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1. SLOŽENÍ RADY VLÁDY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ K 31. PROSINCI 2021  

 

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

Anna Hubáčková ministryně životního prostředí 
předsedkyně 

Rady  
17. 12. 2021 členství v Řídícím výboru  

renominace Ministerstvo pro místní rozvoj  člen/ka Rady   

Martina Štěpánková 

náměstkyně pro řízení sekce 

ekonomické a ICT, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

členka Rady 27. 5. 2019  

renominace Ministerstvo financí člen/ka Rady   

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  

Dana Kobilková 
ředitelka odboru Kanceláře ministra, 

Ministerstvo zdravotnictví 
členka Rady 26. 4. 2021  

Jindřich Fialka 

náměstek pro řízení sekce zemědělství 

a potravinářství, Ministerstvo 

zemědělství 

člen Rady 30. 10. 2019  

Jaromír Beran 

náměstek pro řízení sekce vzdělávání, 

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

člen Rady 15. 10. 2020 

předseda Výboru pro 

vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji 

Martin Tlapa 
náměstek pro řízení Sekce 

mimoevropských zemí, ekonomické 
člen Rady 21. 8. 2014 člen Řídícího výboru 
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a rozvojové spolupráce, Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Jan Vořechovský 
Ředitel ekonomického odboru, 

Ministerstvo kultury 
člen Rady 16. 3. 2021  

Radomír Jahoda 
ředitel Sekce obranné politiky 

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

renominace 
náměstek sekce provozní a právní, 

Ministerstvo spravedlnosti 
člen Rady 26. 4. 2019  

Lenka Hlubučková 
náměstkyně pro řízení ekonomické a 

infrastrukturní, Ministerstvo dopravy 
členka Rady 20. 4. 2020  

Petr Vokáč 

náměstek ministra vnitra pro řízení 

sekce legislativy, státní správy a 

územní samosprávy, Ministerstvo 

vnitra 

 

člen Rady 29. 12. 2020 člen Řídícího výboru 

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

předsednictví ČSÚ ve Výboru 

pro indikátory udržitelného 

rozvoje 

renominace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR člen/ka Rady   

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

renominace 

Asociace krajů ČR, Moravskoslezský 

kraj, náměstkyně hejtmana pro životní 

prostředí a zemědělství 

 

člen/ka Rady   

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  
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Radim Šrám 

vedoucí oddělení genetické 

ekotoxikologie, Ústav experimentální 

medicíny Akademie věd ČR v. v. i. 

člen Rady 21. 8. 2014 

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 

člen Řídícího výboru, 

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 
prezident České podnikatelské rady 

pro udržitelný rozvoj 
člen Rady 21. 8. 2014 

člen Řídícího výboru a Výboru 

pro socio-ekonomický rozvoj  

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  

Ondřej Šejtka 
místopředseda České rady dětí 

a mládeže 
člen Rady 21. 8. 2014  
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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 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 

 

RNDr. Jiří Bendl, CSc. (do 30. 4. 2021), PhDr. Dana Beková (od 1. 5. 2021) 

• koordinátor/ka a člen/ka Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu 

• koordinátor/ka a člen/ka Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu 

 

Mgr. Barbora Jirků (od 1. 9. 2019 do 15. listopadu 2021) 

• koordinátorka PR aktivit RVUR 

• mezinárodní agenda (OSN, EU, ESDN) 

 
PhDr. Martin Polášek Ph.D. (od 15. 6. 2018) 

• 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: 0 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2021 

• kulatý stůl k Národnímu plánu obnovy (20. 1. 2021) 

• kulatý stůl k přípravě druhého Národního dobrovolného přezkumu (Voluntary National 

Report, VNR) (18. 3. 2021) 

follow-up jednání k průběhu a výsledkům VNR (7. 10. 2021) 

3.2 Výbor pro socioekonomický rozvoj   

Počet setkání: 3 (18. března, 1. října a 9. prosince 2021) 

Předseda výboru: Aleš Chmelař (Ministerstvo zahraničních věcí) 

Místopředsedkyně výboru: Jana Simonová (nezávislá expertka) 

 

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 2021 

• Informace a diskuze o inciativách EU v oblasti zelené transformace  

o politika financování udržitelnosti a taxonomie pro udržitelné investice 

o princip významně neškodit (do no significant harm)  

o balíček Fit for 55, návrh změn systému obchodování s emisními povolenkami 

(ETS)  

o Carbon Border Adjustment Mechanism 

• Návrh na zřízení Sociálního fondu pro klimatická opatření EU 

• Informace o přípravě nového Implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030 

• Informace o novém cyklu koordinace hosp. a soc. politik EU (evropský semestr 2022) 

• Informace o činnosti PS pro spolupráci analytických útvarů 

• Novinky z oblasti data based policy 
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• Představení studie Vliv investičních dotací na finanční výkonnost českých firem s 

ohledem na jejich velikost 

• Představení výzkumu MŽP/TAČR - Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů 

environmentálních politik (SEEPIA, 2021-2026)  

• Informace o přípravě SDG taggingu 

• Reflexe konference OSN o změně klimatu 2021 (COP 26) 

 

3.2.1 Pracovní skupina pro spolupráci analytických útvarů (PSSAÚ) 
 

Počet zasedání: 2 (7. května a 19. listopadu 2021) 

Vedoucí: Stanislav Volčík (nezávislý expert) 

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

Juřík (Ministerstvo životního prostředí) 

 

Členky a členové pracovní skupiny 

Petr Bouchal (Česká evaluační společnost), 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 (Ministerstvo financí), 

Štěpán Rut (Úřad vlády ČR), Daša Smetanková (Parlamentní institut Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR), Zdeněk Šindelář (Ministerstvo zemědělství), Miroslav Švejda (Ministerstvo 

obrany), Lukáš Seifert (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), Filip Hrůza (MUNI Brno), Petr Král (Česká 

národní banka), Petra Strašilová (Policejní prezidium ČR) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2021 

• představení aktivit Národního plánu obnovy (NPO) pro analytiky - komponenty MV ČR 

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy (vznik analytické jednotky na MV ČR, 

jednotné datové úložiště a analytičtí koordinátoři) a Norských fondů (Public 

Governance Review, Pilotní vzdělávání analytiků).  

• představení projektu „Podpora analytických kapacit (PANK)“ organizace České priority 

• představení projektu MMR „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné 

správě“ 

• informace o představení procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)  

• informace o možnostech zahrnutí perspektivy udržitelného rozvoje do systému 

hodnocení dopadů v ČR  

• informace o financování přenesené působnosti obcí  

• informace o měření administrativní zátěže podnikatelů 
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3.3 Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu 

Počet zasedání: 3 (30. března, 9. června, 30. září 2021) 

Předseda: Vladimír Dolejský (Ministerstvo životního prostředí) 

Místopředseda: Klára Salzmann (Česká komora architektů) 

 

Členky a členové výboru 

Dana Beková (Ministerstvo životního prostředí), Jiří Bendl (Ministerstvo životního prostředí), 

Petr Birklen (Ekotoxa), Martina Černá (MMR), Josef Fanta (Platforma pro krajinu), Jan Gallas 

(Ministerstvo zemědělství), Václav Hlaváček (Agrární komora ČR), Jakub Hruška (Česká 

geologická služba), Pavel Kindlmann (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Karel Kříž 

(Český svaz ochránců přírody), Věra Kučová (Národní památkový ústav), Jana Majerová 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí), Jiří Malík (Živá voda, z. s.), Martina Pásková (Univerzita 

Hradec Králové), Petr Petřík (Botanický ústav AV ČR), Zdeněk Poštulka (ekozemědělec, 

Zelený kruh), Josef Rydlo (Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy), Alena Salašová 

(Mendelova univerzita), Petr Sklenička (Česká zemědělská univerzita), Vítězslav Slíva 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Jiří Stonawski (Lesy ČR), Bořivoj Šarapatka 

(Univerzita Palackého), Jan Šíma (Ministerstvo životního prostředí), Vladimír Špidla, Karel 

Vrána (České vysoké učení technické v Praze), Václav Zámečník (Česká společnost 

ornitologická)  

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2021 

• informace o Strategii biologické rozmanitosti do roku 2030  

• informace o Strategii od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork Strategy) pro 

spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy 

• představení Státní politiky životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 

2050 

• představení Strategie adaptace na změnu klimatu pro roky 2021 – 2030 a Národního 

akčního plánu adaptace na změnu klimatu 

• prezentace a diskuze k problematice koloběhu uhlíku: Bilance uhlíku v lesích; Koloběh 

uhlíku se zaměřením na půdu; Potenciál sekvestrace uhlíku na zemědělské půdě 

zaměřený na agrolesnické systémy 

• prezentace tematiky ke krajině: představení problematiky Evropské úmluvy o krajině 

zaměřená na témata: krajina – její další vývoj a využívání, politika krajiny a krajinné 

plánování, komplexní a participativní krajinné plánování, krajina její místo ve 

vzdělávání 

• seznámení s aktualizovanou adaptační strategií 

Vysokorychlostní trať Podřipsko – hlavní problémy 

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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3.4 Výbor pro udržitelnou energetiku a dopravu 

Počet zasedání: 8 (28. ledna, 2. března, 8. dubna, 6. května, 3. a 29. června, 12. října, 23. 

listopadu 2021)  

Předseda: Petr Kalaš (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, SFŽP ČR) 

Místopředseda: Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy) a Ivan Beneš (nezávislý expert)  

 

Členky a členové výboru 

Václav Bartuška (Ministerstvo zahraničních věcí), Dana Beková (Ministerstvo životního 

prostředí), Jiří Bendl (Ministerstvo životního prostředí), Jiří Beranovský (EkoWAT), Dana 

Drábová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost), Josef Fiřt (EuroEnergy),  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), Jiří Karásek (SEVEn), Jaroslav Knápek (České vysoké učení technické v 

Praze), 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), Irena 

Plocková (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), Jiří Pohl (Siemens),  Jan Ruml 

(Český plynárenský svaz), Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost), Edvard 

Sequens (Calla), Jana Simonová (nezávislý expert pro makroekonomii), Jiří Spitz (ENVIROS), 

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

Radim Šrám (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.), Karel Vinkler (ČEPS), Michal 

Vojtíšek (ČVUT)    

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2021 

• příčiny energetické chudoby 

• podpora inovativních technologií agenturou CzechInvest 

• prezentace Národní strategie teplárenství, transformace teplárenství a investice do 

roku 2030 

• přínosy velké fotovoltaiky v českém energetickém mixu 

• závažné zdravotní dopady emisí z domácích topenišť na uhlí nebo vlhké dřevo 

• vodíkové technologie 

• energie v budovách a komunitách (EBC) 

• informace o konferenci Solární energie a akumulace v ČR 2021 

• příležitosti nových projektů úspor energie a OZE 

• ESG finanční koncept v oblasti energetiky a dopravy 

• seznámení s problematikou vysokorychlostních tratí, prezentace jejich map 

• dekarbonizace světové ekonomiky do roku 2050 

• klimatické prověřování infrastruktury v období 2021-2027 

• hloubkové hodnocení energetických politik České republiky 

• informace o výstupech z 26. konference smluvních stran OSN o změně klimatu 

• Světový energetický výhled pro rok 2021 

V rámci výboru dále aktivně pracují tři neformální pracovní skupiny:  

1) Pracovní skupina Energetická efektivnost (vedoucí Irena Plocková) 

2) Pracovní skupina Obnovitelné zdroje energie (vedoucí Štěpán Chalupa) 

3) Pracovní skupina Energetické strategie (vedoucí Vladimír Kubeček). 
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3.5 Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

Počet zasedání: 4 (19. dubna, 7. června, 20. září a 15. listopadu 2021) 

Předseda: Jaromír Beran (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), Jan 

Činčera (Masarykova univerzita v Brně), 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), 

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

Hana Šišková-Grzňárová (Ministerstvo zahraničních věcí), Kateřina Stonawská (Ministerstvo 

zemědělství), Ondřej Šejtka (Česká rada dětí a mládeže), Milada Švecová (Klub ekologické 

výchovy)  

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2021 

• Revize RVP 

• Nové operační programy OPJAK a OPŽP z hlediska VUR 

• klimatické vzdělávání - doporučení pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání + 

diskuze 

• informace o konferenci UNESCO na téma vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje 

a o výstupech výzkumu ekogramotnosti na školách 

• aktuality z evropské platformy GENE ke globálnímu a rozvojovému vzdělávání 

a Maastrichtské deklaraci 2030+ 

• informace o připravovaném Světovém Kongresu EVVO v Praze březen 2022 

• informace a diskuze k aktualizaci Implementačního plánu Strategického rámce 

ČR2030 ve vztahu k VUR 

• Předsednictví CZ PRES z pohledu VUR 

- základní rámec CZ PRES 

- plány MŽP pro CZ PRES s ohledem na udržitelnost 

- plány MŠMT pro CZ PRES s ohledem na VUR 

• představení závěrů výzkumného projektu zaměřeného na udržitelnou spotřebu 

a vzdělávání 

• představení závěrů výzkumu "Jak mladí lidé vnímají změnu klimatu" 

 

3.5.1 Pracovní skupina pro Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 
 

Počet zasedání: 3 (13. května, 6. října a 2. listopadu 2021) 

Předseda: Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí)  

 

Členky a členové pracovní skupiny 
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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 2021 

• 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) 

• příprava nového Akčního plánu EVVO na léta 2022 – 2026 
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3.5.2 Pracovní skupina pro klimatické vzdělávání 
 

Počet zasedání: 2 (26. ledna, 23. března, 27. dubna a 24. června 2021) 

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 

(Společnost pro trvale udržitelný život), Jana Bímová (MŠMT), Romana Březovská (MŽP), Jan 

Mareš (MŽP), Michaela Nedvědová (Greenpeace), Hana Korvasová (Lipka), Tadeáš Žďárský 

(NaZemi) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2021 

• dokončení 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) 

• dokončení metodických doporučení pro vzdělavatele  

• výsledný materiál (doporučení pracovní skupiny) vydalo MŽP v roce 2021 pod názvem 

Klima se mění – a co my? (https://ucimoklimatu.cz/publikace/) 

Pracovní skupina byla založena jako termínovaná k vytvoření uvedeného materiálu 
a v polovině roku 2021 ukončila svou činnost. 
 

3.6 Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje 

Počet zasedání: 2 (25. únor 2021, 30. září 2021) 

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), Alena Fedorová 

(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 
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(Ministerstvo spravedlnosti), Veronika Vosáhlová (Český telekomunikační úřad), Petr 

Wawrosz (Rada seniorů) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2021 

• 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; 

• posouzení dostupnosti dat k indikátorové sadě k Agendě 2030 včetně velké revize 

Statistické komise v roce 2021; 

• vymezení odpovědných institucí pro stanovení gescí k jednotlivým indikátorům Agendy 

2030, indikátorů ČR 2030 a indikátorů kvality 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. 

 

3.7  Pracovní skupiny RVUR 

3.7.1 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21) 
 

Počet zasedání: 3 (18. února, 23. září, 24. listopadu 2021) 

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 2021 

• 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: diskuse ohledně 

možného nastavení provazby MA21 a agendy Smart Cities  

• sdílení informací/diskuse  

• zápisy z jednání a další informace jsou zveřejňovány na www.ma21.cz 

http://www.ma21.cz/
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3.7.2 Pracovní skupina pro Smart Cities (PS SC) 
 
Počet zasedání: 3 (5. srpna, 20. října a 16. prosince 2021) 

Předsednictví: Marie Zezůlková (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) 

Členky a členové pracovní skupiny 

Renáta Slabá (Ministerstvo dopravy), Jakub Cach (Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí), 

Martina Černá (Ministerstvo pro místní rozvoj), Petr Dobrý (Ministerstvo pro místní rozvoj), 

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

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

Kašparová (Ministerstvo pro místní rozvoj), 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), 

Dominik Opálka (Ministerstvo pro místní rozvoj), Marie Petrová (Ministerstvo životního 

prostředí), Anna Pasková (Ministerstvo životního prostředí), Přemysl Růžička (Středočeské 

inovační centrum), Věra-Karin Brázová (Ministerstvo pro místní rozvoj), Sabina Doleželová 

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

úřadů), Petr Švec (Národní síť zdravých měst), Tereza Čížková (Ministerstvo dopravy), Lukáš 

Rychta (Ministerstvo dopravy), Alena Krusová (Národní památkový ústav), Ivana Křižanová 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu), Miroslav Scheiner (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Vladimír Sochor (Ministerstvo průmyslu a obchodu) Lukáš Krupička (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí), Martin Sycha (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Lenka Hellebrandová 

(Ministerstvo vnitra), Michal Kubáň (Ministerstvo vnitra), Vanda Horná (Ministerstvo 

zdravotnictví), Kateřina Buzková (Ministerstvo zemědělství), Pavla Vidanová (Ministerstvo 

životního prostředí), Jiří Jaroš (Magistrát města Zlína), František Chmelík (Městský úřad 

Chrudim), Jan Špunda (CzechTrade), Radka Vladyková (Svaz měst a obcí ČR). 

 

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), Tereza Vašíčková (Smart City Innovations 

Institut),  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), Martin Hyský (Kraj Vysočina), 

Eva Leligdonová (Kraj Vysočina), Jitka Vrtalová (Partnerství pro městskou mobilitu), Pavlína 

Toporská (Svaz měst a obcí ČR), Šárka Špoutilová (CzechInvest), Lucie Nencková (ISFOR), 

Petr Jirman (Ministerstvo vnitra). 
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Činnost a projednávaná témata v roce 2021 

• zpracování Implementačního plánu Koncepce Smart Cities do roku 2030 - pracovní 

skupina sloužila jako podpůrný prostředek při tvorbě materiálu 

• sdílení dobré praxe z území. Síťování aktérů v lokální úrovni s aktéry státní správy. Na 

jednání Pracovní skupiny byli pravidelně zváni zástupci z území, zejména starostky a 

starostové (např. Uherské Hradiště, Slavičín, Rybí) 

• 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  

• implementace mezinárodního projektu Zavádění systematického přístupu 

k financování inteligentních řešení v České republice 

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

partnerů venkova zaštiťuje NS MAS ČR 

• spolupráce se Svazem měst a obcí při projektu Realizace SMART Česko v praxi obcí 

a měst (Smart Česko 2) 

• spolupráce s Czech Smart City Clusterem na projektu Jednotná datová a informační 

platforma konceptu SMART 

• spolupráce s Masarykovou univerzitou na budoucím nastavení tzv. Katalogu chytrých 

služeb pro implementaci Koncepce Smart Cities 

• spolupráce s MŽP ohledně možné budoucí provazby agendy Smart Cities a MA21 

• spolupráce s MPO a CzechTrade na iniciativě City for the Future včetně prezentace 

České republiky v Budapešti 

• realizace programu URBACT 

• spolupráce na dalších projektech, u kterých je MMR gestorem nebo aplikačním 

garantem, mj. Compass UCEEB či projekt MPO-MMR “5G pro 5 měst” 

• podpora organizace a účast na hodnocení 5. ročníku soutěže “Chytrá města” 

• monitoring aktuálních trendů na poli Smart Cities 

 

3.7.3 Pracovní skupina pro rozvoj venkova (PS Venkov)  
 

Počet zasedání: 2 (8. září a 15. prosince 2021) 

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), Rút Bízková (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) 
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Stálí hosté: Radim Perlín (Univerzita Karlova), Renáta Kučerová (Ministerstvo práce 

a sociálních věcí) 

 

Činnost a projednávaná témata v roce 2021 

• aktuality členů PS k oblasti rozvoje venkova; 

• výsledky projektu Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů; novinky 

a aktuality z oblasti Smart Villages/Cities/Regions; 

• informace MMR, odboru regionální politiky k implementaci nástroje CLLD 2021–2027; 

• informace MMR, odboru regionální politiky k edici MMR PRO OBCE; 

• představení projektu Obec2030; 

• představení projektu Stavba čtvrtstoletí; 

• diskuse k Strategii obnovy části Jihomoravského kraje postižené tornádem; 

• představení a diskuse Dlouhodobé vize pro venkovské oblasti EU 

 

3.8 Krátkodobé aktivity: semináře, školení, kampaně, konference, 

prezentace v médiích 

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

• účast na 35. schůzi Výboru pro životní prostředí PSPČR dne 17. 3., on-line 

• prezentace na webináři Udržitelnost v knihovnách dne 29. 3., on-line 

• prezentace na Akademii SDGs uspořádané A-CSR dne 22. 4., on-line 

• účast na jednáních přípravného týmu PSÚT 5. 5. a 18. 6.  

• kulaté stoly k aktualizaci Implementačního plánu ČR 2030 15.-17. a 22. – 23. 6.  

on-line, 14.-16. a 21.-23. 9. hybridně 

• prezentace projektu Mechanismy prosazování udržitelného rozvoje ve státní 

správě a aktualizace Implementačního plánu ČR 2030 na jednání Expertní skupiny 

pro strategickou práci MMR dne 30. 6., on-line 

• účast na SDGs Beach Volleyball Cup dne 13. 8. a v porotě Cen SDGs 2020 

předávaných dne 16. 9. 2021 pořádaných Asociací společenské odpovědnosti 

• prezentace o implementaci udržitelného rozvoje na národní úrovni na VŠCHT dne 

17. 9. 2021 

• prezentace na konferenci TA udržitelnost konané dne 5. 10. v Praze 

• prezentace na konferenci Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje v Brně dne 

6. 10. 

• účast v porotě ocenění Top odpovědná firma udělované Byznysem pro společnost, 

účast na slavnostním vyhlášení dne 2. 11. 

• prezentace na XXVI. Konference o krmivech a výživě hospodářských zvířat dne 

13. 10. v Táboře 

• prezentace na mezinárodní konference ACCA: Climate action and the accountancy 

profession: building a sustainable future dne 23. 11. v Praze 

• úvodní slovo na konferenci Data a životní prostředí dne 11. 11. 



20 
 

• účast workshopech a panelové diskuzi na Festivalu globálního rozvojového 

vzdělávání dne 24. 11. 

• prezentace na Udržitelné konferenci za 5 minut dvanáct, 25. listopadu, on-line  

• účast a představení činnosti oddělení udržitelného rozvoje jako „příklad dobré 

praxe“ na Ideathonu udržitelného rozvoje ve dnech 30. 11. – 1. 12.  

• účast na kulatém stole na téma Sociální bydlení v ČR dne 3. 12. 

• zdravice na konferenci Udržitelnost v knihovnách dne 14. 12., on-line 

 

3.9 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.  
 
 

3.10 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 

Akademie věd ČR v. v. i. 

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 

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 

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 

https://www.sd-network.eu/?k=country%20profiles&s=single%20country%20profile&country=Czech%20Republic
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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 

Česko – německá obchodní a průmyslová komora 

Český hydrometeorologický ústav 

Český plynárenský svaz 

Český statistický úřad 

Český svaz ochránců přírody 

Český telekomunikační úřad 

ČEZ 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

CzechInvest 

Czech Smart City Cluster 

Czech Trade 

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 humanitních studií Univerzity Karlovy 

Fakulta sociálních věd UK 

FSC ČR 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

Hnutí Duha 

Hospodářská komora ČR 

Informační centrum Organizace spojených národů v Praze 

Institut komunitního rozvoje 

Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí 

ISFOR 

Jihočeský kraj 

Jihomoravský kraj 

Karlovarský kraj 

Klub ekologické výchovy 
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Komora architektů 

Komora OZE 

Královéhradecký kraj 

Křižánky 

Krkonošský národní park 

Lesy ČR 

Magistrát hlavního města Prahy 

Magistrát města Brna 

Magistrát města Zlín 

Masarykova univerzita v Brně 

Mendelova univerzita v Brně 

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 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 

Partnerství pro městskou mobilitu 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci 

Platforma pro krajinu 

Plzeňský kraj 

Policejní prezidium ČR 

PORSENNA 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
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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 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Státní fond životního prostředí 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Strana zelených 

Středočeské inovační centrum 

Středočeský kraj 

Společnost pro trvale udržitelný život 

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 zdravotnických informací a statistiky 

Ústecký kraj 

Ústav zdravotnických informací a statistiky 

Vysoká škola ekonomická 

Vysoké učení technické v Brně 

 

Zelený kruh 

Zlínský kraj 

Živá voda, z. s. 
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3.11 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.  

 

3.12 Porovnání zamýšlených cílů s dosaženými 

Základní cíle činnosti RVUR byly v roce 2021 byly částečně naplněny. Na kulatých stolech 

byla projednána i výsledky druhého Národního dobrovolného přezkumu Agendy 2030 OSN 

(VNR) a příprava Národního plánu obnovy. Za úspěšnou lze považovat prezentaci VNR na 

Politickém fóru na vysoké úrovni OSN (HLPF), jemuž předcházelo vytvoření reportu v české 

i anglické jazykové mutaci, spuštění webu pro indikátory Agendy 2030 a vytvoření videa 

shrnujícího hlavní sdělení. V rámci HLPF byla uspořádána i on-line doprovodná akce Check 

the Czech Solutions, na níž mj. vystoupil americký ekonom Jeffrey Sachs.  

 

Z důvodu pandemie Covid-19 však byla posunuta aktualizace Implementačního plánu 

Strategického rámce Česká republika 2030, a projednání Zelené dohody pro Evropu i Fórum 

udržitelného rozvoje 2021, které se uskutečnilo až 3. 2. 2022. Podařilo se však uspořádat 6 

on-line a 6 hybridních kulatých stolů k aktualizaci Implementačního plánu ČR 2030. Činnost 

výborů pokračovala alespoň v on-line podobě, byť s nižší frekvencí, kvůli čemuž tomu nebyla 

věnována pozornost dopadům Zelené dohody pro Evropu v zamýšlené míře. Svou činnost 

také završila Pracovní skupina pro klimatické vzdělávání. Výstup její činnosti v podobě 

publikace Klima se mění – a co my? se setkal s velmi pozitivním ohlasem. 

  

Ministerstvo životního prostředí se jakožto gestor agendy udržitelného rozvoje pokračovalo ve 

spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Českým statistickým úřadem a CENIA, českou 

informační agenturou pro životní prostředí 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.   

3.13 Zhodnocení činnosti, náměty a doporučení z praxe 

V roce 2021 neproběhlo standardní jednání Rady z důvodu pandemie Covid-19 a s ní 

spojeným lockdownem či restrikcemi trvající prakticky po celou dobu roku 2021.Místo toho 

byly svolány tři kulaté stoly, jeden k přípravě Národního plánu obnovy a dva k Dobrovolného 

národnímu přezkumu Agendy 2030. Oslabení činnosti Rady v důsledku téměř dvouletého boje 

s Covidem-19 se projevilo i na nižším zájmu o některé kulaté stoly. V roce 2022 je tedy 

záhodno provést proces renominace, aktivizovat její členy a její agendu politicky podpořit 

a zaměřit na dopady Zelené dohody pro Evropu, zejména balíčku Fit for 55.  
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4. VÝSTUPY 

4.1 Tisk a publikace 

V roce 2020 byly vládou schváleny Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti a Zpráva 

o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice, obě jsou ke stažení na 

webu www.cr2030.cz. Tamtéž byl zveřejněn Dobrovolný národní přezkum Agendy 2030 

v české i anglické jazykové mutaci. 

 

4.2 Výstupy na internetu a ve veřejném prostoru 

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 2021 byly doplněny samostatné podstránky týkající se projektu 

Mechanismy prosazování udržitelného rozvoje i Dobrovolného národního přezkumu Agendy 

2030. Nově byl spuštěn web pro indikátory Agendy 2030 http://www.sdg-data.cz a vytvořena 

a na Youtube kanálu Udržitelný rozvoj TV zveřejněna dvě videa shrnující VNR – jedno delší 

(9 min) a jedno kratší (3 min). 

 

V roce 2021 probíhala i první kampaň na sociálních sítích s názvem Jak se udržet?. V jejím 

rámci vznikla 4 videa s influencery (Jitka Boho, Jitka Schneiderová, Marie Doležalová a Marek 

Zelinka, Lukáš Pavlásek), která představovala vybrané projekty podporující udržitelný rozvoj 

(cirkulární ekonomika: Z pokoje do pokoje, Kokoza; mezigenerační dialog: Na kafe s babi; 

urbanismus a zdraví: výzva 10 000 kroků). Kampaň probíhala na facebookovém profilu 

Udržitelný rozvoj (6 200 sledujících) a nově založeném profilu @cesko_udrzitelne na 

Instagramu (cca 2 400 sledujících). Pro propagaci a zájemce o Evropský týden udržitelného 

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

www.tydenudrzitelnosti.cz.   

 

V rámci propagace Evropského týdne udržitelného rozvoje v září byl připraven krátký spot, 

který byl promítán na základních a středních školách napříč ČR. 

 

4.3 Stav, vývoj problematiky a dílčí splněné úkoly  

Viz body 3.12 a 3.13. 

 

 

4.4 Nově zpracované strategie, priority, cíle 

Rada vlády se bude v roce 2022 podílet na aktualizaci Implementačního plánu Strategického 

rámce ČR 2030 a přípravě aktualizace vlastní ČR 2030. Rada dále projedná dopadové studie 

balíčku Fit for 55 na ČR a přípravu předsednictví ČR v Radě EU,  

 

http://www.cr2030.cz/
http://www.cr2030.cz/
http://www.sdg-data.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCzAO5kAmmKhjLGv_GCb32ZA/videos
http://www.tydenudrzitelnosti.cz/
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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 a dopady ruské agrese vůči Ukrajině, zejména ve 

vztahu k integraci uprchlíků a zajištění potravinové bezpečnosti. 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 bude MŽP pokračovat na analytickém zpracování výdajů státního 

rozpočtu, resp. státních závěrečných účtů, ve vztahu k naplňování SDGs, a začlenění 

hodnocení odpadů na udržitelný rozvoj do RIA.  

 

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, 2. února, 12. března, 

14. dubna, 10. května, 8. června, 23. července, 22. září, 13. října, 26. listopadu 

a 10. prosince 2021 

• prezentace VNR dne 12. července, on-line 

• uspořádání side-eventu Check the Czech Solutions dne 14, července, on-line 

• zasedání Rady OECD k Agendě 2030, on-line, 1. března 2021 

• webinář OECD k reportu „How Was Life? Volume II“, online, 25. března 2021 

• online consultation OECD on the work on PCSD and SDG governance, 25. března 

2021 

• webinář OECD ke společnému reportu OECD a EC-JRC „Understanding the spillovers 

and transboundary impacts of public policies: Implementing the 2030 agenda for more 

resilient societies“, online, 4. dubna 2021  

• Launch of OECD/JRC report "Understanding the spillovers and transboundary impacts 

of public policies", online, 8. dubna 2021 

• Politické fórum na vysoké úrovni OSN, on-line, 6. – 15. července 2021 

• OECD-UNEP setkání k SDGs indikátoru 17.14.1, online, 14. ledna 2021 

• 19th ESDN Workshop Parliamentary Mechanisms in the Implementation of the 2030 

Agenda, online, 14.-15. června 2021 
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• výroční konference Evropské sítě pro udržitelný rozvoj European Recovery and 

Resilience Mechanisms – Challenges in systemic approaches in SD, on-line, 

30. listopadu – 1. prosince 2021 

• Global Webinar for the Voluntary National Reviews to be presented at the UN High-

Level Political Forum on Sustainable Development in 2022, on-line, 25. listopadu 2021 

• 21st Meeting of the network of National Focal Points for Policy Coherence, on-line, 

25  – 26. listopadu 2021 

• Virtual Learning Workshop on “Practical Approaches for Mainstreaming SDG16, 

31. března, organizováno The TAP Network and Global Alliance 

• Webinar on “Mainstreaming SDG16 to Realize the Principle of ‘Leaving No One 

Behind’", 6. května 2021, organizováno The Global Alliance & TAP Network 

• PCD community of practice, online, 17. května 2021, organizováno ECDPM 

• Fórum pro partnerství ECOSOC, online, 3. května 2021 

• OECD PCSD Advisory group meeting, online, 12. října 2021 

• Setkání s Tatyana Teplova, OECD Head of Division PCSDG, prezenčně, 4. listopadu 

2021 

• OECD Workshop on evidence-based assessments of environmental policie, online, 

2. prosince 2021 

• OECD-UN Environment Informative Session on SDG Indicator 17.14.1, online, 

14. ledna 2021 

 

7. VÝDAJE V KČ ZA ROK 2021 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj neměla v roce 2021 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 2022 

8.1 Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

• aktualizace Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030  

• příprava aktualizace Strategického rámce Česká republika 2030  

• projednávání částí Zelené dohody pro Evropu a dopadových studií balíčku Fit for 55 

• projednání návrhů v oblasti sociální taxonomie  

• příprava a průběh předsednictví ČR v Radě EU v agendě udržitelného rozvoje 

• spolupráce na realizaci vybraných opatření aktualizovaného Implementačního plánu 

ČR 2030 

• příprava a uskutečnění Fóra pro udržitelný rozvoj 2022 

• expertní podpora vlády prostřednictvím jednotlivých výborů Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj 

8.2  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 s důrazem na agendu 

evropského semestru 

• projednání dopadových studií k balíčku Fit for 55 

• informace o přípravě programového období (fondů EU) 2021+ a o aktivitách strategické 

práce 

• informace o provádění ekonomických opatření EU v reakci na dopady pandemie 

COVID-19 

• informace o politice financování udržitelnosti (taxonomie), projednání návrhů v oblasti 

sociální taxonomie 

• projednání iniciativ z oblasti dlouhodobého socioekonomického rozvoje, 

mj. představení podnikatelské Vize ČR 2050 

 

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 

• diskuze a konzultace nad iniciativami a úkoly týkajících se podpory politik tvořených na 

základě faktů – implementace Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 

včetně implementace 2 konkrétních opatření této koncepce: 3.1.1 Rozvoj kompetencí 

analytických pracovníků ve VS a 3.1.2 Zvýšení povědomí VS o významu analytické 

práce a evidence-informed rozhodování ve spolupráci s gestorem těchto aktivit MV 

ČR. 

• participace na realizaci vybraných aktivit Národního plánu obnovy Pilíře 4: komponenty 

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy ve spolupráci s gestorem těchto aktivit MV 

ČR.  
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• představení aktivit metod Foresightu ve světě, EU, ČR a lokální úrovni s potenciálem 

pro využití na úrovni veřejné správy ČR. 

• představení a debata nad analytickými výstupy MŽP k dopadům klimaticko-energetické 

politiky EU a výzkumnému konsorciu SEEPIA.  

8.3  Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu 

• Společná zemědělská politika EU 

• informace o implementaci Národního plánu obnovy z pohledu životního prostředí 

a ochrany ekosystémů 

• Strategie adaptace na změnu klimatu pro roky 2021–2030 a Národní akční plán 

adaptace na změnu klimatu 

• ochrana zemědělské půdy před erozí  

• problematika druhové ochrany a invazních druhů ve vztahu ke katastrofální ztrátě 

světové druhové pestrosti a ochrany ekosystémů 

• doporučení k problematice kvality vod a problematiky přirozeného záchytu vody 

v krajině, v půdě a k revitalizaci říčních toků   

• problematika znečištění vod rizikovými látkami včetně endokrinních disruptorů 

a farmak ve vodách 

8.4  Výbor pro udržitelnou energetiku a dopravu 

• strategicko-koncepční propojení energetiky/dopravy a klimatu;  

• aktualizace Státní energetické koncepce a Národního energeticko-klimatického plánu 

2030, národní energetická legislativa; 

• EU dekarbonizační strategie Zelené dohody;  

• taxonomie a udržitelné finance; 

• centrální a decentralizovaná a komunitní energetika; 

• hlavní technologické trendy výroby elektrické energie a sektoru teplárenství, nové 

energetické zdroje a technologie elektromobility a vodíkových pohonů, rozvoj 

železniční dopravy včetně vysokorychlostní; 

• spolupráce s ministerstvy, Parlamentem i EIA 

8.5 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 2022 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 

• aktivní připomínkování velkých revizí RVP ve smyslu zohlednění oblasti VUR, 

klimatického vzdělávání či vzdělávání pro udržitelnou budoucnost spolupráce se 

Steering Committee on ESD (při EHK OSN) na koordinaci aktivit VUR v rámci regionu 

a s dalšími mezinárodními procesy, které řeší problematiku VUR 
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• implementace a distribuce výstupů Pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání 

(funkční období 2020-2021) 

• participace na relevantních aktivitách MŠMT a MZV v rámci předsednictví ČR v EU 

 

8.4.1 Pracovní skupina pro Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 
• koordinace a plnění Akčního plánu EVVO a EP na léta 2022-2025 

• spolupráce na realizaci Mezinárodního kongresu ekologické výchovy (Praha 2022) 

 

8.5  Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje 

• 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;  

• posouzení dostupnosti dat k indikátorové sadě k Agendě 2030 včetně velké revize 
Statistické komise v roce 2022; 

• posouzení dostupnosti dat po revizích v indikátorových sadách kvality života a ČR 
2030; 

• 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, ČR 2030 a kvality života (do 
anglického jazyka);  

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

• aktualizace dat Agendy 2030, ČR 2030 a kvality života 

 

8.6  Pracovní skupiny RVUR 

8.6.1 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21) 
• 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 2022 

•  – 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) 
• řešení problematiky komunitní energetiky  

http://www.smartcities.mmr.cz/
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• prezentace, diskuse a aplikace výstupů výzkumných projektů v oblasti regionálního 

rozvoje, především rozvoje venkova 

• zavedení newsletteru MMR PRO VENKOV 

8.7  Rozpočet na rok 2022 

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

hrazeny z rozpočtu Ministerstva životního prostředí.  

  


