
Vážení páni předsedové, 

nejprve dovolte pogratulovat Vám jménem našich organizací k úspěšnému sestavení 

vlády. V souvislosti s nadcházející tvorbou vládního prohlášení a začátkem práce nové vlády 

vytvořené Vaší koalicí Vám posíláme naše podněty týkající se alespoň minimálního nasměro-

vání České republiky k udržitelnému rozvoji, což je v České republice, na rozdíl od mnoha ji-

ných evropských zemí, zanedbávaná problematika.  

Jak zajisté víte, v rámci EU platí za jeden ze základních principů princip udržitelného 

rozvoje, tj. vyváženého rozvoje ve všech třech pilířích ekonomickém, sociálním/ společen-

ském a environmentálním rozvoji, který je pak rozpracováván v rámci celkových i dílčích stra-

tegií a uplatňován i při tvorbě odpovídajících struktur státu. Zvláště po vstupu České repub-

liky do EU docházelo k částečné implementaci tohoto principu i u nás, byla vytvořena první 

vládní Strategie udržitelného rozvoje ČR v r. 2004, posléze přepracovaná na Strategický rá-

mec udržitelného rozvoje České republiky ze začátku r. 2010, konstituována Rada vlády pro 

udržitelný rozvoj a její pracovní orgány, organizována Fóra udržitelného rozvoje apod. Mi-

nulé vlády se však tuto problematiku snažily v co největší míře potlačit: Strategický rámec 

udržitelného rozvoje nebyl závazně implementován, jen doporučen ministerstvům vládním 

usnesením, avšak jeho implementace nebyla sledována, natož prosazována, Rada vlády pro 

udržitelný rozvoj nebyla v posledních letech ani svolávána, taktéž ani Fórum udržitelného 

rozvoje. Paradoxně na místní úrovni se desítky obcí snažily o implementaci zásad udržitel-

ného rozvoje v místní Agendě 21, stát však je v takovém směřování přestal finančně podpo-

rovat. Protože však je třeba v této oblasti vykazovat určité činnosti a aktivity v rámci EU, dále 

byly vypracovávány monitorovací Situační zprávy ke Strategickému rámci udržitelného roz-

voje. Vlády je však nevyužívaly k zpětné vazbě a nevyvozovaly z nich žádnou inspiraci pro 

svou další činnost.  

Dlouhodobě je pociťován nedostatek vize dalšího vývoje naší společnosti, Evropská 

komise před tím, než uvolní podporu v dalším programovacím období evropských strukturál-

ních a investičních fondů oprávněně požaduje vytvoření mnoha strategií, které však právě 

vyžadují jednotící vizi a z ní vyplývající strategii dalšího rozvoje České republiky. Proto upo-

zorňujeme, že se Vám nabízí využití principu udržitelného rozvoje k vytvoření takové vize a 

dopracování Strategického rámce udržitelného rozvoje na strategii se základními cíli do bu-

doucna, které by pak rozpracovávaly zatím chybějící dílčí strategie, požadované EU-opět i 

z hlediska udržitelného rozvoje toho kterého sektoru či té které problematiky. K tomu však je 

potřeba dohnat i zaostávání v organizační oblasti. Za inspiraci je možné využít německý pří-

stup, kdy existují nejen strategie udržitelného rozvoje na úrovni federální i jednotlivých zemí, 

ale jejich tvorba a implementace je zajišťována spoluprací klasických struktur státu se zvlášť 

vytvořenými strukturami a procedurami*). 

Žádáme proto o vytvoření, příp. dotvoření obdobných struktur a procedur v České republice 

(zčásti již navrhovaných v Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR v r. 2010), které by na-



pomohly jak k lepší tvorbě zákonů i strategií, většímu zapojení odborníků, stakeholderů i ve-

řejnosti, tak by v konečném důsledku vedly k udržitelnější budoucnosti. Udržitelný rozvoj 

dnes v nejvyspělejších státech už není jen nějakou chimérickou představou, ale je k němu 

směřováno pomocí různých metod, struktur a zapojení celé společnosti.  

V případě potřeby Vašich pracovníků o bližší vysvětlení či podrobnější návrhy nabízíme spolu-

práci. 
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*) Např. na úrovni celého Německa je to výbor státních tajemníků pro udržitelný rozvoj, vytvořený ze 

státních tajemníků všech ministerstev a vedený šéfem kancléřství s funkcí ministra pro zvláštní účely, 

a pracovní skupinou pro udržitelný rozvoj, připravující podklady pro jednání, dále Rada pro udržitelný 

rozvoj jako nezávislý poradní orgán spolkové vlády, vytvořená z odborníků a nejdůležitějších stake-

holdrů pro udržitelný rozvoj, jmenovaná spolkovou kancléřkou a vybavená velkým sekretariátem, za-

jišťujícím jak podklady pro Radu, tak projekty, práci s veřejností i medii, roční konference s účastí 

kancléřky apod., dále v Bundestagu je to parlamentní poradní rada pro udržitelný rozvoj, která dohlíží 

nad tím, aby nově vytvářené zákony a vyhlášky byly v souladu s udržitelným rozvojem (pomocí 

zvláštní procedury hodnocení vlivu na udržitelnost-sustainability impact assessment, jako součásti 

hodnocení RIA, resp. hodnocení vlivu legislativy-legislation impact assessment, která musí provádět 

příslušná ministerstva) - viz schéma převzaté z Progress Report 2008, on the National Strategy for 

Sustainable Development „For a Sustainable Germany“, str. 34): 
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