňa Mačejová (Úřad vlády ČR), Jan Mareš (Ministerstvo životního prostředí), Martin
Martínek (Ministerstvo kultury), Hana Mottlová (Ministerstvo zahraničních věcí), Michal Petkov
(Technologická agentura ČR), David Prušvic (Ministerstvo financí), Štěpán Rut (Úřad vlády
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ČR), Daša Smetanková (Parlamentní institut Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), Zdeněk
Šindelář (Ministerstvo zemědělství), Radka Švábová (Ministerstvo životního prostředí),
Miroslav Švejda (Ministerstvo obrany), Iveta Valachová (Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy), Jiří Valášek (Ministerstvo vnitra)
Stálí hosté
Věra-Karin Brázdová (Ministerstvo pro místní rozvoj), Martin Hruška (Ministerstvo pro místní
rozvoj), Petr Král (ČNB), Petra Strašilová (Policejní prezidium ČR), Karolína Zábojníková
(ČSÚ), Milan Zamba (Policejní prezidium ČR)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 Ustanovení Pracovní skupiny pro spolupráci analytických útvarů schválil Řídicí výbor
RVUR per rollam ve dnech 6. – 12. 12. 2018. Pracovní skupina byla založena na
jednání Výbor pro socioekonomický rozvoj na jednání dne 19. 12. 2018. Poprvé se
Pracovní skupina sešla v lednu 2019.
 Usnesení Výboru také schválilo cíle pracovní skupiny, mezi které patří: koordinace
analytiků ve veřejné správě, sdílení příkladů dobré praxe analytiků mezi sebou, vznik
znalostní databáze, zmapování současného stavu koordinace a fungování
analytických útvarů, zvyšování dostupnosti a využitelnosti dat mezi institucemi
a analytiky veřejné správy, komunikace s externími institucemi a externími analytiky
a zahájení debaty o dalších cílech dané pracovní skupiny.

3.4 Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného
rozvoje
Počet setkání: 1 (22. březen 2018)
Předseda výboru: Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity
Karlovy)
Místopředseda výboru: David Škorňa (MMR)
Členky a členové výboru
Tomáš Bezouška (Asociace krajů ČR), 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), 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), Daniela Matějková (Ministerstvo zdravotnictví), Pavel Nováček
(Univerzita Palackého v Olomouci), Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí), Lukáš
Pítr (Ministerstvo financí), Lucie Priknerová (MŠMT), Martin Potůček (Fakulta sociálních věd
Univerzity Karlovy), Luděk Sosna (Ministerstvo dopravy), Pavel Šremer (Zelený kruh), Petr
Švec (Národní síť Zdravých měst), Josef Tabery (Ministerstvo zemědělství), Jana Ticháčková
(MV), Miloš Toušek (MZV), Eliška Valinová (Český statistický úřad), Jiří Vrubel (Exotoxa),
Pavla Žáčková (Ministerstvo pro místní rozvoj), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro
udržitelný rozvoj)
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Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 příprava a konzultace implementace strategického rámce Česká republika 2030
Poznámka
V rámci restrukturalizace RVUR a jejích výborů projednaných RVUR na 35. jednání RVUR dne
19. června 2019 byla činnost výboru ukončena pro duplicitu s činností Řídicího výboru RVUR.

3.5 Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu
Počet zasedání: 10 (25. leden, 7. březen, 28. března, 5. duben, 11. dubna, 24. dubna,
25. dubna, 19. červen, 9. října, 22. listopadu 2018)
Předseda: Vladimír Dolejský (NM Ministerstvo životního prostředí)
Místopředseda: Klára Salzmann (Česká komora architektů)
Členky a členové výboru
Jiří Bendl (Úřad vlády a od 1. 4. 2018 MŽP), Alena Binhacková (Ministerstvo zemědělství),
Petr Birklen (Ekotoxa), Pavel Cudlín (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.), Martina
Černá (MMR), Magdaléna Davis (Spolupředsedkyně SZ), Jindřich Duras (Povodí Vltavy),
Miroslav Dumbrovský (Fakulta stavební, Ústav vodního hospod. Krajiny), Aleš Erber (FSC ČR
lesnický specialista), Josef Fanta (Platforma pro krajinu), Jan Frouz (Centrum pro otázky
životního prostředí a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Josef Fuksa (VÚV), Jan
Gallas (Ministerstvo zemědělství), Václav Hlaváček (Agrární komora ČR), Jakub Houška
(Český spolek pro agrolesnictví), Jakub Hruška (Česká geologická služba), Petr Chalupa (MZe
oddělení rybářství a včelařství), Jiří Chocholouš (MZe oddělení ochrany půdy), Jiří Jakl (Zelený
kruh), Jiří Jungr (Ministerstvo zemědělství), Pavel Kindlmann (Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy), Karel Kříž (Český svaz ochránců přírody), Věra Kučová (Národní
památkový ústav), Tomáš Kunca (MZe oddělení myslivosti), Mgr. Ing. Petr Lepeška (MMR),
Jana Majerová (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Jiří Malík (FH, ochrana přírody), Petr
Marada (Českomoravská myslivecká jednota, ÚZPET AF MENDELU), Miroslav Martiš (Česká
zemědělská univerzita), Martina Pásková (Univerzita Hradec Králové), Petr Petřík (Botanický
ústav AV ČR, Šéfredaktor Časopis Botanika), Jan Plesník (Agentura ochrany přírody a
krajiny), Zdeněk Poštulka (ekozemědělec, Zelený kruh), Tomáš Rothröckl (Národní park
Podyjí), 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), Hana
Slavíčková (MF), Jiří Stonawski (Lesy ČR), Josef Svoboda (Lesy ČR), Bořivoj Šarapatka
(Univerzita Palackého), Jan Šíma (Ministerstvo životního prostředí), Vladimír Špidla (Úřad
vlády), Pavel Šremer (STUŽ), Jiří Vaníček (Ministerstvo financí), Martin Veselý (MZe odbor
hospodářské úpravy a ochrany lesů), Mojmír Vlašín (ČSOP, Veronica, KES FSS Masarykovy
univerzity), Karel Vrána (České vysoké učení technické v Praze), Václav Zámečník (Česká
společnost ornitologická)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 konzultace karet k Implementačnímu plánu Strategického rámce Česká republika 2030
ke klíčové oblasti Ekosystémy
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ochrana zemědělského půdního fondu a návrh vyhlášky o stanovení ochrany
zemědělské půdy před erozí
invazní nepůvodní druhy, příprava legislativních úprav, informace o postupu
projednávání změn Unijního seznamu
údržba vodních toků (provádění údržby vodních toků vs. renaturace a ekologický
a morfologický stav vodních toků; dotační programy na údržbu vodních toků
vs. programy na revitalizace a mokřady
konzultace při zpracování Národní strategie pro boj s nelegálním zabíjením volně
žijících živočichů
ekosystémové služby – cesta k řešení dopadů změny klimatu a funkce ekosystémů
krajiny v kontextu klimatické změny
funkce lesů – hydricko-vodohospodářský management
česká příroda a krajina očima veřejnosti: závěry dostupných reprezentativních
výzkumů
návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
adaptace horských a podhorských lesních povodí na změny klimatu
přírodě blízká protipovodňová opatření a řešení sucha v krajině
Novinky z globální péče o biodiverzitu: od vědy do praxe a zase zpátky
Projednání doporučení pro ministra zemědělství a ministra životního prostředí podpisu
Charty o agrolesnictví
Adaptační opatření roku 2015, realizace Plánu společných zařízení v podmínkách
intenzivního zemědělství, vybrané AEKO
Environmentální aspekty intenzivního zemědělství se zaměřením na aplikaci glyfosátů
a škody zvěří a škody na zvěři

V rámci výboru dále aktivně pracují tři neformální pracovní skupiny:
1) Pracovní skupina pro krajinu (vedoucí Klára Salzmann)
2) Pracovní skupina pro biodiverzitu (vedoucí Jan Plesník)
3) Pracovní skupina pro vodu (vedoucí Josef Fuksa).

3.6 Výbor pro udržitelnou energetiku
Počet zasedání: 5 (23. ledna, 22. února, 26. června, 10. září, 27. listopadu 2018)
Předseda: Petr Kalaš (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)
Místopředseda: Ivan Beneš (nezávislý expert)
Členky a členové výboru
Václav Bartuška (Ministerstvo zahraničních věcí), Jiří Bendl (Úřad vlády a od 1. 4. 2018 MŽP),
Jiří Beranovský (EkoWAT), Vladislav Bízek (nezávislý expert), Jana Cicmanová (Energy
Cities), Filip Černoch (Masarykova univerzita Brno), Petr Dobrý (MMR), Dana Drábová (Státní
úřad pro jadernou bezpečnost), Pavel Dudek (Ministerstvo práce a sociální věcí), Pavel Farkač
SPD ČR), Josef Fiřt (EuroEnergy), Jiří Gavor (ENA), Martin Hausenblas (Ústí nad Labem),
Jan Hovorka (PřF UK), František Hrdlička (České vysoké učení technické v Praze), Štěpán
Chalupa (Komora OZE, Česká společnost pro větrnou energii), Eduard Janeček (Fakulta
aplikovaných věd ZČU), Josef Jeleček (předseda rady COGEN Czech), Jiří Jungr (MZe),
Romana Kaclíková (Zelený kruh), Tomáš Kazda (Vysoké učení technické v Brně), Jiří Karásek
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(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),
Vladimír Kubeček (IEA statistika), Aleš Laciok (Technologická platforma Udržitelná energetika,
ČEZ), Jaroslav Maroušek (SEVEn), Jaromír Marušinec (Vysoké učení technické v Brně), Jan
Motlík (Česká elektrotechnická společnost, Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie),
René Neděla (ERU a MPO), Antonín Panák (Ernst and Young), Luděk Plachký (Univerzita
Palackého v Olomouci), Irena Plocková (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), Jiří
Pohl (Siemens), Pavel Pustějovský (PSP ČR), Jan Ruml (Český plynárenský svaz), Martin
Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost), Edvard Sequens (Calla), Jana Simonová
(nezávislý expert), Vladimír Sochor (MPO), Jiří Spitz (ENVIROS), Karin Stehlík (HYTEP Řež),
Pavel Stehlík (nezávislý expert), Miroslav Šafařík (PORSENNA), Milan Ščasný (COŽP UK),
Vladimír Špidla (Úřad vlády ČR), Milan Ščasný (Centrum pro otázky životního prostředí
Univerzity Karlovy), Radim Šrám (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.), Veronika
Tomoszková (Právnická f. U. Palackého v Olomouci, Katedra správního a finančního práva),
Václav Trejbal (Svaz průmyslu a dopravy), Karel Vinkler (ČEPS), Václav Zemek (Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 národní profil energetické účinnosti Česká republika
 změna tarifní struktury v elektroenergetice
 energetická efektivita: dobrovolné dohody a energetická efektivita, Zpráva Komise
Evropskému parlamentu a Radě k plnění cílů energetické efektivnosti
 obnovitelné zdroje energie: akumulace elektřiny z fotovoltailky, rozvoj
decentralizované energetiky, aktuality k přípravě novely zákona, směrnice
k obnovitelným zdrojům energie, energeticko-klimatických plánů a národních cílů pro
OZE, fotovoltaika versus řepka, střednědobý a dlouhodobý potenciál solární energie
v domácnostech a potenciál rozvoje fotovoltaiky a akumulace energie v ČR a aktuální
obchodní příležitosti
 příklady ze zahraničí a sdílení (dobré) praxe: klimaticko energetické strategie
Rakouska a Švýcarska, úzká hrdla Energiewende
 rizika současného světa podle WEF „Global Risks Report 2018“ ze Světového
ekonomického fóra z Davosu a World Energy Outlook 2018
 energetické aspekty elektormobility a autonomní automobily
 atmosférický aerosol jako významný parametr kvality ovzduší
 nástroje regulace lokálních topenišť a jejich efektivita
 spolupráce s Podvýborem pro energetiku Hospodářského výboru PSP ČR (kam bude
předseda VUE též zván na jednání) a se společnostmi ČEZ ESCO a.s., E.ON a PRE
na problematice energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů energie
V rámci výboru dále aktivně pracují dvě neformální pracovní skupiny:
1) Pracovní skupina Energetická efektivnost (vedoucí Irena Plocková)
2) Pracovní skupina Obnovitelné zdroje energie (vedoucí Štěpán Chalupa).
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3.7 Výbor pro udržitelné municipality
Počet zasedání: 2 (13. březen, 21. listopad 2018)
Předseda: Petr Švec (Národní síť Zdravých měst, do 19. 6. 2018), David Koppitz (alternace
František Kubeš, od 19. 6. 2018)
Místopředseda: Dan Jiránek (Svaz měst a obcí), David Koppitz (Ministerstvo pro místní
rozvoj, do 19. 6. 2018), Petr Švec (Národní síť Zdravých měst, od 19. 6. 2018)
Členky a členové výboru
Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Kateřina Buzková
(Ministerstvo zemědělství), Zuzana Drhová (Úřad vlády), Yvona Gailly (Ekologický institut
Veronica), Tomáš Hák (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Martin
Hyský (kraj Vysočina), Tomáš Lapáček (IPR Praha), Jiří Krist (Národní síť Místních akčních
skupin ČR), Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Jan Mareš (Ministerstvo
životního prostředí), 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, do 14. 6.
2018), Jan Sedláček (Sdružení místních samospráv), David Sláma (Ministerstvo vnitra),
Vladimír Sochor (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Linda Sokačová (Ministerstvo práce
a sociální věcí), David Šátek (Ministerstvo financí), Alena Šteflová (WHO, do 19. 6. 2019)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 konzultace přípravy implementace Strategického rámce Česká republika 2030
v klíčové oblasti Obce a regiony
 informace o postupu přípravy Strategie regionálního rozvoje 2021+
 informace o přípravě Národní koncepce realizace politiky soudržnosti
 zajištění informovanosti o činnosti municipálních asociací, resortů a pracovních skupin
(PS pro místní Agendu 21, PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území, PS pro
Smart Cities, PS pro rozvoj venkova)

3.7.1 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21)
Počet zasedání: 6 (18. ledna, 9. května, 14. června, 20. září, 22. listopadu 2018 +
mimořádná 25. ledna 2018)
Workshopy pro aktualizaci kritérií MA21: 5 (23.5,7.8, 21.8, 28.8, 29.8)
Předsedkyně: Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí)
Členky a členové pracovní skupiny
Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Petr Kulhánek (Svaz měst
a obcí ČR), Jiří Burel (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Jan Jiříček (Ministerstvo práce
a sociálních věcí), Otakar Hampl (Ministerstvo zemědělství), František Kubeš (Ministerstvo pro
místní rozvoj), Lenka Švejdarová (Ministerstvo vnitra), Petr Švec (Národní síť Zdravých měst),
Martin Hyský (Asociace krajů), Jarmila Cikánková (CENIA), Tomáš Hák (COŽP UK), Robert
Spáčil (Ministerstvo dopravy), Daniela Matějková (Ministerstvo zdravotnictví), Věra
Zázvorková (Ministerstvo zahraničních věcí), Jan Mareš (Úřad vlády/MŽP), Petr Klápště
(Zelený kruh), Luděk Beneš (Sdružení místních samospráv)
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Poradní sbor pokročilých municipalit: Šárka Trunečková (Chrudim), Irena Vodičková
(Litoměřice), Jiří Strakoš (Moravskoslezský kraj), Barbora Sopuchová (Kopřivnice), Jan
Sedláček (Křižánky), Iva Hájková (MČ Praha 8), Soňa Krátká (Jihlava)
Dosavadní výstupy pracovní skupiny
 nastavení evaluace místní Agendy 21: kritéria, indikátory, metodika hodnocení
udržitelného rozvoje měst (aktualizace metodiky hodnocení kat. A MA21)
 aktualizace nastavení evaluace místní Agendy 21
 analýza stávajícího stavu MA21 (2018 - ve spolupráci se SMO ČR)
 SWOT analýza MA21 (2018 – v rámci PS MA21)
 každoroční hodnocení municipalit v kategoriích A a B
 aktualizované Zásady a Pravidla hodnocení MA 21 (pro rok 2019)
 výměna relevantních informací, zpětná vazba měst, komunikace s realizátory MA21,
posilování vzájemné informovanosti
 spolupráce v rámci Výboru pro udržitelné municipality RVUR s Pracovní skupinou pro
Smart Cities a Udržitelný rozvoj regionů, obcí a území
 zápisy z jednání a další informace jsou zveřejňovány na www.ma21.cz

3.7.2 Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (PS URROÚ)
Počet zasedání: 3 (19. dubna, 23. srpna, 5. prosince 2018)
Předseda: David Koppitz (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Tajemnice: Radana Leistner Kratochvílová (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Členky a členové pracovní skupiny
Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Zdeněk Bílek (Svaz
podnikatelů ve stavebnictví), Eduard Durník (Český statistický úřad), Milan Filip (Zlínský kraj),
Daniela Grabmüllerová (Ministerstvo pro místní rozvoj), Petr Holý (kraj Vysočina), Zuzana
Kadlecová (Ústecký kraj), Pavel Kalivoda (Pardubický kraj), Renata Králová (Ministerstvo pro
místní rozvoj), Michaela Kubejková (Moravskoslezský kraj), Zita Kučerová (CIRI,
Královéhradecký kraj), Ivana Kudrnáčová (Královéhradecký kraj), Štěpán Kyjovský (Magistrát
hlavního města Prahy), Jan Mareš (Úřad vlády), Tomáš Matušek (Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR), Miloslav Michalec (Plzeňský kraj), Ivo Minařík
(Jihomoravský kraj), Radim Misiaček (Institut komunitního rozvoje), Marie Mohylová
(Ministerstvo pro místní rozvoj), Jaromír Musil (Karlovarský kraj), Marta Novotná (Olomoucký
kraj), Filip Novosád (Ministerstvo pro místní rozvoj), Ivana Pecháčková (Liberecký kraj), Marie
Petrová (Ministerstvo životního prostředí), Martin Plucha (Jihočeský kraj), Ivan Rynda (Fakulta
humanitních studií Univerzity Karlovy), Pavel Smejkal (Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR), Petr Šašinka (město Brno), Petr Švec (Národní síť Zdravých měst),
Roman Šubert (Středočeský kraj), Vítězslav Vlček (město Chabařovice)
Stálí hosté
Jiří Burel (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Kateřina Buzková (Ministerstvo zemědělství),
(Ministerstvo zdravotnictví), Martin Sycha (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
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Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 zajištění informovanosti a sdílení aktualit (nejen) MMR ze zástupci krajů a dalších
partnerů: tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, Česko 2030, příprava Politiky
soudržnosti po roce 2021+, Zásady urbánní politiky, Koncepce cestovního ruchu,
územní dimenze a její vyhodnocení, Smart Cities, Regions ESPON, URBACT, aktuality
z územního plánování
 projednání odborných témat: konkurenceschopnost měst, partnerství městská mobilita
v oblasti udržitelné dopravy, plánování kultury ve městech – mapování kulturně
společenského zázemí města a využití v územním plánování, konzultace přípravy
Strategie regionálního rozvoje 2021+, Téma zdraví pro potřeby krajů a municipalit
(příprava reformy psychiatrické péče, zdroje dat v tématu veřejného zdraví a jejich
využití pro municipální a regionální politiku, zdraví obyvatel – je důležité pro komunální
politiku a jak ho lze ovlivňovat, regionální centra podpory zdraví a spolupráce aktérů
v kontextu ochrany a podpory zdraví)

3.7.3 Pracovní skupina pro Smart Cities (PS SC)
Počet zasedání: 5 (30. ledna, 19. března, 4. června, 26. září, 5. prosince 2018)
Předsednictví: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (odbor regionální politiky)
Místopředsednictví: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR
Členky a členové pracovní skupiny
Anna Batulková (Ministerstvo dopravy), Jiří Bendl (Výbor pro udržitelnou mobilitu RVUR),
Ondřej Beťák (Sdružení místních samospráv), Jakub Cach (Institut pro udržitelný rozvoj měst
a obcí), Iveta Fryšová (Asociace krajů ČR), Otakar Hampl (Ministerstvo zemědělství), Gustav
Charouzek (Sdružení místních samospráv ČR), Jakub Jaňura (Ministerstvo vnitra), Oldřich
Kalina (Ministerstvo vnitra), Kateřina Kapková (Svaz měst a obcí ČR), Jiří Krist (Národní síť
Místních akčních skupin), Michal Kurečka (Ministerstvo zdravotnictví), Milan Kyselák
(Ministerstvo průmyslu a obchodu), Aleš Laciok (Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR),
Jana Majerová (Ministerstvo páce a sociálních věcí), Jan Mareš (Úřad vlády ČR, do 31. 3.
2018), Jaroslav Martinek (Svaz měst a obcí), Miloslav Oliva (Národní síť Místních akčních
skupin), Lucie Paličková (Ministerstvo vnitra), Anna Pasková (Ministerstvo životního
prostředí), Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí), Josef Praks (Ministerstvo kultury),
Přemysl Růžička (Středočeské inovační centrum), Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy),
Vladimír Sochor (Ministerstvo průmyslu a obchodu), David Škorňa (Ministerstvo pro místní
rozvoj), Lubomír Šrámek (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Petr Švec
(Národní síť zdravých měst), Petr Zinek (Ministerstvo zdravotnictví)
Stálí hosté
David Bárta (Rada a akademie Smart City), Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů), Tomáš Hák (Univerzita Karlova v Praze), Roman Haken (Evropský
hospodářský a sociální výbor), Jan Hlaváček (ČD Telematika, Zina Kaštovská (Operátor ICT),
Tomáš Kolárik (Agentura pro regionální rozvoj), Jiří Konečný (Asociace chytrého bydlení),
Veronika Korittová (Technologické centrum Akademie věd ČR), Petr Lešek (Komora
architektů), Jaroslav Lískovec (Národní agentura pro komunikační a informační technologie,
s. p), Pavel Nácovský (Rada a akademie Smart City), Veronika Netolická (Národní úřad pro
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kybernetickou a informační bezpečnost), Romana Pačka (Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost), Josef Regec (Czech Smart City Cluster), Jan Saitz (Generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru), Petr Smolník (AVERIA), Radka Sýkorová (Czech
Smart City Cluster), Radim Ševčík (Smart City Innovations Institute), Lenka Šolcová (Česko –
německá obchodní a průmyslová komora), Marie Špačková (Komora architektů), Bohdan
Urban (Rada a akademie Smart City), Petr Vlasák (Magistrát hl. m. Prahy), Pavel Vokáč (Smart
City Innovations Institute), Vladimír Zadina (Operátor ICT), Jaroslav Zelený (Masarykova
univerzita v Brně), Miloslav Zeman (poradce ministryně pro místní rozvoj), Marie Zezůlková
(Národní centrum energetických úspor)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 komunikace, informování a sdílení zkušeností napříč veřejným, soukromým
a akademickým sektorem
 zajištění jednotného přístupu ke konceptu Smart Cities na národní úrovni a přenos
informací vertikálně na úroveň krajů, měst a obcí
 organizace 4 odborných seminářů pro zástupce obcí a měst
 aktualizace metodiky Smart Cities
 tvorba přehledu ukotvení segmentů konceptu Smart Cities v jednotlivých sektorových
dokumentech rezortů

3.7.4 Pracovní skupina pro rozvoj venkova (PS Venkov)
Počet zasedání: 1 (21. listopadu 2018)
Předseda: David Koppitz (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Členky a členové pracovní skupiny
Boris Dlouhý (Úřad vlády), Jan Florian (Spolek pro obnovu venkova), Lenka Hellebrandová
(Ministerstvo vnitra), Petr Holý (Asociace krajů ČR), Václav Jaroš (Ministerstvo vnitra), Jiří Krist
(Národní síť Místních akčních skupin), Lenka Kubíková (Ministerstvo zemědělství), Lenka
Malá (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR), Jan Mareš (Ministerstvo
životního prostředí), Miroslav Matej (Ministerstvo financí), Richard Nikischer (Ministerstvo pro
místní rozvoj), Stanislav Polčák (Sdružení místních samospráv), Martin Pýcha (Zemědělský
svaz ČR), Karel Rejchrt (Svaz měst a obcí), Eva Schönherrová (Česká biskupská konference),
Bohumír Šmucr (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Pavel Vinkler (Ministerstvo průmyslu
a obchodu), Irena Vlčková (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
Stálé hosté: Radim Perlín (Univerzita Karlova)
Dosavadní výstupy pracovní skupiny
 příprava a projednání Koncepce rozvoje venkova ČR
 spolupráce při řešení metodických problémů rozvoje venkova – definice problémového
území, typologie území, problémových oblastí, rozvojových priorit, rozvojové politiky
apod.
 koordinace přípravy nástrojů a finančních podpor v oblasti rozvoje venkova, průběžné
předávání informací, zejména stran podpory nástrojů rozvoje venkova ze strany rezortů
 spolupráce při organizaci seminářů pro obce s cílem propagace nástrojů a podpor
v oblasti rozvoje venkova
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propagace nástrojů rozvoje venkova a příkladů dobré praxe prostřednictvím seminářů
pro obce, a internetové stránky PS (bude zřízena v rámci internetové prezentace MMR)
s prolinky na další informační zdroje

3.8 Výbor pro udržitelnou dopravu
Počet zasedání: 1 (22. března 2018, dále členky a členové zváni na jednání Výboru
pro udržitelnou energetiku)
Předseda: Tomáš Čoček (Ministerstvo dopravy) a stálý spolupředseda Vít Sedmidubský
Místopředseda: Petr Moos (České vysoké technické učení v Praze)
Členky a členové výboru
Jiří Bendl (Úřad vlády a od 1. 4. 2018 MŽP), Jan Bezděkovský (Ministerstvo dopravy), Martina
Černá (Ministerstvo pro místní rozvoj), Vladimír Fišer (Bohemia – kombi), Josef Fuksa (VUV),
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), 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), Jaroslav Martínek (CDV), 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), Radim Šrám (Akademie věd ČR),
Alena Šteflová (MZd, WHO ČR), Robert Veselý (MMR), Václav Vodrážka (PRE), Michal
Vojtíšek (ČVUT), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, KPMG)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 Jak transponovat žádoucí zákaz dieselových vozů splňující pouze normu Euro 4
a starší do měst České republiky po vzoru měst Německa?
 nová evropská pravidla pro terminály nákladní dopravy a jejich implementace do české
legislativy
 aktuální výzkum vlivu znečištění ovzduší (PAH, PM2,5, NOx) z dieselových
a benzinových motorů na zdraví obyvatel
 vyhlašování nízkoemisních zón pohledem práva
 stav a výhled rozvoje elektromobility
 ekonomické, energetické a environmentální přínosy vysokorychlostních železnic pro
ČR
 pokrok ve vývoji baterií Li – S pro dopravu
 bezpečné cesty do škol a opatření pro rozvoj pěší dopravy
 rozvoj nemotorové dopravy - cyklodopravy
 ochrana městského ovzduší před emisemi z lodní dopravy
 aktivity roku 2018 směřující ke vzniku národní platformy Partnerství městská mobilita
 problematika kontrol STK a emise ze starších dieselových motorů
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3.9 Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
Počet zasedání: 3 (8. února, 20. března a 27. listopadu 2018)
Předseda: Václav Pícl (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
Místopředseda: Tomáš Kažmierski (Ministerstvo životního prostředí), Jiří Kulich (Centrum
ekologických středisek PAVUČINA)
Členky a členové výboru
Ondřej Andrys (Česká školní inspekce), Michal Broža (Informační centrum Organizace
spojených národů v Praze), Petr Daniš (Sdružení TEREZA), Jana Harmanová (Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, do 19. 6. 2019), Dana Kapitulčinová (Centrum pro otázky životního
prostředí Univerzity Karlovy), Hana Korvasová (Zelený kruh), Vladimír Macourek (Ministerstvo
průmyslu a obchodu), Karla Mališová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, do 4. 7.
2018), Dana Moravcová (OMEP), Josef Morkus (Ministerstvo pro místní rozvoj), Miroslav
Novák (Ministerstvo životního prostředí), Petra Skalická (Člověk v tísni, Glopolis), Marta Stará
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, od 5. 7. 2018), Ondřej Šejtka (Česká rada dětí
a mládeže), Milada Švecová (Klub ekologické výchovy), Jiří Volf (Ministerstvo financí, do 19. 6.
2018), Hana Volná (Ministerstvo zahraničních věcí), Melanie Zajacová (Ministerstvo práce
a sociálních věcí)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 implementace ČR 2030 (klíčová oblast Lidé a společnost)
 průběžná konzultace přípravy revizí průřezových témat v rámci revize Rámcových
vzdělávacích programů a zejména průřezových oblastí
 informace o přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
pro období 2021-2025

3.9.1 Pracovní skupina pro Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
Počet zasedání: 2 (23. května, 25. října 2018)
Předseda: Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí)
Místopředsedkyně: Karla Mališová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
Členky a členové pracovní skupiny
Jitka Burianová (MŽP), Jana Dlouhá (COŽP UK), Libor Dvořák (MV), Pavel Ehrlich (CENIA),
Dita Eyblová (MD), Yvonna Gaillyová (Ekologický institut Veronica), Viktor Havlice (MPO),
Jakub Holec (NÚV), Jan Holovský (MK), Candida Horňáková (MZV), Zorka Husová (NÚV),
Ondřej Charvát (Úřad vlády), Jan Chvátal (ČSOP), Kateřina Jančaříková (Pedagogická
fakulta UK), Jiří Jungr (Mze), David Koppitz (MMR), Petr Koštíř (MV), Jiří Kulich (Pavučina),
Josef Ležal (Centrum odborné přípravy), Vladimír Macourek (MPO), Zdeněk Opravil (MMR),
Magda Růžičková (SFŽP), Eliška Rytířová (MPSV), Michal Skalka (KRNAP), Lenka Šoltysová
(AOPK), Radim Tolasz (ČHMÚ)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 koordinace plnění Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
a environmentálního poradenství na léta 2016-2025 (schválen usnesením vlády č. 652
ze dne 20. července 2016)
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3.10 Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji
Počet zasedání: 3 (24. ledna, 28. březen a 2. listopad 2018)
Předsedkyně: Aneta Haimannová (Úřad vlády, do 31. 3. 2018), Jan Mareš (Ministerstvo
životního prostředí, od 1. 4. 2018)
Místopředsedové: Veronika Bajgarová (Ministerstvo zahraničních věcí), Petr Lebeda
(Glopolis)
Členky a členové výboru
Michal Broža (Informační centrum Organizace spojených národů v Praze), Viktor Havlice
(Ministerstvo průmyslu a obchodu), Daniela Grabmüllerová (Ministerstvo pro místní rozvoj),
Ondřej Horký-Hlucháň (Ústav mezinárodních vztahů), Vanda Horná (Ministerstvo
zdravotnictví), Jiří Hrbek (Český statistický úřad), Jiří Jungr (Ministerstvo zemědělství), Pavla
Kačabová (Úřad vlády), Lucie Mádlová (Asociace CSR), Daniela Matějková (Ministerstvo
zdravotnictví), Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy),
Martin Náprstek (Česká rozvojová agentura), Eva Němečková (Ministerstvo práce a sociální
věcí), Zdeněk Pagáč (Ministerstvo financí), Ondřej Picka (Ministerstvo zahraničních věcí),
Lukáš Pokorný (Ministerstvo životního prostředí), Pavel Přibyl (FoRS), Pavel Růžička
(Enviros), Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy), Miloš Toušek (Ministerstvo zahraničních
věcí), Věra Venclíková (Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 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
 účast na projektu OECD Towards Institutions Fit to Deliver the Sustainable
Development Goals
 příprava návrhu Rámcové pozice ČR k Agendě 2030
 strukturovaná výměna informací o reflektování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj do
činnosti mezinárodních organizací

3.11 Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje
Počet zasedání: 6 (26. březen, 21. květen, 26. červen, 6. září, 25. říjen, 13. prosinec 2018)
Předseda: Jiří Hrbek (Český statistický úřad)
Místopředsedové: Jan Mareš (Ministerstvo životního prostředí), Bedřich Moldan (Univerzita
Karlova)
Členky a členové výboru
Jakub Cach (Svaz měst a obcí), Josef Čech (Ministerstvo zemědělství), Martina Černá
(Ministerstvo pro místní rozvoj), Šárka Daňková (Ústav zdravotnických informací a statistiky),
Jakub Fischer (Rada vysokých škol), Tomáš Hák (Univerzita Karlova), Vanda Horná
(Ministerstvo zdravotnictví), Vladimír Hulík (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),
Olga Kastlová (Ministerstvo dopravy), Tereza Kochová (CENIA), Milan Konrád (Ministerstvo
zahraničních věcí), Jan Kovanda (Univerzita Karlova), Karina Kubelková (Hospodářská
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komora), Jaroslav Kubišta (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů), Jakub Machačka (Úřad
vlády), Daniela Matějková (Ministerstvo zdravotnictví), Ivan Neumaier (Ministerstvo průmyslu
a obchodu), Pavel Novák (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Lucie Paličková (Ministerstvo
vnitra), Dana Sládečková (Česká národní banka), Radka Soukupová (Úřad vlády), Natália
Stanová (Ministerstvo životního prostředí), Zdeněk Štolc (Ministerstvo financí), Šárka
Řechková (Svaz měst a obcí), Eliška Valinová (Český statistický úřad), Vladimír Vávra
(Ministerstvo spravedlnosti), Miloslava Veselá (Český statistický úřad), Veronika Vosáhlová
(Český telekomunikační úřad), Petr Wawrosz (Rada seniorů)
Činnost a projednávaná témata v roce 2018
 zaměření na indikátorové sady A 2030, ČR 2030 a kvality života – baseline, reporting
a interpretace, příp. konzultace zadání VZ v této věci
 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
 finalizace mapování vývoje indikátorové sady k Agendě 2030 a mapování ostatních
mezinárodních aktivit v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje, zejména 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
 vymezení odpovědných institucí pro stanovení gescí k jednotlivým indikátorům Agendy
2030 a jejich koordinace
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3.12 Krátkodobé aktivity: semináře, školení, kampaně, konference,
prezentace v médiích
Aktivity Oddělení pro udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí a sekretariátu RVUR:




Evropský týden udržitelného rozvoje (30. května – 5. června 2018)
spolupráce na 2. ročníku vyhlášení cen SDGs (12. června 2018)
výroční konference Fórum pro udržitelný rozvoj 2018 (4. prosince 2018)

3.13 Odborná dlouhodobá činnost sekretariátu
Sekretariát se účastní činnosti Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (ESDN – European
Sustainable Development Network).
V červenci 2019 bude publikována studie OECD SDG Coordination and Implementation
Review, na jejíž přípravě sekretariát spolupracoval

3.14 Spolupracující státní a nestátní organizace
Členy výborů a pracovních skupin RVUR jsou kromě zástupců ústředních správních úřadů
především experti a zástupci řady institucí a organizací z veřejného i soukromého sektoru.
Agentura ochrany přírody a krajiny
Agentura pro regionální rozvoj
Agrární komora
Akademie věd ČR v. v. i.
Aliance pro energetickou soběstačnost
Asociace CSR
Asociace chytrého bydlení
Asociace krajů ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Asociace samostatných odborů
Bohemia – kombi
Botanický ústav AV ČR
Calla
Centrum dopravního výzkumu
Centrum ekologických středisek PAVUČINA
Centrum Evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
CERGE-EI
CI2, o.p.s.
Confederation Fiscale Européene
ČEPS
Česká asociace pro udržitelný rozvoj
Česká elektrotechnická společnost
Česká evaluační společnost
24

Česká geologická služba
Česká komora architektů
Česká konference rektorů
Česká národní banka (ČNB)
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
Česká rada dětí a mládeže
Česká společnost ornitologická
Česká společnost pro větrnou energii
Česká školní inspekce
Česká zemědělská univerzita
Česká ženská lobby
České fórum pro rozvojovou spolupráci
České vysoké učení technické v Praze
Českomoravská konfederace odborových svazů
Českomoravská myslivecká jednota
Česko – německá obchodní a průmyslová komora
Český plynárenský svaz
Český spolek pro agrolesnictví
Český statistický úřad
Český svaz ochránců přírody
Český telekomunikační úřad
ČEZ
ČHMÚ
COGEN Czech
Czech Smart City Cluster
Člověk v tísni
Dopravní fakulta Pardubice
Ekologický institut Veronica
EkoWATT
Ekotoxa
ENA
Energy Cities
ENVIROS
Ernst and Young
EuroEnergy
Evropská unie federalistů
Evropský hospodářský a sociální výbor
Exotoxa
Exportní garanční a pojišťovací společnost
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Brno
FSC ČR
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Glopolis
Hnutí Duha
Hospodářská komora ČR
HYTEP Řež
Informační centrum Organizace spojených národů v Praze
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Institut komunitního rozvoje
Institut pro veřejnou správu Praha
Institut Plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Klub ekologické výchovy
Komora OZE
Krajský úřad Liberecký kraj
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Vysočina
Královéhradecký kraj
KRNAP
Lesy ČR
Liberecký kraj
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Masarykova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně
Město Chabařovice
Městský úřad Chrudim
Městský úřad Jihlava
Městský úřad Kopřivnice
Městský úřad Krnov
Městský úřad Litoměřice
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Moravskoslezský kraj
Nadace Partnerství
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p
Národní centrum energetických úspor
Národní památkový ústav
Národní park Podyjí
Národní síť Místních akčních skupin ČR
Národní síť Zdravých měst
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
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Národní ústav pro vzdělávání
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Parlamentní institut Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
Platforma pro krajinu
Plzeňský kraj
Policejní prezidium ČR
PORSENNA
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Povodí Vltavy
Právnická f. U. Palackého v Olomouci
Pražské matky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PRE
Rada a akademie Smart City
Rada seniorů ČR
Rada vysokých škol
Sdružení místních samospráv
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
Sdružení TEREZA
Senát Parlamentu ČR
SEVEn
Siemens
Smart City Innovations Institute, z. Ú.
Společnost pro trvale udržitelný život
Spolek pro obnovu venkova
Stálé komise pro rozvoj venkova Senátu Parlamentu ČR
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní zdravotní ústav
Středočeské inovační centrum
Středočeský kraj
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Svaz měst a obcí ČR
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Světová zdravotnická organizace
Technologická platforma Udržitelná energetika
Technologická agentura ČR
Technologické centrum Akademie věd ČR
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Úřad vlády ČR
Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR v. v. i
Ústav mezinárodních vztahů
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Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Ústecký kraj
ÚZIS
Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vysoká škola ekonomická
Vysoká škola Škoda Auto
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav vodohospodářský
WHO
Zelený kruh
Zlínský kraj

3.15 Cílová skupina, na kterou se zaměřují aktivity Rady
Cílovou skupinou jsou orgány ústřední státní správy a samosprávy, sociální partneři, nestátní
neziskové organizace, zastřešující svazy a organizace, zástupci soukromého a akademického
sektoru, jejichž zapojení je předpokladem úspěšného celospolečenského dialogu. Na úrovni
propagace a prezentace udržitelného rozvoje jsou cílovou skupinou všichni občané České
republiky.

3.16 Porovnání zamýšlených cílů s dosaženými
Základní cíle činnosti RVUR byly v roce 2018 naplněny. Vláda ČR schválila usneseními ze
dne 17. října 2018 č. 669 a 670 materiály Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj
(Cílů udržitelného rozvoje) v České republice a Implementační plán Strategického rámce
Česká republika 2030, do jejich přípravy byla zapojena Rada, především její výbory a pracovní
skupiny.

3.17 Zhodnocení činnosti, náměty a doporučení z praxe
Pro další roky představuje klíčové téma širokospektrální podpora udržitelného rozvoj napříč
veřejnou správou, soukromým a občanským sektorem, podpora principů partnerství a rozvoj
koordinačních mechanismů i nástrojů podporujících udržitelný rozvoj v praxi. Expertní aktivity
výborů zkracují a překonávají časovou propast mezi vědou a rozhodovací sférou.
Výbory RVUR se budou podílet na implementaci Strategického rámce Česká republika 2030
prostřednictvím přípravy rozpracování vybraných opatření obsažených v Implementačním
plánu Strategického rámce Česká republika 2030.
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4. VÝSTUPY
4.1 Tisk a publikace
V roce 2018 nebyly vydány žádné publikace.

4.2 Výstupy na Internetu
Informace týkající se činnosti RVUR a jejích pracovních orgánů, zápisy z výborů, jejich
stanoviska a doporučení, analýzy, odborné přednášky a další adekvátní přílohy jsou
zveřejňovány na webové adrese webu www.cr2030.cz. Zde lze nalézt i informace
o Strategickém rámci Česká republika 2030 a dalších strategických a analytických
dokumentech. Do portálu www.cr2030.cz byl integrován i obsah popularizačního webu
www.udrzitelny-rozvoj.cz a samostatná sekce na propagaci dobrovolných závazků
k udržitelnému rozvoji. V roce 2018 probíhaly propagační aktivity i na facebookové stránce
Udržitelný rozvoj, twitterový profil Udržitelný rozvoj (@udrzitelne) byl záměrně hibernován. Pro
propagaci a zájemce o Evropský týden udržitelného rozvoje, kterého se Česká republika
účastní od roku 2016, slouží zvláštní web www.tydenudrzitelnosti.cz.

4.3 Stav, vývoj problematiky a dílčí splněné úkoly
Z dlouhodobých úkolů je třeba na prvním místě zmínit implementaci Strategického rámce
Česká republika 2030 a implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice.
V roce 2018 byl přijat Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030
a strategický dokument Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného
rozvoje) v České republice. Na přípravě se participativním způsobem podílely veškeré výbory
RVUR, odborná i laická veřejnost, veřejné instituce, nevládní a neziskové organizace a spolky,
výzkumné ústavy i mezinárodní organizace, všechny poradní orgány vlády a sítě neziskových
organizací.
Odbor pro udržitelný rozvoj byl do 31. března 2018 řešitelem projektu Systém dlouhodobých
priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185
realizovaného od 1. dubna 2016 s finanční podporou Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Začal být připravován návazný projekt
Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve veřejné správě, který bude
realizován od druhého pololetí 2019.
Fórum pro udržitelný rozvoj 2018 se za účasti vicepresidenta Světové banky Mahmouda
Mohieldina a prof. Milana Zeleného stalo významnou událostí v České republice v oblasti
udržitelného rozvoje.

4.4 Nově zpracované strategie, priority, cíle
Podílet se na implementaci Strategického rámce Česká republika 2030 a Agendy 2030 pro
udržitelný rozvoj (17 Cílů udržitelného rozvoje), vypracovat pilotní zprávu o naplňování Agendy
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2030 v ČR a rozvíjet koncept koherence politik pro udržitelný rozvoj v podmínkách České
republiky.

5. ROZDĚLENÍ DOTACÍ
Netýká se Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

6. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
6.1 Členství v mezinárodních institucích
Rada vlády pro udržitelný rozvoj je od roku 2006 členem Evropské sítě pro udržitelný rozvoj
(ESDN – European Sustainable Development Network), od roku 2004 je přidruženým členem
sítě Evropských rad udržitelného rozvoje a životního prostředí (EEAC – European
Environment and Sustainable Development Advisory Councils).

6.2 Účast na akcích pořádaných mezinárodními institucemi












zasedání Pracovní skupiny Rady EU pro Agendu 2030, Brusel, 7. března, 14. června,
26. září, 24. října, 14. listopadu a 5. prosince 2018
Global Dialogue for Happiness a navazující World Government Summit, Dubaj, 9. –
13. února 2018
Regionální fórum národních koordinátorů naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN,
Minsk, 20. – 22. února 2018
Regionální fórum o udržitelném rozvoji, Ženeva, 1. – 2. března 2018
seminář o udržitelném rozvoji a bilaterální konzultace k tématu Agendy 2030 pro
udržitelný rozvoj a předsednictví ČR v ECOSOC (součást delegace MZV), Helsinky,
8. – 9. března 2018
zasedání Rady OECD k Agendě 2030, Paříž, 13. – 14. března 2018
neformální konzultace k rakouskému předsednictví Rady EU a agendě udržitelného
rozvoje, Vídeň, 16. – 17. května 2018
setkání národních kontaktních bodů ke koherenci politik pro udržitelný rozvoj, Brusel,
19. června 2018
výroční konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj, Vídeň, 1. – 2. října 2018
workshop Evropské sítě pro udržitelný rozvoj, Berlín, 19. – 20. listopadu 2018
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7. VÝDAJE V KČ ZA ROK 2018
Rada vlády pro udržitelný rozvoj neměla v roce 2018 vlastní rozpočet, náklady spojené s její
činností byly hrazeny z rozpočtu Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR. Členové Rady
ani jejích výborů nemají nárok na odměnu za výkon funkce. Úkoly sekretariátu Rady byly
zajišťovány pracovníky Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR.

8. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2019
8.1





8.2










Rada vlády pro udržitelný rozvoj
implementace Strategického rámce Česká republika 2030
koordinace implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj
příprava a uskutečnění Fóra pro udržitelný rozvoj 2019
expertní podpora vlády prostřednictvím jednotlivých výborů Rady vlády pro udržitelný
rozvoj

Výbor pro socioekonomický rozvoj
implementace Strategického rámce Česká republika 2030 a Agendy 2030 v ČR
informace o činnosti Pracovní skupiny pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ)
aktuální informace z oblasti politik EU a agendy udržitelného rozvoje
informace o zdanění v digitální oblasti
zhodnocení 15 let členství ČR v EU
mapování podpory začínajících podnikatelů, malých a středních podnikatelů a startupů
v návaznosti na implementaci ČR 2030 diskuse k připravovaným rezortním
strategickým dokumentům, zejména v oblasti zdravotnictví a bytové politiky
představení analýzy struktury obchodu mezi ČR a Spojeným královstvím
představení výzkumu genderové nerovnosti v odměňování

8.2.1. Pracovní skupina pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ)




8.3






otevření debaty s Českým statickým úřadem o problematice sdílení dat a spolupráci
mezi analytickými útvary
vstupy do připravované koncepce rozvoje veřejné správy Ministerstva vnitra (Klientsky
orientovaná veřejná správa 2030)
dotazníkové šetření mezi členy PSSAÚ o analytické činnosti veřejné správy ČR

Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu
implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 – výběr opatření
k podrobnějšímu rozpracování
spolupráce na aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny
problematika endokrinních disruptorů a farmak ve vodách
spolupráce na aktualizaci Národního akčního programu adaptace na změnu klimatu
ochrana zemědělské půdy před erozí - protierozní vyhláška
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8.4















8.5





nová Společná zemědělská politika
problematika lokality Soutok
koordinace, expertní stanoviska a doporučení k legislativním i nelegislativním
materiálům v oblasti krajiny, vody a biodiverzity (směrnice k invazivním nepůvodním
druhům, zákon k národním parkům, mezinárodní Úmluva o krajině, Úmluva
o mokřadech, mezinárodní panel na ochranu biodiverzity, dotační politika
v zemědělství a další.)
příprava odborných seminářů, konferencí a osvěty s problematikou ochrany
biodiverzity, kvality vod a vize krajiny, vč. semináře k Moderním přístupům v ochraně
přírody a konference s mezinárodní účastí Agrolesnictví – environmentální a produkční
alternativa v zemědělství
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

Výbor pro udržitelnou energetiku
Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 – výběr opatření
k podrobnějšímu rozpracování
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
doporučení k přípravě ČR na včasný přechod na nefosilní paliva
doporučení na podporu obnovitelných zdrojů energie
doporučení pro systematickou podporu energetické efektivnosti a úspor
doporučení pro řešení systémových a naléhavých problematik v energetice
s dlouhodobou perspektivou
komplexní pohled na dynamicky se vyvíjející domácí i světovou energetiku se
zahrnutím environmentálních a zdravotních aspektů
bateriové systémy pro stacionární úložiště energie
možnosti vodíkového hospodářství v České republice – komplexní pohled
kombinovaná výroba elektřiny a tepla
potenciál a praktická doporučení pro program Nová zelená úsporám pro budovy
neudržitelné zdravotně rizikové emise z domácích topenišť a kamen na tuhá paliva
spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy na problematice udržitelné energetiky
a chytrých měst.

Výbor pro udržitelné municipality
Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 – výběr opatření
k podrobnějšímu rozpracování
spolupráce na propagaci ČR 2030 a SDGs v ČR
podpora udržitelného rozvoje jako průřezového principu při řízení obcí a regionů
příspěvek ke sledování vazeb mezi SDGs, ČR 2030 a cíli municipalit
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příspěvek k evidenci nástrojů k udržitelnému rozvoji pro municipality (metody,
programy, iniciativy)
sledování aktivity a součinnost s pracovními skupinami výboru (PS URROÚ, PS pro
SC a PS MA21) pro posílení udržitelného rozvoje v území
sdílení informací 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)
koordinace nefinanční motivace pro municipality a regiony pro postup k udržitelnému
rozvoji (ocenění ap.)
podílení se na zpracování a podpora uplatnění metodik hodnocení udržitelných
municipalit a regionů v ČR, vycházející z národních i mezinárodních přístupů,
programů a zkušeností
nabízení možnosti vzdělávání a příklady postupu k udržitelnému rozvoji pro
municipality a regiony

8.5.1 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21)




posílení spolupráce s partnery (SMO ČR, Česká komora architektů)
spolupráce s pracovními skupinami RVUR: PS ÚRROÚ a PS SC RVUR - informace,
provázání aktivit
hodnocení kvality MA21 v rámci Kritérií MA21

8.5.2 Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (PS URROÚ)








aktuální informace MMR (v oblasti regionální politiky, územního plánování, urbánní
politiky, koncept Smart, venkova, kohezní politiky a strategického plánování, výzkumné
potřeby), informace z ostatních pracovních skupin Výboru pro udržitelné municipality,
aktuality z MŽP (implementace ČR 2030, Agenda 21 a jiné)
výstupy a prezentace příkladů dobré práce ze strany územních partnerů, nejen
v oblasti udržitelného rozvoje (např. dotační politika krajů, strategické rozvojové
dokumenty krajů, mikroregionů, obcí, problematika chytrých řešení pro region - smart
city, smart region, smart village, pakty zaměstnanosti, spolupráce s MAS v regionu
apod.)
územní dimenze - její širší uplatnění, zohlednění specifik daného území při plánování
rozvoje jako zásadní bod procesu včetně hodnocení územních dopadů a následných
projektů
Uudržitelný rozvoj v nových tématech (s dopadem na území): např. doprava, sociálnězdravotní oblast, zemědělství, životní prostředí, kultura, cestovní ruch, zaměstnanost,
sociální podnikání, inovace, sociálně vyloučené lokality a jiné.

8.5.3 Pracovní skupina pro Smart Cities (PS SC)







průběžné předávání informací, zejména stran metodické podpory ze strany rezortů
spolupráce při organizaci seminářů pro obce a města s cílem propagace konceptu
Smart Cities a případná účast na nich – předpoklad 4 semináře ročně
spolupráce při organizaci zahraniční exkurze pro zástupce měst a obcí s cílem šíření
dobré praxe konceptu Smart Cities a případná účast na nich případná účast na nich –
předpoklad Vídeň
zaměření na postupy jednotlivých procesů spadající do konceptu Smart Cities
a evaluační rámec (Jak poznáme, že je město Smart?)
spolupráce na projektu „Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City“
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případné rozšíření Metodiky Konceptu inteligentních měst
propagace konceptu Smart Cities, např. průběžné doplňování obsahu internetové
stránky www.smartcities.mmr.cz
sledování zdrojů finanční podpory
spolupráce s Grémiem ministryně pro místní rozvoj pro koncept Smart Cities

8.5.4 Pracovní skupina pro rozvoj venkova (PS Venkov)


8.6









8.7







finalizace Koncepce rozvoje venkova a souvisejících dokumentů

Výbor pro udržitelnou dopravu
Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 – výběr opatření
k podrobnějšímu rozpracování
projednávání jednotlivých opatření a doporučení Implementačního plánu ke
Strategickému rámci Česká republika 2030
doporučení ke snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy, ze zastaralých
dieselových a benzinových motorů především automobilové dopravy
doporučení a facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy z hlediska
zdraví a životního prostředí
expertní stanoviska a doporučení k legislativním a nelegislativním materiálům vlády
a EU v oblasti mobility, dopravy, zdraví a životního prostředí
nedostatečně řešená problematika účinného omezování a vyřazování nevyhovujících
automobilů s dieselovými motory z denního provozu
nevhodné užívání palmového oleje jako biopaliva, další postup k jeho eliminaci z
důvodů ochrany světové biodiverzity
podpora 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
Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 – výběr opatření
k podrobnějšímu rozpracování
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 – v roce 2019 strategie Edu2030+
zajištění průběžné informovanosti a dialogu mezi různými typy rozvojového vzdělání
(VUR, EVVO, GRV) s případným promítnutím do požadavků na DVPP
konzultace při revizi kurikul a zejména průřezových témat RVP
spolupráce se Steering Committee on ESD (při EHK OSN) na koordinaci aktivit VUR
v rámci regionu
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spolupráce se zeměmi Karpatské úmluvy na výměně dobré praxe v oblasti VUR jako
pokračování zahájené spolupráce na konferenci VUR v Budapešti

8.7.1 Pracovní skupina pro Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu




8.8







8.9








8.3

koordinace plnění Akčního plánu EVVO a EP na léta 2019-2021
participace na aktualizaci dokumentů k problematice adaptací na změnu klimatu
z hlediska vzdělávacích a osvětových částí dokumentu
participace na přípravě Mezinárodního kongresu ekologické výchovy (Praha 2021)

Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji
Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 – výběr opatření
k podrobnějšímu rozpracování
příprava pilotní Zprávy o naplňování Agendy 230 v ČR
koordinace dalšího postupu s ohledem na přípravu Implementační strategie Agendy
2030 na úrovni EU
metodická a odborná spolupráce s MZV 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
koordinace pozice ČR k reformě HLPF

Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje
posouzení dostupnosti dat k indikátorové sadě k Agendě 2030 a vymezení
odpovědných institucí pro stanovení gescí k jednotlivým indikátorům Agendy 2030
a jejich koordinace
příprava dat a reporting dat pro Zprávu o naplňování SDGs pro rok 2019
příprava dat pro potřeby Strategického rámce Česká republika 2030
dopracování tzv. šedých indikátorů ke Strategickému rámci Česká republika 2030
projednání problematiky národních reportovacích platforem
projednání existujících zpráv k SDGs

Rozpočet na rok 2019

Rada vlády pro udržitelný rozvoj nemá vlastní rozpočet, náklady spojené s její činností budou
hrazeny z rozpočtu Ministerstva životního prostředí.
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