Výroční zpráva
Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)
za rok 2020

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 2020
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 členka Rady
a sociálních věcí

27. 5. 2019

Alena Schillerová

ministryně financí

členka Rady

20. 7. 2018

členka Rady

29. 5. 2019

členka Rady

18. 2. 2019

člen Rady

17. 4. 2017

člen Rady

30. 10. 2019

Silvana Jirotková
Milena Hrdinková
Roman Prymula
Jindřich Fialka

Jaromír Beran

Martin Tlapa

náměstkyně
sekce
hospodářské
politiky a podnikání, Ministerstvo
průmyslu a obchodu
státní
tajemnice
pro
evropské
záležitosti, Úřad vlády
náměstek
pro
zdravotní
péči,
Ministerstvo zdravotnictví
náměstek pro řízení sekce zemědělství
a
potravinářství,
Ministerstvo
zemědělství
náměstek pro řízení sekce vzdělávání,
Ministerstvo
školství,
mládeže
a tělovýchovy
náměstek
pro
řízení
Sekce
mimoevropských zemí, ekonomické
a rozvojové spolupráce, Ministerstvo
zahraničních věcí
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členství v Řídícím výboru

člen Rady

15. 10. 2020

předseda
vzdělávání
rozvoji

Výboru
pro
k udržitelnému

člen Rady

21. 8. 2014

člen Řídícího výboru

bez nominace
Radomír Jahoda
Zbyněk Spousta
Lenka Hlubučková

Petr Vokáč

Marek Rojíček
Dana Balcarová
Jitka Seitlová
bez nominace

Ministerstvo kultury
ředitel
Sekce
obranné
politiky
a strategie, Ministerstvo obrany
náměstek sekce provozní a právní,
Ministerstvo spravedlnosti
náměstkyně pro řízení ekonomické a
infrastrukturní, Ministerstvo dopravy
náměstek ministra vnitra pro řízení
sekce legislativy, státní správy a
územní samosprávy, Ministerstvo
vnitra

člen Rady
člen Rady

2. 11. 2015

člen Rady

26. 4. 2019

členka Rady

20. 4. 2020

člen Rady

9. 1. 2017

člen Řídícího výboru

27. 6. 2018

předsednictví ČSÚ ve Výboru
pro indikátory udržitelného
rozvoje

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

27. 6. 2018
23. 7. 2019

Petr Švec

ředitel Národní sítě Zdravých měst

člen Rady

21. 8. 2014

František Lukl

předseda Svazu 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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člen 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

ředitelka Česká ženská lobby

členka Rady

1. 6. 2016

Ondřej Šejtka

místopředseda
a mládeže

člen Rady

21. 8. 2014

Jiří Koželouh

České

konfederace

rady

a

dětí

Zelený kruh

člen Rady
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21. 8. 2014

člen
Řídícího
výboru,
místopředseda výboru pro
indikátory udržitelného rozvoje

člen Řídícího výboru a Výboru
pro socio-ekonomický rozvoj

člen Řídícího výboru

člen Výboru pro krajinu, vodu a
biodiverzitu

člen Výboru pro udržitelnou
energetiku

Jiří Dlouhý

předseda Společnosti
udržitelný život

pro

trvale

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
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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 ve služebním poměru, kteří zabezpečují činnosti sekretariátu kromě dalších činností.
Mgr. Jan Mareš
• tajemník RVUR (od 15. 9. 2017)
• místopředseda Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje
• člen Řídícího výboru RVUR na pracovní úrovni
• člen Výboru pro socio-ekonomický rozvoj
• člen Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
• člen Pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání
RNDr. Jiří Bendl, CSc. (do 30. 4. 2021)
• koordinátor a člen Výboru pro udržitelnou energetiku a 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)
PhDr. Martin Polášek Ph.D.
• koordinátor problematiky dobrého vládnutí pro udržitelný rozvoj
• člen Pracovní skupiny pro koordinaci analytických útvarů
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 (6. února a 13. října 2020)
Činnost a projednávaná témata v roce 2020
• Informace a projednání Zprávy o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR
a Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti
• informace o Politickém fóru na vysoké úrovni OSN 2020
• Informace o zprávách z oblasti udržitelného rozvoje publikovaných v roce 2020
• financování udržitelného rozvoje z připravovaných programů EU
• Informace o projektu Mechanismy prosazování udržitelného rozvoje ve státní správě
• reorganizace výborů RVUR a změny statutu RVUR
• vzdělávání k udržitelnému rozvoji – Doporučení Výboru pro vzdělávání
k udržitelnému rozvoji k obsahu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
a ustanovení Pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání

3.2 Řídicí výbor Rady vlády pro udržitelný rozvoj
Počet setkání: 0
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
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3.3 Výbor pro socioekonomický rozvoj
Počet setkání: 2 (23. ledna, 9. prosince 2020)
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), Viktor Jacina (Ministerstvo financí), Richard Juřík
(Ministerstvo životního prostředí), 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), Daniel Münich
(CERGE-EI), Jiří Nekovář (CFE Tax Advisers Europe), Tomáš Pavelka (Českomoravská
konfederace odborových svazů), Martin Pělucha (Vysoká škola ekonomická), David Sláma
(Ministerstvo vnitra), Vladimír Štípek (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Eva Tlamichová
(Asociace samostatných odborů), Karolína Vozková (Exportní garanční a pojišťovací
společnost), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)
Činnost a projednávaná témata v roce 2020
• informace a projednání Zprávy o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR
a Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti
• informace o vyhodnocení implementace Agendy 2030 a naplňování Implementačního
plánu Strategického rámce ČR 2030
• aktuální informace k iniciativám EU v oblasti zelené transformace a novinky v agendě
udržitelného rozvoje na úrovni EU
• představení problematiky bioekonomiky
• představení analýzy dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v ČR
• informace o činnosti PS pro spolupráci analytických útvarů

3.3.1 Pracovní skupina pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ)
Počet zasedání: 1 (2. července 2020)
Vedoucí: Stanislav Volčík
Zástupkyně a zástupce vedoucího: Jana Drlíková (Ministerstvo pro místní rozvoj), Richard
Juřík (Ministerstvo životního prostředí)
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), Michal Petkov (Technologická agentura ČR), David Prušvic
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(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), Daniel Volf (Ministerstvo zahraničních věcí), Tomáš
Vyhnánek (Ministerstvo financí)
Stálí hosté
Věra-Karin Brázová (Ministerstvo pro místní rozvoj), Martin Hruška (Ministerstvo pro místní
rozvoj) Filip Hrůza (MUNI Brno), Petr Král (Česká národní banka), Petra Strašilová (Policejní
prezidium ČR)
Činnost a projednávaná témata v roce 2020
• 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
• debaty o výsledcích dotazníku mapujícího analytickou činnost na resortech
• prezentace dalšího postupu Koncepce klientsky orientované veřejné správy do roku
2030
• prezentace MMR-NOK k představení evaluací a evaluační činnosti v rámci fondů EU
• představení Práce s daty na Technologické agentuře ČR a evaluace programů
• prezentace OECD/MŽP – Evaluace nástrojů na ochranu ovzduší v ČR – poplatek za
znečištění ovzduší a emisní limity
• prezentace tabulky ÚV ČR se souhrnným přehledem o fiskálních opatřeních přijatých
členskými státy EU-27 a Spojeným královstvím v reakci na pandemii COVID-19

3.4 Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu
Počet zasedání: 2 (6. února, 5. listopadu 2020)
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 kultury), 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
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(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 2020
• ztráta světové biodiverzity v tropech, neudržitelné vypalování pralesů a problematika
nelegální těžby dřeva v tropických oblastech, dovoz do ČR a jak se mu bránit
• dnešní problémy ochrany řek a hospodaření s vodou včetně endokrinních disruptorů
a farmak ve vodách a vývoj jakosti vody v českých řekách
• spolupráce na vyhodnocení a aktualizaci Národního akčního programu adaptace
a průběžná aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
a Aktualizace Strategie adaptace na změnu klimatu pro roky 2021 – 2030
• zelená infrastruktura v krajině a sídle
• spolupráce na aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky
pro období 2020 – 2025
• informování a spolupráce na vyhodnocení a aktualizaci Národní strategie řešení
nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030
• potřeba Protierozní vyhlášky
• vliv Covidu-19 přírodu a obráceně
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).

3.5 Výbor pro udržitelnou energetiku a dopravu
Počet zasedání: 7 (30. ledna, 1. dubna, 28. května, 29. června, 30. září, 10. listopadu,
3. prosince 2020)
Předseda: Petr Kalaš (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)
Místopředseda: Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy) a Ivan Beneš (nezávislý expert)
Členky a členové výboru
Václav Bartuška (Ministerstvo zahraničních věcí), Jiří Bendl (Ministerstvo životního prostředí),
Jiří Beranovský (EkoWAT), Dana Drábová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost), Josef Fiřt
(EuroEnergy), Vladimír Fišer (Bohemia – kombi), Jiří Gavor (ENA), Jan Harnych (SPD ČR),
Martin Hausenblas (nezávislý expert), František Hrdlička (České vysoké učení technické
v Praze), Štěpán Chalupa (Komora OZE, Česká společnost pro větrnou energii), Eduard
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Janeček (Fakulta aplikovaných věd ZČU), Jiří Jedlička (CDV Brno), Josef Jeleček (předseda
rady COGEN Czech), Romana Kaclíková (Zelený kruh), Jiří Karásek (SEVEn), Tomáš Kazda
(Vysoké učení technické v Brně), Helena Kazmarová (Státní zdravotní ústav), Martin Kloz
(Ministerstvo životního prostředí), Jaroslav Knápek (České vysoké učení technické v Praze),
Jaroslav Klusák (Městský úřad Litoměřice), Vladimír Kubeček (nezávislý expert), Aleš Laciok
(Technologická platforma Udržitelná energetika, ČEZ), Jaromír Marušinec (Vysoké učení
technické v Brně), Jan Motlík (Česká elektrotechnická společnost, Asociace pro využití
obnovitelných zdrojů energie), Daniel Mourek (Vícepresident EFC, Nadace partnerství),
Eduard Muřický (NM MPO – čistá mobilita), 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 pro
makroekonomii), 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.), Alena Šteflová (Ministerstvo
zdravotnictví), Karel Vinkler (ČEPS), Michal Vojtíšek (ČVUT)
Činnost a projednávaná témata v roce 2020
• nový světový výhledu Mezinárodní energetické agentury IEA
• Klimatické ambice EU do roku 2030 - role OZE a přístup ČR
• Zelená dohoda pro Evropu; Financování projektů energetické efektivnosti v novém
programovacím období a financování inovativních projektů k úsporám energie
• čistá mobilita a její souvislosti: ekologická elektrická trakce na železnici, očekávaná
spotřeba elektřiny pro elektromobilitu, redoxní průtočné baterie
• energetika a klimatická politika: veřejná konzultace ke klimatickým ambicím EU 2030
a k designu klimatické a energetické politiky European Green Deal, energetická
transformace v podmínkách České republiky a cesty k dekarbonizaci České republiky
2030, závěry celoevropské dekarbonizační a české dekarbonizační studie McKinsey
& Company, představení příkladu firmy ADLER Czech a.s.
• doprava: příprava nové Dopravní politiky ČR 2021 – 2027, Možnosti snižovaní emisí
CO2 v silniční dopravě
• teplárenství: prognóza potřeby tepla ze soustavy CZT pro hl. město Prahu do roku
2040, situace v teplárenství a možnosti jeho transformace, transformační aspekty
teplárenství; modernizace ŠKO-ENERGO, s. r. o. Mladá Boleslav k CO2 neutralitě;
projekt nízkouhlíkové transformace Teplárny Písek a.s.; současná problematika
teplárenství (teplárna Kladno)
• Propojení vodohospodářské soustavy budoucích jezer v Severočeské hnědouhelné
pánvi a Energetický park Podkrušnohoří
• zhoršený průběh Covid-19 způsobený emisemi PM2,5 z domácích topenišť na uhlí a ze
starých dieselových motorů; vliv technického stavu na emise zdravotně rizikových látek
u spalovacích motorů. aktuální výzkum vlivu znečištění ovzduší (PAH, PM2,5, NOx)
z dieselových a benzinových motorů na zdraví obyvatel
• Energy Technology Perspectives 2020 - klíčová shrnutí
• Informace z Uhelné komise
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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3.6 Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
Počet zasedání: 0
Předseda: Václav Pícl (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Místopředseda: Tomáš Kažmierski (Ministerstvo životního prostředí), Jiří Kulich (Síť středisek
ekologické výchovy 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,, 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), Hana Volná (Ministerstvo zahraničních věcí), Ondřej Šejtka (Česká rada dětí
a mládeže), Milada Švecová (Klub ekologické výchovy),

3.6.1 Pracovní skupina pro Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
Počet zasedání: v roce 2020 skupina nezasedala
Předseda: Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí)
Členky a členové pracovní skupiny
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 2020
• 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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3.6.2 Pracovní skupina pro klimatické vzdělávání
Počet zasedání: 2 (17. června, 30. září 2020)
Předseda: Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí)
Členky a členové pracovní skupiny
Petr Daniš (TEREZA - facilitace / koordinace PS), Jiří Kulich (Pavučina), Martina Chvátalová
(Pavučina), Petr Kucka (STEP), Petra Skalická (Člověk v tísni), Veronika Ambrozy (Člověk
v tísni), Jan Činčera (MUNI), Zdeňka Voštová (psychoterapeutka), Jan Krajhanzl (MUNI),
Michal Medek (Junák), Miroslav Pešek (Učitelé za klima), Lucie Smolková (Nadace
Partnerství), Petr Doubravský
(Fridays for future), Jakub Holec (Národní pedagogický
institut), Michal Broža (Informační centrum OSN), Ondráš Přibyla (Fakta o klimatu), Jiří Dlouhý
(STUŽ), Jana Bímová (MŠMT), Romana Brezovská (MŽP), Jan Mareš (MŽP), Michaela
Nedvědová (Greenpeace), Hana Korvasová (Lipka), Tadeáš Žďárský (NaZemi)

Činnost a projednávaná témata v roce 2020
• příprava policy paperu pro výchovu a vzdělávání o změně klimatu, který bude sloužit
jako podklad k zakotvení tématu ve vzdělávacích politikách, strategiích, dokumentech,
dotačních programech apod. (cílovou skupinou budou poslanci a senátoři, MŠMT,
MŽP, kraje)
• příprava metodických doporučení pro vzdělavatele

3.7 Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje
Počet zasedání: 3 (14. únor, 29. červen, 2. října 2020)
Předseda: Jan Ernest (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), Edita Koblížková (CENIA), Milan Konrád (Ministerstvo
zahraničních věcí), Jan Kovanda (Univerzita Karlova), Jaroslav Kubišta (Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů), Karin Kubelková (Hospodářská komora), Jakub Machačka (Úřad
vlády), Daniela Matějková (Ministerstvo zdravotnictví), Roman Matoušek (Úřad vlády), Pavlína
Mildnerová (Český statistický úřad), Marta Musilová (Úřad vlády), Ivan Neumaier (Ministerstvo
průmyslu a obchodu), Aneta Neugebauerová (Ministerstvo vnitra), Pavel Novák (Ministerstvo
práce a sociálních věcí), Dana Sládečková (Česká národní banka), Zdeněk Štolc (Ministerstvo
financí), Petr Valenta (Ministerstvo pro místní rozvoj) Vladimír Vávra (Ministerstvo
spravedlnosti), Miloslava Veselá (Český statistický úřad), Veronika Vosáhlová (Český
telekomunikační úřad)
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Činnost a projednávaná témata v roce 2020
• 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, indikátorů ČR 2030 a indikátorů kvality života a jejich koordinace
• příprava dat a reporting dat pro potřeby Zprávy o naplňování Cílů udržitelného rozvoje
v ČR a Zprávy o naplňování Agendy 2030 v České republice
• konzultace k přípravě Zprávy o kvalitě života a udržitelnosti v roce 2020 a Zprávy
o naplňování Agendy 2030 v České republice

3.8

Pracovní skupiny RVUR

3.8.1 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21)
Počet zasedání: 3 (20. února, 17: září, 19. listopadu 2020)
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), Tim Benčík (Ministerstvo zahraničních věcí), Milan
Svoboda (Česká komora architektů)
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 2020
• schválení typových verzí metodik hodnocení MA21 (dosud pro obce, městské části,
místní akční skupiny, malé obce, 2020 pro kraje)
• každoroční hodnocení municipalit v kategoriích A a B: prezentace výsledků expertního
hodnocení auditů ve všech oblastech UR a závěrečné shrnutí u každého z realizátorů.
excelentní oblasti jednotlivých měst/obce a expertní podmínky/doporučení
• aktualizované Zásady a Pravidla hodnocení MA 21 pro rok 2021
• spolupráce předsedkyně s Pracovní skupinou pro Smart Cities
• sdílení informací/diskuse
• zápisy z jednání a další informace jsou zveřejňovány na www.ma21.cz
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3.8.2 Pracovní skupina pro Smart Cities (PS SC)
Počet zasedání: 3 (22. ledna, 23. června a 15. prosince 2020)
Předsednictví: Marie Zezůlková (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
Místopředsednictví: Anna Pasková (Ministerstvo životního prostředí), Vladimír Sochor
(Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Členky a členové pracovní skupiny
Renáta Slabá (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), Anna
Pasková (Ministerstvo životního prostředí), Josef Praks (Ministerstvo kultury), Přemysl
Růžička (Středočeské inovační centrum), Věra-Karin Brázová (Ministerstvo pro místní rozvoj),
Sabina Doleželová (Ministerstvo pro místní rozvoj), Jiří Vlček (Ministerstvo pro místní rozvoj),
Lubomír Šrámek (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů), Petr Švec (Národní síť
zdravých měst).
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), Jozef 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),
Činnost a projednávaná témata v roce 2020
• komunikace tématu Smart Cities, 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 odborných seminářů pro zástupce obcí, měst a krajů
• podpora konferencí k tématu SC realizovaných třetími stranami zpracování Koncepce
Smart Cities – finalizace Q1/2021
• propojení aktivit a návaznost na Grémium ministryně pro místní rozvoj pro koncept SC
(zejména podpora publicity SC a možnosti financování)
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•
•
•
•
•
•
•
•

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“
implementace mezinárodního projektu Nastavení financování chytrých řešení v ČR
(podpořeno v rámci programu EK SRSP)
spolupráce na dalších projektech, u kterých je MMR gestorem nebo aplikačním
garantem, mj. Compass UCEEB či projekt MPO-MMR “5G pro 5 měst”
Evropský týden měst a regionů v Bruselu: účast zástupců ČR
podpora organizace 4. ročníku soutěže “Chytrá města”
monitoring aktuálních trendů na poli Smart Cities

3.8.3 Pracovní skupina pro rozvoj venkova (PS Venkov)
Počet zasedání: 3 (20. února, 16. června a 16. prosince 2020)
Předseda: David Koppitz (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Místopředsednictví: Václav Jaroš (Ministerstvo vnitra), Lenka Kubíková (Ministerstvo
zemědělství)
Členky a členové pracovní skupiny
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)
Stálí hosté: Radim Perlín (Univerzita Karlova), Renáta Kučerová (Ministerstvo práce
a sociálních věcí)
Činnost a projednávaná témata v roce 2020
• informace a diskuse k aktivitám Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
(AP) na roky 2021 a 2022 a projednávání rozsahu a nastavení vybraných aktivit AP+
ve vztahu k rozvoji venkova
• prezentace tzv. Metody Zdoňov ke zvýšení retenční schopnosti krajiny pilotně
vyzkoušené v obci Zdoňov a související diskuze k řešení sucha a klimatických změn
• diskuse vhodné konsolidace národních dotačních titulů pro obce z pohledu rozvoje
venkova
• diskuze přípravy nastavení CLLD v novém programovém období 2021–2027
• reakce jednotlivých členů PS v souvislosti se změněnou socioekonomickou situací
vlivem pandemie Covid-19 (sdílení dobré praxe)
• informace o dotačních titulech MMR na r. 2021 pro obce
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•
•

představení a diskuse výsledků projektu Využití BigData pro vyhodnocení
socioekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných SRR 2021+
Představení a diskuse výsledků projektu Nové role místních akčních skupin v lokálním
rozvoji

3.9 Krátkodobé aktivity: semináře, školení, kampaně, konference,
prezentace v médiích
Aktivity Oddělení pro udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí a sekretariátu RVUR:
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Spotřebitel v éře udržitelnosti, Spotřebitelské fórum, Praha, 6.2.2020
Fórum UP!, úvodní slovo, pořadatel Byznys pro Společnost, Praha, 13. února 2020
prezentace strategického rámce ČR 2030 a udržitelného rozvoje na místní úrovni
na konferenci projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni v Praze dne 22. června
2020
účast na SDGs Beach Volleyball Cup (4. 9. 2021) a v porotě Cen SDGs 2020
(17. 9. 2021) pořádaných Asociací společenské odpovědnosti
Webinář k metodě SDG taggingu státního rozpočtu Dílčí výstup projektu
Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě, on-line,
25. června 2020
prezentace Zelená dohody pro Evropu a souvisejících strategií v podmínkách
České republiky na konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje v Brně
dne 2. září 2020
prezentace strategického rámce ČR 2030 na konferenci České geografické
společnosti dne 8. září v Plzni
prezentace Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti a Zprávy o naplňování Agendy
2030 pro udržitelný rozvoj na jednání Podvýboru pro udržitelný rozvoj Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR dne 3. 11. 2020
Fórum udržitelného rozvoje, on-line,

3.10 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.

3.11 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
Agrární komora
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Akademie věd ČR v. v. i.
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Aliance pro energetickou soběstačnost
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
Český svaz ochránců přírody
Český telekomunikační úřad
ČEZ
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
COGEN Czech
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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
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
Královéhradecký kraj
Křižánky
Krkonošský národní park
Lesy ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Masarykova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně
Městský úřad Chrudim
Městský úřad Jihlava
Městský úřad Kopřivnice
Městský úřad Litoměřice
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
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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
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
22

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
Škoenergo Mladá Boleslav
Technologická platforma Udržitelná energetika
Technologická agentura ČR
Technologické centrum Akademie věd ČR
Teplárna Písek
Teplárna Kladno
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.

3.12 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.

3.13 Porovnání zamýšlených cílů s dosaženými
Základní cíle činnosti RVUR byly v roce 2020 byly částečně naplněny, jejich dosažení bylo
limitováno pandemií Covid-19. Podařilo se zpracovat a projednat Zprávu o naplňování Agendy
2030 v České republice a Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti. O jeden rok, tj. na 31. 12.
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2021, byla odložena aktualizace Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika
2030, neboť většina úsilí státní správy směřovala do oblasti krizového managementu
a přípravy Národního plánu obnovy.
Ministerstvo životního prostředí se jakožto gestor agendy soustředilo na posílení agendy
udržitelného rozvoje a pokračovalo 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. Obě uvedené zprávy
jsou projektovým výstupem, které vycházejí z dostupných a konsolidovaných indikátorových
sad zpracovaných ČSÚ a pro potřeby zprávy vizualizovaných CENIA.

3.14 Zhodnocení činnosti, náměty a doporučení z praxe
V roce 2020 Rada jednala dvakrát, na 10. prosince 2020 byl plánován i kulatý stůl k přípravě
Národního plánu obnovy, který byl na základě žádosti MPO přesunut na 20. ledna 2021.
Činnost výborů byla výrazně poznamenána lockdownem a dopady pandemie Covid-19. Kvůli
tomu nebyla věnována pozornost dopadům Zelené dohody pro Evropu v zamýšlené míře.
Většinu roku nebyla možná fyzická jednání, nicméně přesun do on-line prostředí probíhal
postupně s tím, jak se organizátoři i členové sžívali s novou realitou. Nicméně většina výboru
a pracovních skupin zvládla tento přechod snadno a omezení se ukázalo jako dočasné.
Rada na svém 38. jednání dne 6. února 2020 z důvodu popsaných v loňské výroční zprávě
zrušila Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji, Výbor pro udržitelné municipality
a Pracovní skupinu pro udržitelný rozvoj regionů, jejichž členky a členové byli kooptováni do
pracovních skupin pro Strategii regionálního rozvoje 21+ zřízených Ministerstvem pro místním
rozvoj. Výbor pro udržitelnou dopravu byl sloučen s Výborem pro udržitelnou energetiku.
Zároveň byla ale dočasně zřízena Pracovní skupina pro klimatické vzdělávání, jejímž cílem je
během roku 2021 připravit policy paper k tomuto tématu mapující současnou podobu
klimatického vzdělávání a navrhující, jak by tato problematika měla být integrována do
vzdělávací soustavy.
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4. VÝSTUPY
4.1 Tisk a publikace
V roce 2020 byla zveřejněna pilotní Zpráva o naplňování Agendy 2030 v ČR, kterou na webu
www.cr2030.cz nahradila verze schválená usnesením vlády č. 67 ze dne 25. ledna 2021.

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. V roce 2020 probíhaly propagační aktivity i na facebookové stránce Udržitelný
rozvoj (2 698 sledujících). Pro propagaci a zájemce o Evropský týden udržitelného rozvoje,
kterého se Česká republika účastní od roku 2016, slouží zvláštní web
www.tydenudrzitelnosti.cz, který od letošního roku rovněž odkazuje na událost Evropský týden
mobility. V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje uspořádalo MŽP on-line hudební
soutěž pro veřejnost „Hitparáda SDGs“.
Dobré sledovanosti dosáhl on-line streaming Fóra pro udržitelný rozvoj 2020 na Facebookové
stránce Udržitelný rozvoj (1400 shlédnutí), které se letos kvůli koronavirovým opatřením
uskutečnilo mimořádně v on-line formátu. Fórum udržitelného rozvoje se zaměřilo na tématiku
kvality života a na představení první Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti.
V návaznosti na přípravy druhého Národního dobrovolného přezkumu (Voluntary National
Review „VNR“) ČR proběhla jednání s MMR, ČSÚ A CENIA ve věci příprav samostatné
webové stránky, která bude obsahovat všechny indikátory zmíněné ve VNR. Místo rozsáhlé
indikátorové přílohy bude VNR report obsahovat QR kód, který každého čtenáře odkáže na
webovou stránku s indikátory.
Průběžně pokračuje aktivita zaměřená na přijímání dobrovolných závazků k udržitelnému
rozvoji, nově byla doplněna možnost přijmout tematický závazek z oblasti odpovědného
nakupování (zde). Dosud je celkem registrováno 32 dobrovolných závazků.

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 2021 podílet na aktualizaci Implementačního plánu ČR 2030
a přípravě druhého Dobrovolného národního přezkumu (Voluntary National Review) Agendy
2030 v ČR, které bude představeno na Politickém fóru na vysoké úrovni OSN v červenci 2021.
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Pro další roky představuje klíčové téma financování udržitelného rozvoje (uplatnění a rozvoj
taxonomie pro udržitelné finance) ekonomické aspekty spojené s dopady epidemie Covid-19
a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Projednávání všech aspektů a součástí Zelené
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.
Z hlediska veřejných financí MŽP rovněž začalo pracovat na analytickém zpracování výdajů
státního rozpočtu, resp. státních závěrečných účtů, ve vztahu k naplňování SDGs. Tato aktivita
bude pokračovat i v roce 2021, kdy je plánován společný webinář s OECD k tomuto tématu.

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, on-line, 5. února, 20. května,
18. června, 22. července, 9. září, 21. října, 17. listopadu a 4. prosince 2020
zasedání Rady OECD k Agendě 2030, on-line, 30. března 2020
Transboundary Water Cooperation, webinář k indikátoru 6.5.2, organizátoři: UNECE
a UNESCO, on-line, 28.května 2020
Politické fórum na vysoké úrovni OSN, on-line, 7. – 16. července 2020
výroční konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj The European Green Deal: Our
Pact for the Future, on-line, 12. – 13. října 2020
First Global Webinar for the Voluntary National Reviews to be presented at the UN
High-Level Political Forum on Sustainable Development in 2021, on-line,
26. a 29. října 2020, 3., 4. a 9. listopadu 2020
Expert Group meeting on Updating the SG’s Voluntary Common Guidelines on VNRs
(15.-16. prosince 2020)
20th Meeting of the network of National Focal Points for Policy Coherence, on-line,
25. – 26. listopadu 2020
Mission Oriented Innovation Bootcamp (IIPP and OPSI OECD), on-line, 2. prosince
2020
Beyond GDP: Well-being and SDGs in policy making, organizátoři: Dutch Ministries of
Economic Affairs and Climate Policy, Finance and Foreign Affairs, and the
Netherlands Enterprise Agency, on-line, 7. prosince 2020
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•

•

Measuring inclusive decision making: Using administrative data to measure
representation in the legislature, public service and the judiciary – SDG 16.7.1a, b & c
(UNDP, Oslo Governance Centre and Inter-Parliamentary Union), on-line, 8. prosince
2020
Expert Group meeting on Updating the SG’s Voluntary Common Guidelines on
VNRs,on-line, 15. – 16. prosince 2020

7. VÝDAJE V KČ ZA ROK 2020
Rada vlády pro udržitelný rozvoj neměla v roce 2020 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.

8. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2021
8.1
•
•
•
•
•
•

8.2
•
•
•
•
•

Rada vlády pro udržitelný rozvoj
aktualizace Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030
příprava druhého Dobrovolného národního přezkumu (VNR) Agendy 2030 pro
udržitelný rozvoj
příprava Národního plánu obnovy
příprava a uskutečnění Fóra pro udržitelný rozvoj 2021
expertní podpora vlády prostřednictvím jednotlivých výborů Rady vlády pro udržitelný
rozvoj
projednání Zelené dohody pro Evropu a plánů na zotavení z dopadů epidemie covid19

Výbor pro socioekonomický rozvoj
informace o aktualizaci Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika
2030
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 ekonomických opatření EU v reakci na dopady pandemie COVID-19

8.2.1. Pracovní skupina pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ)
•

diskuze ohledně nastavení procesů hodnocení dopadů regulace (RIA), možnostech
zahrnutí perspektivy udržitelného rozvoje do RIA, a souvislostech s procesy
přeměřování administrativní zátěže podnikatelů a dále stanovování příspěvku ze
státního rozpočtu na financování přenesené působnosti obcí
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•

8.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

8.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diskuze a konzultace nad iniciativami a úkoly týkajících se podpory politik tvořených na
základě faktů – implementace Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu
strategie biologické rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života,
COM (2020) 380
strategie “Od zemědělce ke spotřebiteli” (resp. z farmy na vidličku) pro spravedlivé,
zdravé a ekologické potravinové systémy, COM (2020) 381
Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050
Strategie adaptace na změnu klimatu pro roky 2021 – 2030 a Národní akční plán
adaptace na změnu klimatu
bilance uhlíku v lesích
koloběh uhlíku se zaměřením na půdu
potenciál sekvestrace uhlíku na zemědělské půdě – agrolesnické systémy
krajinný plán adaptace ČR/EU na klimatickou změnu a mimoprodukční funkce krajiny
spolupráce na aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny
problematika znečištění vod rizikovými látkami včetně endokrinních disruptorů
a farmak ve vodách
ochrana zemědělské půdy před erozí
nová Společná zemědělská politika a vpravování organického uhlíku do půdy
koordinace, expertní stanoviska a doporučení k legislativním i nelegislativním
materiálům v oblasti krajiny, vody a biodiverzity (mezinárodní Úmluva o krajině, Úmluva
o mokřadech, mezinárodní panel na ochranu biodiverzity, dotační politika
v zemědělství a další.)
doporučení k problematice domácí i mezinárodní ochrany vzhledem ke katastrofální
ztrátě světové 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 a dopravu
Národní strategie teplárenství, transformace teplárenství a investice do roku 2030
podpora inovativních technologií
přínosy velké fotovoltaiky v českém energetickém mixu
energeticky aktivní spotřebitelé – příležitost pro využití lokálních zdrojů energie
závažné zdravotní dopady emisí z domácích topenišť na uhlí nebo vlhké dřevo
vodík v energetice a dopravě, nejnovější technické pokroky u vodíkových technologií
systémové souvislosti vodíkových technologií
energetika 4.0
energetické modely
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
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•

•

•

8.5
•
•

•
•
•
•

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
zajištění informovanosti, průběžné sledování a diskuze mezinárodních energetickoklimatických trendů (IEA, OECD, WEF atp.) s dopady na ČR a firemní energetickoklimatické problematiky
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

Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
spolupráce na aktualizaci Implementačního plánu Česká republika 2030
průběžná 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 2021 pak
zejména implementace 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
koordinace a ukončení termínované Pracovní skupiny pro klimatickou výchovu
a vzdělávání (funkční období 2020-2021) a distribuce jejích vástupů

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

vyhodnocení plnění Akčního plánu EVVO a EP na léta 2019-2021 a příprava Akčního
plánu EVVO a EP na léta 2022-2025
participace na přípravě Mezinárodního kongresu ekologické výchovy (Praha 2021)

8.4.2 Pracovní skupina pro klimatické vzdělávání
•

•

finalizace policy paperu pro výchovu a vzdělávání o změně klimatu, který bude sloužit
jako podklad k zakotvení tématu ve vzdělávacích politikách, strategiích, dokumentech,
dotačních programech apod. (cílovou skupinou budou poslanci a senátoři, MŠMT,
MŽP, kraje)
finalizace metodických doporučení pro vzdělavatele pro vzdělávání o klimatické změně

29

8.5
•
•
•
•
•
•

8.6

Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje
posouzení dostupnosti dat k indikátorové sadě k Agendě 2030 včetně velké revize
Statistické komise v roce 2020;
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 (do anglického jazyka);
odborné konzultace k datům 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);
projednání nových zpráv k SDGs.

Pracovní skupiny RVUR

8.6.1 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21)
•
•
•
•

•
•

4 zasedání: 18.2., 24.6., 16.9.,18.11.:
sdílení informací, diskuse
aktualizace vybraných oblastí UR/MA21 v rámci Metodiky hodnocení UR –
diskuse/schválení návrhů expertů (zpětná vazba z praxe hodnocení)
každoroční hodnocení municipalit v kategoriích A a B: prezentace výsledků expertního
hodnocení auditů ve všech oblastech UR a závěrečné shrnutí u každého z realizátorů.
excelentní oblasti jednotlivých měst/obce a expertní podmínky/doporučení
aktualizované Zásady a Pravidla hodnocení MA 21 pro rok 2021 – diskuse, schválení
spolupráce předsedkyně s Pracovní skupinou pro Smart Cities

8.6.2 Pracovní skupina pro Smart Cities (PS SC)
•
•
•

•
•

průběžné předávání informací, zejména stran metodické podpory ze strany rezortů
implementace Koncepce Smart Cities
podpora SC v návaznosti na NPO (zejm. demonstrativní projekty s aplikacemi
5Gpropagace 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

8.6.3 Pracovní skupina pro rozvoj venkova (PS Venkov)
•
•
•

8.7

řešení problematiky komunitní energetiky
prezentace, diskuse a aplikace výstupů výzkumných projektů v oblasti regionálního
rozvoje, především rozvoje venkova
zavedení newsletteru MMR PRO VENKOV

Rozpočet na rok 2020

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