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POSLÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
Oficiální dokumenty k UR a jejich uvádění do praxe

 Good Governance (OSN)

 New Public Management,
Smart Administration (EU, OECD)

 Metody kvality veřejné správy (EU, ČR)

DLOUHODOBÁ
KVALITA ŽIVOTA

UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Q

územní veřejná správa
- veřejné služby
- expertní + komunitní plánování
- informovanost

Miléniové cíle, Agenda 21, Zdraví 21 

Lisabonská strategie EU

Strategický rámec UR ČR, resortní politiky

„ZVYŠOVAT KVALITU ŽIVOTA

PŘI RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“

generace

občan



UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Moderní manažerský přístup k (místnímu) rozvoji   

KVALITA 
ŽIVOTA 2050 ?

ZDRAVÍ
2050 ?

operativní řízení
dílčí koncepce

strategické řízení 

ZDRAVÍ
2015

strategické 
vize 

© NSZM ČR 

UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ Q

KVALITA 
ŽIVOTA 2015

generace
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OSN: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
/ schvalování na podzim 2015 /

www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-
sdgs-2015-2030

http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030


Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)  
/ od 2003, rekonstrukce 2014 /

RVUR byla zřízena jako stálý poradní orgán vlády ČR pro oblast 
udržitelného rozvoje a strategického řízení. 
Od 1.7.2014 byla převedena do gesce Úřadu vlády. 

Předsedou RVUR je předseda vlády.

RVUR má 8 stálých odborných výborů:

1) Výbor pro socio-ekonomický rozvoj

2) Výbor pro strategické řízení, analýzy a implementace 
principů udržitelného rozvoje

3) Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu

4) Výbor pro udržitelnou energetiku

5) Výbor pro udržitelné municipality

6) Výbor pro udržitelnou dopravu

7) Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

8) Výbor pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji

www.udrzitelny-rozvoj.cz

http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/


Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 
/usnesení vlády č. 37 z 11. ledna 2010/

www.databaze-strategie.cz/strategicky-ramec-ur-2010

http://www.databaze-strategie.cz/strategicky-ramec-ur-2010


UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Kvalita života = stabilní + dlouhodobá [?]

občan

generace
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podmínky
pro kvalitní život



TÉMATA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava a mobilita 

5. Zdraví obyvatel 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost 

Hodnocení Zdravých měst, obcí a regionů



Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Společné téma

www.udrzitelna-doprava.cz

http://www.udrzitelna-doprava.cz/


Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Společné téma

www.udrzitelna-energetika.cz

http://www.udrzitelna-energetika.cz/


UDRŽITELNÝ ROZVOJ

.. trocha teorie



Udržitelný rozvoj 
[ OSN, „Naše společná budoucnost“; 1987 ]

[ OSN, dokument „Agenda 21“; 1992 ]

je takový způsob rozvoje, který

uspokojuje potřeby přítomnosti,

aniž by oslaboval možnosti

budoucích generací

naplňovat jejich vlastní potřeby.

Gro Harlem Brundtlandová , OSN

www.udrzitelny-rozvoj.cz

http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/


Vývoj populace na Zemi (1)

© Wikipedia 



Vývoj populace na Zemi (2)

© Wikipedia 

1-2

2-3

5-6



Vývoj populace na Zemi (3)

© LikedIn 



Vývoj populace v Česku (1)

© Aktuálně.cz /ČSÚ 



Vývoj populace v Česku (2)

© Aktuálně.cz / ČSÚ 



Vývoj populace v Česku (3)

© LinkedIn 



Vývoj HDP v Česku a okolí (1)

© Aktuálně.cz 



Vývoj HDP v Česku a okolí (2)

© Aktuálně.cz 



Vývoj HDP v zahraničí

© OECD 



Projev ministra životního prostředí 
na Fóru udržitelného rozvoje
(Praha, listopad 2014) 

 společnost i ekonomika se bude muset vypořádat zejména se změnou 

klimatu (predikce mluví o roční ztrátě HDP v rozmezí 1 5 % v důsledku 

změny klimatu) a ekonomikou závislou na fosilních zdrojích energie; 

 s růstem globální populace (8,4 mld. v roce 2032) a urbanizace

(s tím spojený růst odehrávající se právě zde a potřeba nezbytných investic 

do udržitelného rozvoje měst); 

 s nedostatkem přírodních zdrojů (v důsledku industrializace rozvojových 

zemí); 

 s nedostatkem vody (do roku 2030 poptávka po vodních zdrojích převýší 

nabídku o 40 %) 

 a potravinovou bezpečností (předpokládaný nárůst globálních cen 

potravin v roce 2030 o 70-90 %)

 a se zhoršujícím se stavem ekosystémů a s pokračujícím odlesňování 

krajiny (v letech 2005-2020 je ztráta lesního porostu v Jihovýchodní Asii 

a Africe odhadována na 13%).



Hlavní principy udržitelného rozvoje
(Agenda 21, OSN, 1992)

• Princip rovnováhy tří pilířů UR

• Princip mezigenerační odpovědnosti

• Princip partnerství

• Princip soudržnosti a integrace 
politik a řízení

• Princip globální odpovědnosti

• Princip rozmanitosti

• Princip předběžné opatrnosti

• Princip rovných příležitostí



Petr Švec

Národní síť Zdravých měst ČR

E: svec@nszm.cz
M: 602 500 639
W:  www.ZdravaMesta.cz

Děkuji za pozornost.

KONTAKT


