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1. SLOŽENÍ RADY VLÁDY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ K 31. PROSINCI 2019  

 

Jméno Funkce v reprezentované instituci Funkce v RVUR členem RVUR od funkce 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 

Martina Štěpánková 

náměstkyně pro řízení sekce 

ekonomické a ICT, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

členka Rady 27. 5. 2019  

Alena Schillerová ministryně financí členka Rady 20. 7. 2018  

Silvana Jirotková 

náměstkyně sekce hospodářské 

politiky a podnikání, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

členka Rady 29. 5. 2019 členství v Řídícím výboru 

Milena Hrdinková 
státní tajemnice pro evropské 

záležitosti, Úřad vlády 
členka Rady 18. 2. 2019  

Roman Prymula 
náměstek pro zdravotní péči, 

Ministerstvo zdravotnictví 
člen Rady 17. 4. 2017  

Jindřich Fialka 

náměstek pro řízení sekce zemědělství 

a potravinářství, Ministerstvo 

zemědělství 

člen Rady 30. 10. 2019  

Václav Pícl 

náměstek pro řízení sekce vzdělávání, 

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

člen Rady 1. 6. 2016 

předseda Výboru pro 

vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji 

Martin Tlapa 

náměstek pro řízení Sekce 

mimoevropských zemí, ekonomické 

a rozvojové spolupráce, Ministerstvo 

zahraničních věcí 

člen Rady 21. 8. 2014 člen Řídícího výboru 
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Josef Praks 
ředitel Odboru projektového řízení 

a informatiky, Ministerstvo kultury 
člen Rady 2. 11. 2015  

Radomír Jahoda 
ředitel Sekce obranné politiky 

a strategie, Ministerstvo obrany 
člen Rady 2. 11. 2015  

Zbyněk Spousta 
náměstek sekce provozní a právní, 

Ministerstvo spravedlnosti 
člen Rady 26. 4. 2019  

Tomáš Čoček 
náměstek pro řízení Sekce 

1. náměstka, Ministerstvo dopravy 
člen Rady 15. 2. 2015 

předseda Výboru pro 

udržitelnou dopravu 

Petr Mlsna 

náměstek ministra vnitra pro řízení 

sekce legislativy, práva, archivnictví 

a správních agend, Ministerstvo vnitra 

 

člen Rady 9. 1. 2017 člen Řídícího výboru 

Marek Rojíček předseda Českého statistického úřadu člen Rady 27. 6. 2018 

předsednictví ČSÚ ve Výboru 

pro indikátory udržitelného 

rozvoje 

Dana Balcarová 
předseda Výboru pro životní prostředí 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
členka Rady 27. 6. 2018  

Jitka Seitlová Senát Parlamentu ČR členka Rady 23. 7. 2019  

Jarmila Uvírová 

Asociace krajů ČR, Moravskoslezský 

kraj, náměstkyně hejtmana pro životní 

prostředí a zemědělství 

 

členka Rady 17. 4. 2017  

Petr Švec ředitel Národní sítě Zdravých měst člen Rady 21. 8. 2014 

předseda Výboru pro 

udržitelné municipality, člen 

Výboru pro strategické řízení a 

implementaci principů 

udržitelného rozvoje 

František Lukl předseda Svazu měst a obcí ČR člen Rady 1. 6. 2016  
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Radim Šrám 
Ústav experimentální medicíny 

Akademie věd ČR v. v. i. 
člen Rady 21. 8. 2014 

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 

člen Řídícího výboru, Výboru 

pro koordinaci pozic ČR, 

místopředseda výboru pro 

indikátory udržitelného rozvoje 

Bohuslav Čížek 

Svaz průmyslu a dopravy České 

republiky, ředitel Sekce hospodářské 

politiky 

člen Rady 17. 4. 2017  

Jan Žůrek 
viceprezident České podnikatelské 

rady pro udržitelný rozvoj 
člen Rady 21. 8. 2014 

člen Řídícího výboru, Výboru 

pro socio-ekonomický rozvoj a 

Výboru pro udržitelnou 

dopravu  

Tomáš Vrbík tajemník Hospodářské komory ČR člen Rady 2. 11. 2015  

Tomáš Pavelka 
Českomoravská konfederace 

odborových svazů 
člen Rady 20. 7. 2018 člen Řídícího výboru  

Jaroslav Staněk Asociace samostatných odborů člen Rady 21. 8. 2014  

Rostislav Dvořák 
předseda Svazu českých a 

moravských výrobních družstev 
člen Rady 2. 11. 2015  

Václav Hlaváček viceprezident Agrární komory člen Rady 21. 8. 2014 
člen Výboru pro krajinu, vodu a 

biodiverzitu 

Hana Stelzerová  ředitelka Česká ženská lobby členka Rady 1. 6. 2016  
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Ondřej Šejtka 
místopředseda České rady dětí 

a mládeže 
člen Rady 21. 8. 2014  

Jiří Koželouh  Zelený kruh člen Rady 21. 8. 2014 

člen Výboru pro udržitelnou 

energetiku 

 

Jiří Dlouhý 
předseda Společnosti pro trvale 

udržitelný život 
člen Rady 21. 8. 2014 

člen Řídícího výboru 

Libor Ambrozek 
předseda Českého svazu ochránců 

přírody 
člen Rady 21. 8. 2014 

 

Milan Taraba Rada seniorů ČR člen Rady 5. 12. 2016 
 

Vladimír Špidla  
člen Rady ad 

personam 
9. 11. 2015 

člen Výboru pro krajinu, vodu 

a biodiverzitu a Výboru pro 

udržitelnou energetiku 

Pavel Přibyl  
ředitel Českého fóra pro rozvojovou 

spolupráci 

člen Rady ad 

personam 
4. 12. 2017 

člen Výboru pro koordinaci 

pozic ČR k udržitelnému 

rozvoji 
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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 socio-ekonomický rozvoj 

• člen Výboru pro udržitelné municipality 

• člen Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

 

RNDr. Jiří Bendl, CSc. 

• koordinátor a člen Výboru pro udržitelnou energetiku  

• koordinátor a člen Výboru pro udržitelnou dopravu  

• koordinátor a člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu 

 

Mgr. Barbora Hirschová (od 1. 9. 2019) 

• koordinátorka PR aktivit RVUR 

• mezinárodní agenda (OSN, EU, ESDN) 

 
Mgr. Natália Stanová (do 30. 6. 2019) 

• koordinátorka Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje 

• koordinátorka PR aktivit RVUR 

 

PhDr. Martin Polášek Ph.D.  

• koordinátor problematiky dobrého vládnutí pro udržitelný rozvoj  
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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: 1 (3. června 2019) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• informace o aktuálním postupu implementace strategických dokumentů udržitelného 

rozvoje a výhled pro rok 2019 a 2020 - implementace Agendy 2030 v České republice 

a implementace Strategického rámce Česká republika 2030 (ČR 2030) 

• projednání diskusního dokumentu Evropské komise Směřování k udržitelné Evropě 

do roku 2030 a pozice České republiky k němu 

• informace o Politickém fóru na vysoké úrovni OSN 2019 a SDGs Summitu  

• informace o aktuálních zprávách o stavu životního prostředí (Global Environmental 

Outlook 2019 a Zpráva IPBES o stavu světové přírody 2019) 

3.2 Řídicí výbor Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

Počet setkání: 1 (12. března 2019) 

Počet členů výboru: 10 

Předseda výboru: Vladislav Smrž (MŽP) 

 

Členky a členové výboru 

Pavel Baran (Akademie věd ČR), Jiří Dlouhý (Zelený kruh), David Koppitz (Ministerstvo pro 

místní rozvoj), Bedřich Moldan (Česká konference rektorů), Petr Mlsna (Ministerstvo vnitra), 

Eduard Muřický (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Tomáš Pavelka (Českomoravská 

konfederace odborových svazů), Martin Tlapa (Ministerstvo zahraničních věcí), Jan Žůrek 

(Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 

 

Členky a členové výboru na pracovní úrovni 

Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Alexandr Sporýš (Ministerstvo 

zahraničních věcí), Jan Mareš (Ministerstvo životního prostředí), David Sláma (Ministerstvo 

vnitra), Marie Zezulková (Ministerstvo pro místní rozvoj)  

 

Stálí hosté 

Dana Balcarová (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, alternace), Josef Čech (Ministerstvo 

zemědělství), Jana Krutáková (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR), Martina Štěpánková 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí), předsedové výborů RVUR mimo zastoupené resorty 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• informace o naplňování Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 

2030 (klasifikace opatření pro potřeby jednání výborů, ustanovení focal points) 

a diskuse dalšího postupu 

• návrh harmonogramu hodnocení Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj 

(Cílů udržitelného rozvoje) v roce 2019 (účel a struktura, reflexe z jednání Výboru pro 

indikátory) a diskuse dalšího postupu 
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• Agenda 2030 na evropské úrovni (Reflection Paper: Towards a Sustainble Europe by 

2030) a informace o postoji ČR 

3.3 Výbor pro socioekonomický rozvoj   

Počet setkání: 4 (6. února, 29. dubna, 25. září, 27. listopadu 2019) 

Předseda výboru: Aleš Chmelař (Ministerstvo zahraničních věcí) 

Místopředsedkyně výboru: Jana Simonová 

 

Členky a členové výboru 

Jaromír Baxa (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK), Jaromír Beran 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Věra-Karin Brázová (Ministerstvo pro místní 

rozvoj), Jitka Čampulková (Ministerstvo práce a sociální věcí), Jana Drlíková (Ministerstvo pro 

místní rozvoj), Ondřej Dvouletý (Vysoká škola ekonomická), Jan Ernest (Český statistický 

úřad), Miroslav Hájek (Česká zemědělská univerzita), Roman Haken (Zelený kruh), 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), Marie Marvanová (Česká ženská lobby), 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), Vladimír Štípek (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Eva Tlamichová (Asociace 

samostatných odborů), Stanislav Volčík (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), 

Karolína Vozková (Exportní garanční a pojišťovací společnost), Jan Žůrek (Česká 

podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• informace o implementaci Strategického rámce ČR 2030 a Agendy 2030 v ČR 

• informace z oblasti agendy udržitelného rozvoje a politik EU (boje proti změně klimatu 
či Evropského semestru a integrace SDGs do tohoto procesu) 

• představení koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 

• představení aktuálních zpráv OSN o stavu životního prostředí 

• informace o přípravě programového období (fondů EU) 2020+ a o aktivitách strategické 
práce 

• představení mapování podpory začínajících podnikatelů, malých a středních podniků 
a start-upů  

• představení výzkumu genderové nerovnosti v odměňování 

• představení nevládního projektu České priority 

• představení zhodnocení 15 let členství ČR v EU 

• představení analýzy struktury obchodu mezi ČR a Spojeným královstvím 

• představení problematiky zdanění v digitální oblasti 

• informace o činnosti Pracovní skupiny pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ) 
 

3.3.1 Pracovní skupina pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ) 
 

Počet zasedání: 4 (18. ledna, 22. března, 14. června, 8. listopadu 2019) 

Vedoucí: Stanislav Volčík  

Zástupkyně a zástupce vedoucího: Jana Drlíková (Ministerstvo pro místní rozvoj), Lucie 

Paličková (Ministerstvo vnitra), Richard Juřík (Ministerstvo životního prostředí) 
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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), nahrazena od 

listopadu 2019 Danielem Volfem (Ministerstvo zahraničních věcí), Michal Petkov 

(Technologická agentura ČR), David Prušvic (Ministerstvo financí), Štěpán Rut (Úřad vlády 

ČR), Daša Smetanková (Parlamentní institut Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), Zdeněk 

Šindelář (Ministerstvo zemědělství), Miroslav Švejda (Ministerstvo obrany), Iveta Valachová 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Jiří Valášek (Ministerstvo vnitra), Michal Kubáň 

(Ministerstvo vnitra), Tomáš Vyhnánek (Ministerstvo financí) 

 

Stálí hosté 

Věra-Karin Brázdová (Ministerstvo pro místní rozvoj), Martin Hruška (Ministerstvo pro místní 

rozvoj), Petr Král (Česká národní banka), Petra Strašilová (Policejní prezidium ČR) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• sdílení příkladů práce s daty u jednotlivých útvarů, jejich kvality dat, organizačního 

ukotvení analytické činnosti, sdílení příkladů dobré praxe, definice výzev v oblasti 

tvorby analýz  

• prezentace výsledků dotazníku mapujícího analytickou činnost na resortech 

• prezentace a projednání Koncepce klientsky orientované veřejné správy do roku 2030 

• prezentace MV o využívání otevřených dat ve veřejné správě 

• představení projektu České priority 

• prezentace CERGE-EI o využívání administrativních dat 

• prezentace vzdělávání analytiků Policie ČR 

 

3.4 Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu 

Počet zasedání: 5 (28. února, 26. března, 18. dubna, 20. června, 14. listopadu 2019) 

Předseda: Vladimír Dolejský (Ministerstvo životního prostředí) 

Místopředseda: Klára Salzmann (Česká komora architektů) 

 

Členky a členové výboru 

Jiří Bendl (Ministerstvo životního prostředí), 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 Vysokého učení technického v Brně), Aleš Erber (FSC ČR), 

Josef Fanta (Platforma pro krajinu), Jan Frouz (Centrum pro otázky životního prostředí 

a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Josef Fuksa (Výzkumný ústav vodohospodářský 

T. G. Masaryka, v. v. i.), Jan Gallas (Ministerstvo zemědělství), Václav Hlaváček (Agrární 

komora ČR), Jakub Houška (Český spolek pro agrolesnictví), Jakub Hruška (Česká geologická 

služba), Petr Chalupa (Ministerstvo zemědělství), Jiří Chocholouš (Ministerstvo zemědělství), 
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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 (Ministerstvo zemědělství), Petr Lepeška (Ministerstvo pro 

místní rozvoj), Jana Majerová (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Jiří Malík (Živá voda, z. 

s.), Petr Marada (Českomoravská myslivecká jednota, Agronomická fakulta Mendelovy 

univerzity v Brně), Miroslav Martiš (Česká zemědělská univerzita), Martina Pásková 

(Univerzita Hradec Králové), Petr Petřík (Botanický ústav AV ČR), 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), Petr Sklenička (Česká zemědělská univerzita), Hana 

Slavíčková (Ministerstvo financí), Jiří Stonawski (Lesy ČR), David Storch (Centrum pro 

teoretická studia UK a AV ČR, PřF UK), Josef Svoboda (Lesy ČR), Bořivoj Šarapatka 

(Univerzita Palackého), Jan Šíma (Ministerstvo životního prostředí), Miloslav Šindlar (Šindlar 

s.r.o.), Vladimír Špidla, Pavel Šremer (STUŽ), Jiří Vaníček (Ministerstvo financí), Martin Veselý 

(Ministerstvo zemědělství), Mojmír Vlašín (ČSOP, Ekologický institut Veronica, Fakulta 

sociálních studií Masarykovy univerzity), Karel Vrána (České vysoké učení technické v Praze), 

Václav Zámečník (Česká společnost ornitologická)  

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• spolupráce na vyhodnocení a aktualizaci Národního akčního programu adaptace  

• spolupráce na vyhodnocení a aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny 

• informování a spolupráce na vyhodnocení a aktualizaci Národní strategie řešení 

nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030  

• potřeba Protierozní vyhláška a problematický dovoz krmné sóji 

• endokrinní disruptory a farmaka ve vodách 

• komplexní pohled na krajinu a nutnost ochrany říční krajiny  

• uspořádání semináře Moderní přístupy v ochraně přírody dne 26. března 2019 v Praze 

(MŽP), 6 přednášejících a 42 účastníků 

• spolupořádání konference s mezinárodní účastí Agrolesnictví – produkční 

a environmentální alternativa v zemědělství dne 18. dubna 2019, Praha (Akademie věd 

ČR), 150 účastníků 

• projednání nové Společné zemědělské politiky a petice ČSO a ČMMJ Vraťme život do 

krajiny k reformě Společné zemědělské politiky  

• problematika lokality Soutok a zajištění její ochrany; Lednicko-valtický areál ve světle 

Úmluv UNESCO  

• aktuální problematika nedostatku vody v ČR – zadržování vody v krajině, představení 

Modelu Zdoňov 

• problematická místa zonace Národního parku Šumava  

• invazní nepůvodní druhy a novela zákona o ochraně přírody a krajiny   

• neudržitelné vypalování tropických pralesů a ztráta světové biodiverzity   

  

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). 
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3.5 Výbor pro udržitelnou energetiku 

Počet zasedání: 7 (29. ledna, 20. března, 25. dubna, 29. května, 27. června, 1. října, 

5. prosince 2019)  

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, Jiří Beranovský (EkoWAT), 

Vladislav Bízek (nezávislý expert), Jana Cicmanová (Energy Cities), Filip Černoch 

(Masarykova univerzita Brno), Petr Dobrý (Ministerstvo pro místní rozvoj), Dana Drábová 

(Státní úřad pro jadernou bezpečnost), Pavel Dudek (Ministerstvo práce a sociální věcí), Josef 

Fiřt (EuroEnergy), Jiří Gavor (ENA), Jan Harnych (SPD ČR), Martin Hausenblas (nezávislý 

expert), 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 

(Ministerstvo zemědělství), Romana Kaclíková (Zelený kruh), Tomáš Kazda (Vysoké učení 

technické v Brně), Jiří Karásek (SEVEn), Martin Kloz (Ministerstvo životního prostředí), 

Jaroslav Knápek (České vysoké učení technické v Praze), Jaroslav Klusák (Městský úřad 

Litoměřice), Jiří Koželouh (Hnutí Duha), Jiří Krátký (nezávislý expert), Vladimír Kubeček 

(nezávislý expert), 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 (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), Miroslav 

Šafařík (PORSENNA), Milan Ščašný (Centrum pro otázky životního prostředí UK), Radim 

Šrám (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.), Veronika Tomoszková  (Právnická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci), Karel Vinkler (ČEPS)     

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• Spolupráce na aktualizaci programů na podporu úspor energie a využívání 

obnovitelných zdrojů energie v sektoru bydlení a dalších sektorech 

• Národní energeticko-klimatický plán (NEKP) – podoba vnitrostátního plánu, 

vypracování odborných komentářů k návrhu NEKP, spolupráce s MPO (dialog, 

prezentace), diskuse o doporučeních Evropské komise a možnostech České republiky, 

budoucím vývoji obnovitelných zdrojů energie v ČR, analýza ekonomiky obnovitelných 

zdrojů energie a plnění cílů OZE v oblasti vytápění, chlazení a dopravy (využití 

biometanu) 

• analýza potřeby výrobních energetických kapacit do roku 2040 z pohledu ČEPS 

a diskuse o současném a budoucím energetickém mixu České republiky 

• trendy v jaderné energetice ve světě a v ČR – strategie SÚJB a vývoj jaderné 

energetiky z hlediska strategické bezpečnosti, aktuality a priority z pohledu MPO, 

úložiště jaderného odpadu, seminář s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku 

J. Mílem 
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• plnění cílů v oblasti energetické účinnosti z pohledu MPO – příklady zvyšování 

energetické efektivnosti dle čl. 7 EED, rámec vývoje energetické účinnosti do 2030 

• vize energetického parku Podkrušnohoří a Energetika 4.0, účast členů výboru na 

přípravě projektové studie proveditelnosti 

• Informace o výhledu Mezinárodní energetické agentury 2019  

• aktuální zkušenosti modelového příkladu běžného bytového domu se snahou 

o maximální zvýšení energetické efektivnosti 

• atmosférický aerosol jako rizikový parametr zhoršené kvality ovzduší a nebezpečné 

vytápění domácností tuhými palivy 

• energeticko-klimatické aspekty dopravy včetně elektromobility s bateriových systémů 

• Uhelná komise: průběžné sledování průběhu činnosti 

 

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). 

 

3.6 Výbor pro udržitelné municipality 

Počet zasedání: 3 (7. března, 17. května, 18. září 2019 

Předseda: David Koppitz (alternace František Kubeš do června 2019, Ministerstvo pro místní 

rozvoj) 

Místopředseda: Dan Jiránek (Svaz měst a obcí), Petr Švec (Národní síť Zdravých měst) 

 

Členky a členové výboru 

Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Otakar Bursa (Sdružení 

místních samospráv), Kateřina Buzková (Ministerstvo zemědělství), Jan Florian (Spolek pro 

obnovu venkova),  Yvona Gailly (Ekologický institut Veronica), Tomáš Hák (Centrum pro 

otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Martin Hyský (Krajský úřad Vysočina), Šárka 

Janáč Kochmannová (Ministerstvo vnitra), Jan Jiříček (Ministerstvo práce a sociální věcí), Jiří 

Krist (Národní síť Místních akčních skupin ČR), Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu 

a obchodu), Tomáš Lapáček (IPR Praha), Jan Mareš (Ministerstvo životního prostředí), 

Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství), Pavel Nováček (Univerzita Palackého v Olomouci), 

Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí), David Sláma (Ministerstvo vnitra), Vladimír 

Sochor (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Radka Soukupová (Úřad vlády – Agentura pro 

sociální začleňování), David Šátek (Ministerstvo financí) 

 

Host 

Hana Carvová (Svaz českých a moravských spotřebních družstev) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• informace o postupu přípravy a návrhu implementace Strategie regionálního rozvoje 

2021+ 

• diskuse o výběru opatření z Implementačního plánu ČR 2030 pro rozpracování do 

podoby road-map 



16 
 

• diskuse o možnosti využití konceptu ECO-MIESTO francouzskou ambasádou v 

Polsku 

• 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) 

 

 

 

3.6.1 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21)  
 

Počet zasedání: 4 (21. února, 26. června, 2. října, 21. listopadu 2019) 

Předsedkyně: Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí) 

 

Členky a členové pracovní skupiny 

Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Luděk Beneš (Sdružení 

místních samospráv), Jiří Burel (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Jarmila Cikánková 

(CENIA), Tomáš Hák (COŽP UK),  Jan Jiříček (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Petr 

Klápště (Zelený kruh), Jana Lick (Ministerstvo pro místní rozvoj), Daniela Matějková 

(Ministerstvo zdravotnictví), Lenka Švejdarová (Ministerstvo vnitra), Petr Švec (Národní síť 

Zdravých měst), Martin Hyský (Asociace krajů), Robert Spáčil (Ministerstvo dopravy), Radka 

Vladyková (Svaz měst a obcí ČR), Věra Zázvorková (Ministerstvo zahraničních věcí) 

 

Poradní sbor pokročilých municipalit: Alice Jandejsková (Městský úřad Jihlava), Jan Sedláček 

(Křižánky), Jiří Strakoš (Moravskoslezský kraj), Lenka Šimečková (Městský úřad Kopřivnice), 

Šárka Trunečková (Městský úřad Chrudim), Irena Vodičková (Litoměřice) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• aktualizace nastavení evaluace místní Agendy 21 - kritéria, indikátory, metodika 

hodnocení udržitelného rozvoje měst (aktualizace metodiky hodnocení kat. A MA21 – 

Audity udržitelného rozvoje) 

• schválení typových verzí metodik hodnocení MA21 (dosud pro obce, městské části, 

místní akční skupiny, 2019 pro malé obce) 

• SWOT analýza MA21 (v rámci PS MA21)  

• každoroční hodnocení municipalit v kategoriích A a B 

• aktualizované Zásady a Pravidla hodnocení MA 21 pro rok 2020 

• spolupráce předsedkyně 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 

 

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

Počet zasedání: 1 (25. 3. 2019) 

Předseda: David Koppitz (Ministerstvo pro místní rozvoj) 

Tajemnice: Radana Leistner Kratochvílová (Ministerstvo pro místní rozvoj)  

 

Členky a členové pracovní skupiny 

http://www.ma21.cz/
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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 (Ministerstvo životního prostředí), 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 (Magistrát města Brna), 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) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• zajištění informovanosti a sdílení aktualit (nejen) MMR se zástupci krajů a dalších 

partnerů: tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, strategický rámec Česká 

republika 2030, Koncepce rozvoje venkova, oblast Smart Cities, výzkumné potřeby 

MMR přes program Beta 2 TAČR 

• projednání odborných témat (externí přednášející): zdroje dat v tématu veřejného 

zdraví a jejich využití pro municipální a regionální politiku (ÚZIS), prognózy vývoje 

obyvatelstva v krajích v ČR na období 2018-2050 (Univerzita Karlova) 

 

3.6.3 Pracovní skupina pro Smart Cities (PS SC) 
 

Počet zasedání: 4 (6. února, 11. dubna, 20. června, 30. září 2019) 

Předsednictví: Ivana Križanová (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) 

Místopředsednictví: Anna Pasková (Ministerstvo životního prostředí), Vladimír Sochor 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

 

Členky a členové pracovní skupiny 

Anna Batulková (Ministerstvo dopravy), Jakub Cach (Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí), 

Zuzana Dvořáková (Ministerstvo zemědělství), Iveta Fryšová (Asociace krajů ČR), Gustav 

Charouzek (Sdružení místních samospráv ČR), Oldřich Kalina (Ministerstvo vnitra), Jiří Krist 

(Národní síť Místních akčních skupin), Olga Krištofíková (Ministerstvo dopravy), Michal 

Kurečka (Ministerstvo zdravotnictví), Milan Kyselák (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Aleš 

Laciok (Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR), Jaroslav Martinek (ČVUT), Miloslav Oliva 

(Národní síť Místních akčních skupin), Marie Petrová (Ministerstvo životního prostředí), Josef 

Praks (Ministerstvo kultury), Přemysl Růžička (Středočeské inovační centrum), , David Škorňa 

(Ministerstvo pro místní rozvoj), Lubomír Šrámek (Sdružení tajemníků městských a obecních 

úřadů), Petr Švec (Národní síť zdravých měst). 
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Stálí hosté 

David Bárta (Rada a akademie Smart City), Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských 

a obecních úřadů), Jarmila Cikánková (CENIA), Tomáš Hák (Univerzita Karlova v Praze), 

Roman Haken (Evropský hospodářský a sociální výbor), Jan Hlaváček (ČD Telematika), 

Gabriela Hůlková (Svaz města a obcí ČR), Viktor Jaroš (Ministerstvo pro místní rozvoj), Zina 

Kaštovská (Operátor ICT), Jiří Konečný (Asociace chytrého bydlení), Veronika Korittová 

(Technologické centrum Akademie věd ČR), František Kubeš (Magistrát města Brna), Petr 

Lešek (Komora architektů), Pavel Nácovský (Rada a akademie Smart City), Veronika 

Netolická (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost), Roman 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), 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, do 31. 8. 2019) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• 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 2 odborných seminářů pro zástupce obcí, měst a krajů (1 seminář se 

zástupci V4) 

• organizace exkurze pro zástupce měst a obcí do chytré čtvrti Vídeň 

• aktualizace metodiky Smart Cities – finalizace začátkem roku 2019, tvorba nové přílohy 

Vodní hospodářství 

• propojení aktivit a návaznost na Grémium ministryně pro místní rozvoj pro koncept SC 

(zejména podpora publicity SC a možnosti financování) 

• kooperace s tematickou PS Chytrý venkov (MZe)  

• spolupráce a podpora konceptu Smart Village/Chytrý venkov, kterou v rámci 

platformy partnerů venkova zaštiťuje NS MAS ČR 

• spolupráce na finalizaci projektu „Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart 

City“ 

• sledování zdrojů finanční podpory pro oblast SC 

 

3.6.4 Pracovní skupina pro rozvoj venkova (PS Venkov) 
 
Počet zasedání: 4 (14. února, 17. dubna, 26. září a 16. prosince 2019) 

Předseda: David Koppitz (Ministerstvo pro místní rozvoj) 

Místopředsednictví: Václav Jaroš (Ministerstvo vnitra), Lenka Kubíková (Ministerstvo 

zemědělství) 

 

Členky a členové pracovní skupiny 
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Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Jan Florian (Spolek pro 

obnovu venkova ČR), Petr Holý (Asociace krajů ČR), Oldřich Körner (Úřad vlády), Jiří Krist 

(Národní síť Místních akčních skupin ČR), 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 ČR), Martin Pýcha (Zemědělský svaz ČR), Karel Rejchrt (Svaz měst 

a obcí ČR), Eva Schönherrová (Česká biskupská konference), Pavel Vinkler (Ministerstvo 

průmyslu a obchodu), Irena Vlčková (Svaz průmyslu a dopravy ČR) 

 

Stálé hosté: Radim Perlín (Univerzita Karlova), Renáta Kučerová (Ministerstvo práce 

a sociálních věcí) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• zejména příprava a projednávání Koncepce rozvoje venkova ČR, včetně definice 

problémového území, typologie území, rozvojové vize, cílů a aktivit, 

• rozprava k hospodaření obcí za rok 2018, projednání nového zákona 

o územněsprávním členění státu, 

• návrhy k dalšímu řešení výzkumného projektu Změny vybavenosti venkovských obcí 

základními službami a dopady na jejich obyvatele 

• dále se PS věnovala nastavení komunitně vedeného místního rozvoje pro příští 

programové období EU 

• rozprava k aktivitám SPOV ČR a AK ČR k rozvoji venkova   

3.7 Výbor pro udržitelnou dopravu 

Počet zasedání: 1 (5. prosince 2019)  

Předseda: Tomáš Čoček a stálý spolupředseda Vít Sedmidubský (oba Ministerstvo dopravy) 

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

 

Členky a členové výboru 

Jiří Bendl (Ministerstvo životního prostředí), Jan Bezděkovský (Ministerstvo dopravy), Martina 

Černá (Ministerstvo pro místní rozvoj), Vladimír Fišer (Bohemia – kombi), Josef Fuksa 

(Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.), 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 (Ministerstvo zdravotnictví), Robert Veselý (MMR), Michal Vojtíšek (ČVUT), Jan Žůrek 

(Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 
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Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• vliv poplatkové politiky v energetice na dopravní trh 

• dopad dekarbonizace dopravy na strukturu konečné spotřeby energie v ČR 

• vliv technologické (ne)kázně na emise zdravotně rizikových látek u spalovacích 

procesů 

• Energetika 4.0 

• aktuální výzkum vlivu znečištění ovzduší (PAH, PM2,5, NOx) z dieselových 

a benzinových motorů na zdraví obyvatel  

• stav a výhled rozvoje elektromobility 

• energetická efektivita v dopravě a vliv emisí na klima  

 

3.8 Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

 

Počet zasedání: 2 (5. září, 14. listopadu 2019) 

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), Jana Bímová (Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy), Michal Broža (Informační centrum Organizace spojených národů v Praze), Petr 

Daniš (Sdružení TEREZA), Jana Hanzlíková (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Jana 

Harmanová, Dana Kapitulčinová (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), 

Hana Korvasová (Zelený kruh), Vladimír Macourek (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Milan 

Maděra (Úřad vlády), Josef Morkus (Ministerstvo pro místní rozvoj), Miroslav Novák 

(Ministerstvo životního prostředí), Markéta Pastorová (Národní ústav pro vzdělávání), Petra 

Skalická (Člověk v tísni), Marta Stará (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Lucie 

Strohwasser  (Ministerstvo zahraničních věcí), Ondřej Šejtka (Česká rada dětí a mládeže), 

Milada Švecová (Klub ekologické výchovy), Eva Vincejová (Národní institut pro další 

vzdělávání) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• implementace ČR 2030 (klíčová oblast Lidé a společnost) 

• průběžná konzultace přípravy revizí průřezových témat v rámci revize Rámcových 

vzdělávacích programů a zejména průřezových oblastí  

• připomínkování materiálu EDU 2030+ 

• příprava Pracovní skupiny pro klimatickou výchovu a vzdělávání 

 

3.8.1 Pracovní skupina pro Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 
 

Počet zasedání: v roce 2019 skupina nezasedala 

Předseda: Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí)  

 

Členky a členové pracovní skupiny 



21 
 

Jitka Burianová ((Ministerstvo životního prostředí), Jana Dlouhá (Centrum pro otázky životního 

prostředí Univerzity Karlovy), Jarmila Cikánková (CENIA), Dita Eyblová (Ministerstvo dopravy), 

Yvonna Gaillyová (Ekologický institut Veronica), Hana Grusová (Ministerstvo vnitra), Viktor 

Havlice (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Jakub Holec (Národní ústav pro vzdělávání), Jan 

Holovský (Ministerstvo kultury), Věra Zázvorková (Ministerstvo zahraničních věcí), Zorka 

Husová (Národní ústav pro vzdělávání), Kateřina Jančaříková (Pedagogická fakulta UK), 

Hana Novotná (Ministerstvo zemědělství), Petr Koštíř (Ministerstvo vnitra), Jiří Kulich 

(Pavučina), Josef Ležal (Centrum odborné přípravy), Vladimír Macourek (Ministerstvo 

průmyslu a obchodu), Zdeněk Opravil (Ministerstvo pro místní rozvoj), Magda Růžičková 

(Státní fond životního prostředí), Eliška Rytířová (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Michal 

Skalka (KRNAP), Marta Stará (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Tomáš Růžička 

(Agentura ochrany přírody a krajiny), Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• 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) 

3.9 Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji 

Počet zasedání: v roce 2019 se výbor nesešel 

Předseda: Jan Mareš (Ministerstvo životního prostředí) 

Místopředsedové: 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 / Miloslava Veselá (Český statistický úřad), Jiří Jungr (Ministerstvo 

zemědělství), 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), 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), Robert Vích (Ministerstvo financí),  

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• per rollam připomínkování rámcové pozice k diskusnímu dokumentu Evropské komise 

Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 

 

3.10 Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje 

Počet zasedání: 5 (20. únor, 10. duben, 17. červen, 19. září, 19. listopad 20196) 

Předseda: Jiří Hrbek (do poloviny roku 2019), Jan Ernest (oba Český statistický úřad) 

Místopředsedové: Jan Mareš (Ministerstvo životního prostředí), Bedřich Moldan (Univerzita 

Karlova) 
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Členky a členové výboru 

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), 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, do 30. 6. 2019), 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) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2019 

• 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 v České republice 

• vymezení odpovědných institucí pro stanovení gescí k jednotlivým indikátorům Agendy 

2030 a jejich koordinace 

• příprava dat a reporting dat pro potřeby Zprávy o naplňování Cílů udržitelného rozvoje 

v ČR 

• diskuze k jednotlivým globálním a mezinárodním zprávám (OSN, OECD, EU) týkajících 

se Cílů udržitelného rozvoje založených na různých datech 

• konzultace k přípravě Zprávy o kvalitě života a udržitelnosti v roce 2020    
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3.11 Krátkodobé aktivity: semináře, školení, kampaně, konference, 

prezentace v médiích 

Aktivity Oddělení pro udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí a sekretariátu RVUR:  
 

• aktivní účast na semináři pro učitele o SDGs pořádané ARPOK, o.p.s. (8. ledna 

2019) 

• aktivní účast na diskusním semináři Společnosti pro trvale udržitelný život  

Bude Česko do roku 2030 udržitelné a co pro to můžeme udělat? (2. února 2019) 

• aktivní účast na semináři Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny pro 

poslance Za 5 minut 12 (19. února 2019) 

• aktivní účast na závěrečné akci projektu Mladí ladí D-DUR v rámci programu Škola 

pro udržitelný život (11. dubna 2019) 

• aktivní účast na semináři s Peterem Bakkerem z World Business Council na VŠE 

(15. dubna 2019) 

• přednáška o udržitelném rozvoji pro studenty Gymnázia Jeronýmova v Liberci 

(26. dubna 2019) 

• Evropský týden udržitelného rozvoje (30. května – 5. června 2019)  

• spolupráce na 2. ročníku vyhlášení cen SDGs (30. května 2019) 

• aktivní účast na konferenci Trvale udržitelná produkce a nákup potravin pro české 

spotřebitele přádané Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (2. října 2019) 

• aktivní účast v odborné porotě soutěže TOP Odpovědná firma pořádané Byznysem 

pro společnost (31. října 2019) 

• aktivní účast na konferenci Společenská odpovědnost napříč institucemi pořádané 

Českou zemědělskou univerzitou (7. listopadu 2019) 

• uspořádání semináře o udržitelném financování a investování (8. listopadu 2019) 

• Večer dobrovolných závazků (21. listopadu 2019) 

• aktivní účast na konferenci Dream Big pořádané Marie Claire (21. 11. 2019) 

• výroční konference RVUR Fórum pro udržitelný rozvoj 2019 (22. listopadu 2019) 

• aktivní účast na konferenci V4SDG na finské ambasádě v Praze Small Steps to 

Sustainability (26. listopadu 2019) 

• aktivní účast na projektu a závěrečné konferenci SMO ČR a Charity Udržitelná 

města a obce pro rozvoj II (30. května, 9. prosince 2019) 

3.12 Odborná dlouhodobá činnost sekretariátu 

Sekretariát se účastní činnosti Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (ESDN – European 
Sustainable Development Network) a zveřejňuje informace o ČR na webu ESDN.  
 
V březnu 2020 byla publikována studie OECD SDG Governance Review: Institutional Scan 
2020, na jejíž přípravě sekretariát spolupracoval 
 

3.13 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.  

 

https://www.sd-network.eu/?k=country%20profiles&s=single%20country%20profile&country=Czech%20Republic
http://www.oecd.org/gov/pcsd/SDG_Governance_Review_Czech%20Republic_Institutional_Scan_2020.pdf
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Agentura ochrany přírody a krajiny 

Agrární komora 

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 

Akademie věd ČR v. v. i. 

Aliance pro energetickou soběstačnost 

Asociace CSR 

Asociace chytrého bydlení 

Asociace krajů ČR 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie 

Asociace samostatných odborů 

AVERIA 

Bohemia – kombi 

Botanický ústav AV ČR 

Calla 

Centrum dopravního výzkumu  

Centrum ekologických středisek PAVUČINA 

Centrum investic, rozvoje a inovací 

Centrum odborné přípravy 

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy 

Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR 

CERGE-EI 

CFE Tax Advisers Europe 

Czech Smart City Cluster 

ČEPS 

Česká biskupská konference 

Česká elektrotechnická společnost 

Česká evaluační společnost 

Česká geologická služba 

Česká komora architektů 

Česká konference rektorů 

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj 

Česká rada dětí a mládeže 

Česká rozvojová agentura 

Česká společnost ornitologická 

Česká společnost pro větrnou energii 

Česká školní inspekce 

Česká zemědělská univerzita 

Česká ženská lobby 

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) 

České vysoké učení technické v Praze 

Českomoravská konfederace odborových svazů 

Českomoravská myslivecká jednota 

Česko – německá obchodní a průmyslová komora 

Český hydrometeorologický ústav 

Český plynárenský svaz 

Český spolek pro agrolesnictví 

Český statistický úřad 
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Český svaz ochránců přírody 

Český telekomunikační úřad 

ČEZ 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

COGEN Czech 

Czech Smart City Cluster 

ČD Telematika 

Člověk v tísni 

Dopravní fakulta Pardubice 

Ekologický institut Veronica 

EkoWATT 

Ekotoxa 

ENA 

Energy Cities 

ENVIROS 

Ernst and Young 

EuroEnergy 

Evropský hospodářský a sociální výbor 

Exportní garanční a pojišťovací společnost 

Fakulta aplikovaných věd ZČU 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

Fakulta sociálních věd UK 

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně 

FSC ČR 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

Glopolis 

Hnutí Duha 

Hospodářská komora ČR 

HYTEP Řež 

Informační centrum Organizace spojených národů v Praze 

Institut komunitního rozvoje 

(Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí 

Institut Plánování a rozvoje hl. m. Prahy  

Jihočeský kraj 

Jihomoravský kraj 

Karlovarský kraj 

Klub ekologické výchovy 

Komora architektů 

Komora OZE 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad Vysočina 

Královéhradecký kraj 

Křižánky 

Krkonošský národní park 

Lesy ČR 

Liberecký kraj 

Magistrát hlavního města Prahy 
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Magistrát města Brna 

Masarykova univerzita v Brně 

Mendelova univerzita v Brně 

Město Chabařovice 

Městský úřad Chrudim 

Městský úřad Jihlava 

Městský úřad Kopřivnice 

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 

Moravskoslezský kraj 

Nadace Partnerství 

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 

Národní ústav pro vzdělávání 

Olomoucký kraj 

Operátor ICT 

Pardubický kraj 

Parlamentní institut Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci 

Platforma pro krajinu 

Plzeňský kraj 

Policejní prezidium ČR 

PORSENNA 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

Povodí Vltavy 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Pražské matky 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze  

Rada a akademie Smart City 

Rada seniorů ČR 

Rada vysokých škol 
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Sdružení místních samospráv 

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů 

Sdružení TEREZA 

Senát Parlamentu ČR 

SEVEn 

Siemens 

Smart City Innovations Institute, z. ú. 

Sociologický ústav Akademie věd ČR 

Společnost pro trvale udržitelný život 

Spolek pro obnovu venkova 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Státní fond životního prostředí 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Státní zdravotní ústav 

Strana zelených 

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 

Šindlar s.r.o. 

Technologická platforma Udržitelná energetika 

Technologická agentura ČR 

Technologické centrum Akademie věd ČR 

Univerzita Hradec Králové 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Úřad vlády ČR 

Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR v. v. i   

Ústav mezinárodních vztahů 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky 

Ústecký kraj 

Ústav zdravotnických informací a statistiky 

Vysoká škola ekonomická 

Vysoké učení technické v Brně 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. 

Zelený kruh 

Zlínský kraj 

Živá voda, z. s. 

3.14 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 
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propagace a prezentace udržitelného rozvoje jsou cílovou skupinou všichni občané České 

republiky.  

 

3.15 Porovnání zamýšlených cílů s dosaženými 

Základní cíle činnosti RVUR byly v roce 2019 částečně naplněny. Podařilo se ustanovit 

koordinační síť kontaktních bodů na ministerstvech (tzv. focal points) pro agendu udržitelného 

rozvoje a nastavit proces sběru informací pro vyhotovení pilotní (tzv. nulté) Zprávy 

o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice. Nepodařilo se však 

v očekáváné míře zapojit výbory RVUR do výběru opatření z Implementačního plánu 

Strategického rámce Česká republika 2030 a jejich podrobnějšího rozpracování do podoby 

tzv. cestovních map (road-maps). Vzhledem k chystané aktualizaci Implementačního plánu 

ČR 2030 není účelné v dané aktivitě pokračovat v roce 2020. 

 

Ministerstvo životního prostředí se jakožto gestor agendy soustředilo na posílení agendy 

udržitelného rozvoje a stalo se ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Českým 

statistickým úřadem a CENIA, českou informační agenturou pro životní prostředí realizátorem 

projektu Mechanismy prosazování udržitelného rozvoje ve státní správě (reg. č.: 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0014042) podpořeného z Operačního programu zaměstnanost. 

Projekt se zaměřuje na: 1) zajištění aktualizace a evaluace strategických dokumentů 

udržitelného rozvoje ČR (Implementační plán ČR 2030, ČR 2030), 2) nastavení procesů 

sledování rozvoje udržitelného rozvoje (sběr a vyhodnocení dat, tvorba indikátorů), 

3) vytvoření návrhu zlepšení systému odhadu dopadů a zajišťování koherence politik v ČR 

a 4) zvýšení informovanosti veřejnosti o politikách udržitelného rozvoje a jejích nástrojích a její 

zapojení do procesu implementace a hodnocení naplňování ČR 2030. 

 

3.16 Zhodnocení činnosti, náměty a doporučení z praxe 

V roce 2019 Rada sešla jen jednou, druhé jednání, které bylo plánováno na 10. prosince 2019, 

bylo z důvodu pracovního zaneprázdnění jejího předsedy přesunuto na 6. února 2020. Těžiště 

práce Rady proto spočívalo zejména v činnosti vybraných výborů, zejména pro Výboru pro 

socioekonomický rozvoj, Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu, Výboru pro udržitelnou 

energetiku, Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji a Výboru pro indikátory udržitelného 

rozvoje.  

 

Výbor pro udržitelnou dopravu však nebyl svolán a jeho členové byli zváni na jednání Výboru 

pro udržitelnou energetiku, rovněž se nesešel ani Výbor pro koordinaci pozic ČR 

k udržitelnému rozvoji, jehož funkci z velké části, alespoň na úrovni meziresortní koordinace – 

převzala síť koordinačních bodů na resortech pro agendu udržitelného rozvoje. Otázky 

spojené s implementací SDGs a agendy udržitelného rozvoje postupně pronikly do řady politik 

EU i ČR a jejich koordinace se děje již téměř na každodenní bázi (např. příprava mandátů, 

instrukcí, rámcových pozic, integrace SDGs do Evropského semestru a Strategické agendy 

EU 2020+, národních strategických dokumentů) a v rychlém časovém tempu, které 

umožňovalo Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji zapojovat pouze obtížně. 

Proto se Rada na svém 38. jednání dne 6. února 2020 usnesla tyto výbory na návrh tajemníka 

RVUR zrušit.  
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V případě Výboru pro udržitelné municipality začal být zřejmý překryv s činností a tématy 

pracovních skupin pro Strategii regionálního rozvoje 21+ zřízených Ministerstvem pro místním 

rozvoj. Proto Rada na stejném jednání zrušila i Výbor pro udržitelné municipality s tím, že 

vybraní členové z organizací dosud nezastoupených v pracovních skupinách pro Strategii 

regionálního rozvoje 21+ do nich budou kooptováni.  

 

4. VÝSTUPY 

4.1 Tisk a publikace 

V roce 2019 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 2019 probíhaly propagační aktivity i na facebookové stránce 

Udržitelný rozvoj (2 537 sledujících). Pro propagaci a zájemce o Evropský týden udržitelného 

rozvoje, kterého se Česká republika účastní od roku 2016, slouží zvláštní web 

www.tydenudrzitelnosti.cz.   

 

Velmi dobré sledovanosti dosáhl on-line streaming Fóra pro udržitelný rozvoj 2019 

(4 782 shlédnutí), jehož se zúčastnil americký vědec a ekonom Jeffrey Sachs, což podpořilo 

pozici Fóra jakožto významné události v České republice v oblasti udržitelného rozvoje.  

 

4.3 Stav, vývoj problematiky a dílčí splněné úkoly  

Viz body 3.15 a 3.16. 

 

4.4 Nově zpracované strategie, priority, cíle 

Rada vlády se bude v roce 2020 podílet na vyhodnocení a aktualizaci Implementačního plánu 

ČR 2030 a vyhodnocení Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (17 Cílů udržitelného rozvoje), 

připravit národní dobrovolný přezkum ČR o plnění SDGs, jež bude prezentován na Politickém 

fóru na vysoké úrovni v roce 2021 a prakticky rozvíjet koncept koherence politik pro udržitelný 

rozvoj v podmínkách České republiky.  

 

Pro další roky představuje klíčové téma financování udržitelného rozvoje (uplatnění a rozvoj 

taxonomie pro udržitelné finance) a ekonomické aspekty spojené s dopady epidemie Covid-

19 a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Projednávání všech aspektů a součástí Zelené 

http://www.cr2030.cz/
http://www.cr2030.cz/
http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/
http://www.tydenudrzitelnosti.cz/
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dohody pro Evropu si vyžádá inkluzivní přístup a zapojení soukromého a občanského sektoru, 

podporu principů partnerství a konsensus na míře burden sharingu a rozvoj koordinačních 

mechanismů i nástrojů podporujících udržitelný rozvoj v praxi.  

 

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).  

 

6.2 Účast na akcích pořádaných mezinárodními institucemi 

• zasedání Pracovní skupiny Rady EU pro Agendu 2030, Brusel, 11. února, 27. února, 

13. března, 27. března, 29. května, 11. září, 9. října, 13. listopadu a 16. prosince 2019 

• zasedání Rady OECD k Agendě 2030, Paříž, 6. března 2019 

• workshop Evropské sítě pro udržitelný rozvoj Transformation towards Sustainability in 

Times of Rising Populism, Berlín, 24. května 2018 

• Politické fórum na vysoké úrovni OSN, New York, 12. – 18. 7. 2019 

• výroční konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj, Helsinky, 30. – 31. října 2019 

 
Zástupce sekretariátu Rady se rovněž zúčastnil následujících jednání a setkání:  

• s Adamem Kapellou z velvyslanectví Francie v Polsku o možnosti využití konceptu 

Eco-Miasto v ČR dne 26. března 2019; 

• se zástupkyněmi statistického úřadu Severní Makedonie ve dnech 30. a 31. října 

2019, kterým představil institucionální ukotvení agendy udržitelného rozvoje v ČR; 

• s Jeffreym Sachsem a zástupci českých univerzit o možnosti jejich zapojení do 

Sustainable Development Solutions Network dne 22. listopadu; 

• kulatého stolu se zástupcem The U.S. Sustainability Alliance Davidem Greenem dne 

3. 12. 2019. 

 

7. VÝDAJE V KČ ZA ROK 2019 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj neměla v roce 2019 vlastní rozpočet, náklady spojené s její 

činností byly hrazeny z rozpočtu Odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje 

Ministerstva životního prostředí. Členové Rady ani jejích výborů nemají nárok na odměnu za 

výkon funkce. Úkoly sekretariátu Rady byly zajišťovány pracovníky Oddělení udržitelného 

rozvoje. 
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8. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2020 

8.1 Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

• implementace Strategického rámce Česká republika 2030 a příprava 1. Zprávy 

o kvalitě života a její udržitelnosti 

• koordinace implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, příprava nulté a příprava 

1. Zprávy o implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR a příprava národního 

dobrovolného přezkumu (VNR) pro Politické fórum na vysoké úrovni (HLPF) v roce 

2021 

• příprava a uskutečnění Fóra pro udržitelný rozvoj 2020 s tématikou kvality života 

• expertní podpora vlády prostřednictvím jednotlivých výborů Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj 

• projednání Zelené dohody pro Evropu a plánů na zotavení z dopadů epidemie covid-

19 

8.2  Výbor pro socioekonomický rozvoj 

• informace o implementaci Strategického rámce Česká republika 2030 a Agendy 2030 

v ČR  

• informace o činnosti Pracovní skupiny pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ) 

• informace z oblasti agendy udržitelného rozvoje a politik EU  

• informace o přípravě programového (fondů EU) období 2020+ a o aktivitách strategické 

práce 

• představení analýzy dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v ČR 

• představení problematiky bioekonomiky 

• představení ekonomických opatření EU v reakci na dopady pandemie COVID-19 

 

8.2.1. Pracovní skupina pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ) 
• představení studie OECD – evaluace nástrojů na ochranu ovzduší v ČR (case study) 

• sdílení best practice v oblasti analytických a predikčních nástrojů a metod v rámci 

PSSAÚ 

• diskuse nad seznamem vzdělávacích programů pro analytiky 

• debata nad možnostmi jednotného elektronického prostředí pro sdílení analytických 

materiálů a doprovodných dat pro analytickou práci ve veřejné správě 

• debata nad využitím funkční online komunikační platformy pro členy PSSAÚ pro 

vícestrannou komunikaci 

8.3  Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu 

• implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 – vyhodnocení 

aktualizace 

• informace o Strategii pro biodiversitu EU a Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 

(Farm to fork strategy) 

• spolupráce na aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny 

• problematika endokrinních disruptorů a farmak ve vodách 
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• spolupráce na aktualizaci Národního akčního programu adaptace na změnu klimatu 

• ochrana zemědělské půdy před erozí – protierozní vyhláška 

• 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   

8.4  Výbor pro udržitelnou energetiku a dopravu 

• Zelená dohoda pro Evropu – analýza strategických záměrů a jejich dopadů na ČR  

• expertní stanoviska a doporučení k přípravě legislativních i nelegislativních materiálů 

v oblasti aktualizace Státní energetické koncepce, evropských a národních 

energeticko-klimatických cílů 2030, 2040 a 2050, energetického mixu a odklonu od 

uhlí, energetických úspor, rozvoje obnovitelných zdrojů energie, nízko-emisního 

teplárenství, nových technologií skladování energie, zavádění smart grids, demand 

managementu, prognóz spotřeby elektrické energie a tepla, modernizace CZT, 

snižování zdravotně rizikových emisí z lokálních topenišť na tuhá paliva a dalších 

zdravotních a environmentálních aspektů energetiky    

• koncepční i expertní spolupráce při přípravě Energetického parku v Podkrušnohoří 

zahrnující alternativy fotovoltaických technologií, přečerpávací elektrárny, skladování 

elektřiny a možnosti zapojení finančního nástroje Just Transition Fund  

• zajištění informovanosti, průběžné sledování a diskuze mezinárodních energeticko-

klimatických trendů (IEA, OECD, WEF atp.) s dopady na ČR a firemní energeticko-

klimatické problematiky 

• komentáře, připomínky a spolupráce na přípravě nové Dopravní politiky ČR 2021 – 

2027 a materiálů k podpoře udržitelné mobility 

• expertní stanoviska a doporučení k legislativním a nelegislativním materiálům vlády 

a EU především v oblasti mobility a dopravy s vlivem na zdraví a životní prostředí, 

biopaliv a jejich dopadů na biodiverzitu, podpory elektromobility, akumulátorů, 

vodíkového hospodářství, rozvoje nemotorové dopravy, železniční a veřejné dopravy 

a zatím neúčinného vyřazování emisně nevyhovujících automobilů z provozu 

• propagace technik ke snižování zdravotně rizikových emisí, snižování skleníkových 

plynů, hluku a spotřeby paliv v mobilitě a v logistice i za využití intermodality 

a energetické efektivnosti 
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8.5 Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

• spolupráce na aktualizaci Implementačního plánu Česká republika 2030 

• 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 2020 pak zejména strategie Edu 2030+ 

• 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 

• spolupráce se zeměmi Karpatské úmluvy na výměně dobré praxe v oblasti VUR jako 

pokračování zahájené spolupráce na konferenci VUR v Budapešti  

• založení a koordinace termínované Pracovní skupiny pro klimatickou výchovu 

a vzdělávání (funkční období 2020-2021) 

 

8.4.1 Pracovní skupina pro Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 
• 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) 

8.5  Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje 

• posouzení dostupnosti dat k indikátorové sadě k Agendě 2030 po velké revizi 
Statistické komise v roce 2020 

• příprava dat a reporting dat pro Zprávu o kvalitě a její udržitelnosti pro rok 2020 (data 
k ČR 2030 a ke kvalitě života) 

• vymezení odpovědných institucí pro stanovení gescí k jednotlivým indikátorům 
k Agendě 2030, k ČR 2030 a ke kvalitě života;  

• tvorba překladů metadat k indikátorům Agendy 2030, k ČR 2030 a ke kvalitě života (do 
anglického jazyka);  

• odborné konzultace k datům k Agendě 2030, k ČR 2030 a ke kvalitě života; 

• připomínkování a konzultace Zprávy o plnění Cílů udržitelného rozvoje v ČR a Zprávy 
o kvalitě života a její udržitelnosti a zprávy k dobrovolnému národnímu přezkumu 
(VNR); 

• projednání nových zpráv k SDGs. 

 

8.6  Pracovní skupiny RVUR 

8.5.1 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21) 
• posílení spolupráce s partnery (SMO ČR – propagace MA21, Česká komora architektů 

– expertní hodnocení v relevantních oblastech) 

• spolupráce s dalšími pracovními skupinami (PS ÚRROÚ a PS SC RVUR) – sdílení 

informací o svých aktivitách a plánech 



34 
 

• hodnocení kvality MA21 v rámci Kritérií MA21 – PS MA21 schvaluje Pravidla a zásady 

hodnocení (každoroční aktualizace) a každoroční přidělení kategorií na základě dat, 

vložených do databáze. Účast členů na obhajobách kat. A a B v místě. 

• Metodika hodnocení udržitelného rozvoje pro kraje – diskuse návrhu, schválení 

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“ 

• 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) 
• finalizace Koncepce rozvoje venkova a souvisejících dokumentů 

 

8.7  Rozpočet na rok 2020 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj nemá vlastní rozpočet, náklady spojené s její činností budou 

hrazeny z rozpočtu Ministerstva životního prostředí.  

  

http://www.smartcities.mmr.cz/

