
Z Á Z N A M 
z plenárního zasedání České komise pro UNESCO 

konaného dne 20. června 2019 od 10:00 hodin 
v budově Ministerstva zahraničních věcí, Černínský palác, 

Loretánské náměstí 5, Praha 1 
 
Prezenční listina z plenárního zasedání je uložena v Sekretariátu České komise pro UNESCO. 
Z celkového počtu 58 členů České komise pro UNESCO se zasedání zúčastnilo 27 členů nebo jejich 
zplnomocněných zástupců, 11 členů bylo řádně omluveno, přítomni byli též 3 čestní členové.   
 
Zasedání řídil předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.   
 
Bod 1 – Přijetí programu zasedání 
 
Předseda prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. představil návrh programu zasedání, vyzval členy 
Komise k oznámení informací do bodu Různé a požádal členy Komise o jeho schválení.  
 
Plenární zasedání schválilo návrh programu zasedání v předloženém znění. 
 
Bod 2 – Personální změny v Sekretariátu České komise pro UNESCO 
 
Vedoucí tajemník Sekretariátu Ing. René Zelený představil členům Komise nového tajemníka 
Sekretariátu a národního koordinátora Sítě přidružených škol UNESCO v ČR PhDr. Petra Čápa.  
 
Plenární zasedání vzalo informaci na vědomí. 
 
Bod 3 – Tematická prezentace – Hlavní závěry zprávy IPBES o globální biodiverzitě  
 
Mgr. Soňa Perglerová z Ministerstva životního prostředí seznámila prostřednictvím prezentace 
členy Komise se závěry zprávy Mezinárodní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES). Jedná se o první rozsáhlou studii od roku 2005, jedinečnou svým multidisciplinárním 
rozsahem (ekonomie, přírodní i sociální vědy) s podílem více než 450 expertů z 50 států (včetně 
ČR), zahrnutím 15 tisíc vědeckých publikací a ověřených zdrojů, přičemž celý text čítá 1800 stran.  
Hlavním sdělením zprávy je upozornění (1.) na významné zhoršování stavu přírodního bohatství 
Země a životně důležitých procesů,  (2.) na urychlující se vymírání druhů, když rozmanitost druhů 
klesá doposud nejrychleji v historii lidstva, (3.) na stávající přístup člověka k přírodě a čerpání 
jejích zdrojů, který je dlouhodobě neudržitelný (4.) a na až 1 milion (z 8 mil.) živočišných a 
rostlinných druhů, které jsou nyní ohroženy vyhynutím. Hlavní mezinárodní cíle (Aichi, SDGs) 
nemohou být splněny, pokud nedojde k zásadnímu obratu současných značně nepříznivých trendů, 
které vyžadují zásadní hospodářské, společenské a politické změny. Ztráta biologické rozmanitosti 
je tak nejen otázkou životního prostředí, ale i rozvojovou, ekonomickou, bezpečnostní, sociální a 
morální. Klíčovým slovem je transformativní změna, tedy zásadní systémová reorganizace napříč 
technologickými, ekonomickými a sociálními faktory, včetně paradigmat, cílů a hodnot.    
Studie identifikuje celkem 5 negativních činitelů změn, kterými jsou (1.) změny ve využívání území, 
(2.) nadměrné využívání organismů, (3.) změna klimatu, (4.) znečištění a (5.) invazní nepůvodní 
druhy. Nástrojem transformativní změny je zásadní redukce spotřeby a produkce odpadu, 
posilování environmentálního práva, odklon od materialismu a začlenění ekosystémových služeb 
do systému národního účetnictví.  
Soňa Perglerová v závěru své přednášky uvedla i národní aktivity z dílny MŽP, kdy z pohledu ČR 
je nezbytné řešit ochranu biodiverzity společně s problematikou sucha a hospodaření v krajině, 
přičemž zásadní je celková změna stávajícího paradigmatu ve využívání přírodních zdrojů a čerpání 
benefitů, které lidské společnosti příroda poskytuje. Cílem MŽP je začlenění již zmíněných 
ekosystémových služeb do systému národního účetnictví a dlouhodobou snahou je pak snížení 
znečištění životního prostředí. V ČR pochází většina tlaků na biodiverzitu ze sektorů zemědělství, 
lesního a vodního hospodářství, proto MŽP komunikuje v této záležitosti především 
s Ministerstvem zemědělství. K nápravě má mimo jiné napomáhat i Mezirezortní koordinační 
skupina pro mezinárodní agendu ochrany biodiverzity.   
Předseda Stanislav Štech poděkoval Soně Perglerové za přednášku, ocenil srozumitelnost jazyka 
celé zprávy, jejíž závěry označil za nepříliš povznášející. Zdůraznil rozpor a střet logiky praxe a 



výzkumných zjištění, dodal, že je potřeba připravit novou generaci na celou řadu změn, upozornil 
na souvislost mezi klimatickou změnou a změnou ve vzdělávání a dotázal se, zda se předložené 
výsledky budou diskutovat i na jednáních vysoké politické úrovně. Soňa Perglerová odpověděla, 
že zpráva bude diskutována na globálním summitu ke změně klimatu dne 23. 9. 2019 a na 
Politickém fóru na vysoké úrovni k udržitelnému rozvoji (HLPF) pod záštitou Hospodářské a 
sociální rady (ECOSOC) ve dnech 9. – 18. 7. 2019  a pod záštitou Valného shromáždění (VS) OSN 
ve dnech 24. – 25. 9. 2019 v New Yorku. Místopředseda Mgr. René Miko doplnil, že na summitu 
ke klimatické změně přislíbil účast ministr životního prostředí Richard Brabec, a informoval o 
telefonickém rozhovoru z tohoto týdne mezi premiérem Andrejem Babišem a GT OSN Antóniem 
Guterresem v této věci.  
Ing. arch. Věra Kučová poznamenala, že výsledky zprávy souvisí i s otázkou stavebního zákona 
v ČR a to s ohledem na plánovanou akceleraci výstavby a zástavbu území. Místopředsedkyně 
RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., poznamenala, že tato zpráva by měla být představena i dalším 
rezortům, např. MPO. Soňa Perglerová odpověděla, že MŽP má o šíření této zprávy zájem.  
 
Plenární zasedání vzalo prezentaci na vědomí. 
     
Bod 4 – Informace o průběhu a výsledcích 206. zasedání Výkonné rady UNESCO   
 
Vedoucí tajemník Sekretariátu René Zelený informoval o výsledcích 206. zasedání Výkonné rady 
UNESCO, které proběhlo ve dnech 3. – 17. 4. 2019 v Paříži. Politicky citlivá témata, tedy tzv. 
palestinská rozhodnutí a situace na anektovaném poloostrově Krym, nebyla projednávána buď 
vůbec (Krym), nebo byla odložena bez substantivní diskuse na podzimní zasedání Výkonné rady 
UNESCO při přijetí jen procedurálních rozhodnutí (Palestina). Stejně tak bylo odloženo i konečné 
rozhodnutí o programovém rozpočtu organizace na dvouletí 2020–2021, přičemž  ve hře nadále 
zůstávají varianty počítající s nulovým nominálním i nulovým reálným růstem, navýšeným o 
nespotřebované prostředky z dvouletí 2016-2017. Generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulay 
informovala členské státy o stavu strategické transformace organizace, která zatím nepřinesla 
zásadní změny v jejím fungování. Dalšími body programu byly schválení rámcového programu 
podzimní Generální konference, doprovodný program akcí na ní, příprava voleb do subsidiárních 
orgánů a výborů úmluv UNESCO a prodloužení mandátu otevřené pracovní skupiny k přezkumu 
programu Paměť světa do září 2019. Z pohledu ČR byla významným bodem programu výročí, 
s jejichž oslavou bude UNESCO spjato v letech 2020–2021, protože byl schválen návrh na výročí 
350 let úmrtí Jana Amose Komenského. Celkem Výkonná rada schválila více než 50 návrhů, které 
nejčastěji pocházely od evropských členských států.  
Čestný člen Komise Mgr. Michal Beneš, CSc., položil vedoucímu tajemníkovi celkem tři dotazy: 
(1.) zda se ČR zapojila do dotazníkového šetření k práci Výboru pro úmluvy a doporučení, (2.) zda 
ČR do budoucna zvažuje zapojení do procesu strategické transformace UNESCO a (3.) zda dojde 
v rámci reorganizace systému regionálních kanceláří UNESCO i ke změně v rámci Evropy. Závěrem 
k programu Paměť světa poznamenal, že při současné absenci výstupů je odsouzen k zániku, který 
je mimo jiné způsoben konflikty mezi státy, které na této platformě řeší své sporné kandidatury a 
nikoliv mimo tento program mezi sebou.  
René Zelený na prvý dotaz odpověděl, že ČR není členem Výboru pro úmluvy a doporučení, 
protože není členem Výkonné rady UNESCO. Svou pozici k práci Výboru tlumočila prostřednictvím 
vstupů do společné odpovědi členských států EU, jak bylo dohodnuto mezi stálými delegacemi ČS 
EU v Paříži. V oblasti strategické transformace zmínil stížnosti členských států na informační 
nedostatek, kdy jsou konfrontovány s výstupy a návrhy jen krátce před zasedáním Výkonné rady, 
nikoliv v dostatečném předstihu před jejím konáním. Členské státy požadují, aby s podstatnými 
informacemi ohledně strategické transformace byly seznámeny alespoň měsíc před Výkonnou 
radou. V případě třetího dotazu potvrdil další působení Regionální kanceláře UNESCO pro vědu a 
kulturu v Evropě v Benátkách. S ohledem na závěrečnou poznámku uvedl, že jsou aktuálně 
diskutovány dva návrhy, a sice zda má být institucí pro řešení sporných kandidatur Výkonná rada 
UNESCO nebo Mezivládní rada programu Informace pro všechny (IFAP), což by však i tento orgán 
zřejmě přivedlo k paralýze. René Miko doplnil, že ačkoliv ČR není členem Výboru pro úmluvy a 
doporučení, je v jeho agendě aktivní. Poukázal přitom na předsednictví ČR ve Výboru při členství 
ČR ve Výkonné radě v letech 2015-2017 a svou účast na odborném semináři v této věci v Paříži 
v červnu 2018 a vystoupení bývalé stálé představitelky ČR při UNESCO Marie Chatardové na 
zvláštním zasedání velvyslanců ČS EU k této problematice v lednu 2019. 
 



Plenární zasedání vzalo informaci na vědomí. 
Bod 5 – Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2018 
 
Předseda Stanislav Štech upozornil na změnu, kdy výroční zpráva již nepodléhá schválení 
vládou, ale pouze se uveřejňuje na webových stránkách MZV. René Zelený poté zmínil všechny 
podstatné body textu od informací o personálních změnách a složení Sekretariátu i Komise přes 
činnost tří odborných sekcí, aktivity v oblasti vzdělávání a kultury po výhled na rok 2019, příspěvky 
ČR do rozpočtu UNESCO a rozpočet Komise. 
 
Plenární zasedání vzalo informaci na vědomí. 
 
Bod 6 – Informace předsedů odborných sekcí k jejich činnosti 
 
Předsedkyně Sekce pro vzdělávání vědu a informatiku PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., 
informovala přítomné o průběhu jednání sekce, které proběhlo od posledního plenárního zasedání. 
Obsahem byl apel na větší propojení výstupů sekce a Sítě přidružených škol UNESCO a přednáška 
PhDr. Markéty Pravdové, Ph.D., MBA „Jsme doma v češtině?“. Diskutováno bylo i poslání sekce, 
nová témata a nové výzvy, kterým by se sekce měla věnovat, a to především prostřednictvím tématu 
umělé inteligence (technické aspekty, vzdělání, sociologická hlediska), nerovnosti mezi národy ve 
smyslu, kdy pokrok v jednom teritoriu způsobuje regresi v teritoriu jiném, vzdělávání v oblasti 
ochrany přírody a krajiny (možnost společného zasedání se Sekcí pro životní prostředí), 
poskytování expertízy ke globálnímu vzdělávání a programu MOST. K tomuto programu doc. 
PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., upozornil na pražskou konferenci antropologického programu ve 
formátu V4 v září 2019, kde hlavním tématem bude migrace a sociální antropologie.  
Předsedkyně Sekce pro kulturu a komunikaci Mgr. Lenka Lázňovská informovala přítomné o 
průběhu jednoho zasedání sekce, které proběhlo od posledního plenárního zasedání a bylo zároveň 
prvním společným se Sekcí pro životní prostředí. Původně byla pro toto zasedání po zvážení obou 
sekcí navržena tři témata, ale ta byla nakonec odložena na společné zasedání sekcí v říjnu 2019. 
Březnovému setkání tak dominovalo velmi aktuální téma věcného záměru stavebního zákona, který 
byl v únoru 2019 předložen do meziresortního připomínkového řízení Ministerstvem pro místní 
rozvoj poté, co jej pro MMR na základě dohody připravila Hospodářská komora ČR. Členové 
Komise tomuto legislativnímu záměru vyčítají především rychlost výstavby na úkor veřejného 
zájmu, ochrany památek, přírody a krajiny a opomenutí jakýchkoliv mezinárodních úmluv, kterými 
je ČR vázána. Jako vhodná reakce Komise bylo navrženo vypracování otevřeného dopisu Komise 
předsedovi vlády, v němž by vyjádřila výhrady k obsahu a způsobu projednávání věcného záměru. 
Na zasedání sekce navázalo zasedání Výkonného výboru, které přiblížil vedoucí tajemník René 
Zelený. Na tuto schůzi byl přizván i náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR a 
zároveň člen Komise Ing. David Koppitz, aby členům Výkonného výboru shrnul tehdejší stav 
přípravy věcného záměru, včetně statistického výčtu doručených a vypořádaných připomínek. Na 
tomto zasedání se Výkonný výbor rozhodl pro mírnější variantu apelu, a to prostřednictvím dopisu 
ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové, který ji měl být předán při osobním setkání s 
vybranými členy Komise. Na setkání dne 24. 4. 2019 zastoupila ministryni její náměstkyně pro 
řízení sekce výstavby a veřejného investování Ing. Marcela Pavlová, která vyslechla výtky členů 
Komise a slíbila předání dopisu i odpověď na výhrady shrnuté v přiloženém návrhu otevřeného 
dopisu předsedovi vlády. René Zelený dodal, že zatímco připomínky MK byly vypořádány nebo 
vysvětleny téměř všechny, v případě MŽP nikoliv. Odpověď ministryně Dostálové byla zaslána až 
počátkem června, když její obsah spíš než vysvětlující byl vytýkající (vytýkal zejména obecnost 
kritiky ze strany Komise). V pondělí 24. 6. 2019 by mělo dojít na schůzi vlády k projednání a patrně 
i schválení věcného záměru, a to navzdory negativním stanoviskům pracovních komisí Legislativní 
rady vlády, které doporučily přerušení projednávání materiálu a jeho přepracování.  
Předseda Stanislav Štech se vrátil k atmosféře setkání s náměstkyní Marcelou Pavlovou, která 
celý problém bagatelizovala, přičemž ke kompletní nápravě věcného záměru by údajně mělo dojít 
v průběhu přípravy paragrafového znění, kdy by měly být zapracovány zbylé připomínky. Podle 
Stanislava Štecha však naopak v průběhu paragrafového znění není na takové zásadní úpravy již 
kapacita. Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. poděkoval za úsilí, které je celé věci věnováno a označil 
ji za mimořádně důležitou. Pro MK jako ústřední orgán státní správy má věcný záměr velký 
význam, přičemž připomínka ICOMOS k zrušení závaznosti jednotlivých dílčích stanovisek stále 
trvá. K schválení věcného záměru vládou na její schůzi s velkou pravděpodobností dojde a tak je 
potřeba se této problematice i nadále intenzivně věnovat.  



Michal Beneš upozornil na ochranu autorství a stanovisko NKÚ, které kritizuje podíl 
Hospodářské komory na autorství věcného záměru. Dále zmínil, že od paragrafového znění nelze 
očekávat zásadní změny a tak finální znění zákona se nebude zásadně lišit od jeho věcného záměru, 
který obsahuje hrubé chyby. V neposlední řadě sdílí rozčarování s ICOMOS, které označuje reakci 
MMR na připomínky za urážlivé, a vyzval Komisi k pokračování v této kritické aktivitě. Vlastislav 
Ouroda dodal, že nebylo vyhověno všem připomínkám MK, byť MK zatím vyjednalo maximum 
možného. Jana Dlouhá připomněla slova kolegyně Jindřišky Jelínkové z Agentury ochrany 
přírody a krajiny, která považuje zrušení působnosti orgánů ochrany přírody vydávat ke stavebním 
záměrům povolení za natolik absurdní, že k samotnému schválení stavebního zákona nemůže dojít. 
Podle Jany Dlouhé tak část environmentálního sektoru tomuto problému ani nevěnuje zvýšenou 
pozornost, přestože bude mít zásadní dopady na ochranu životního prostředí.  
Předseda Stanislav Štech vybídl plénum k diskuzi ohledně dalšího postupu, přičemž navrhl 
odeslat otevřený dopis předsedovi vlády. Základem bude v dubnu připravená verze, kterou je 
potřeba aktualizovat v návaznosti na vypořádání připomínek v mezirezortním připomínkovém 
řízení. Věra Kučová navázala na své předřečníky. S odkazem na text pracovní komise Legislativní 
rady vlády poukázala na to, že problém délky stavebního řízení primárně netkví v administrativě 
vyřizování stavebních povolení, jak tvrdí motiv věcného záměru, ale v tlaku investorů na změnu 
územního plánu, kdy investor svým výběrem umístění stavby jde často proti současnému katastru. 
Územní plány jsou pak měněny po kumulaci více žádostí hromadně, což samotný proces výstavby 
dále prodlužuje. Veškeré výhrady vůči věcnému záměru jsou pak v zásadě bagatelizovány. 
Stanislav Štech ocenil nastíněnou analýzu příčiny délky stavebního procesu a Lenka 
Lázňovská navrhla členům Komise napsat dopis předsedovi vlády již zítra (tj. pátek 21. 6. 2019). 
Stanislav Štech navrhl do diskuze způsob distribuce takového textu, když všechny zdvořilostní 
kroky byly již vyčerpány. RNDr. Hana Sychrová, DrSc., nabídla uveřejnění dopisu na titulní 
stranu webové stránky AV ČR. PhDr. Emilie Benešová souhlasila s potřebou zaslat dopis 
předsedovi vlády a vyzvala členy Komise k jeho šíření a zároveň zaslání vybraným sdělovacím 
prostředkům. Michal Beneš navrhl, aby součástí dopisu byla i poznámka o nedostatečné 
odpovědi MMR Komisi, aby se předešlo případnému argumentu, že Komisi již jednou odpověděno 
bylo. Stanislav Štech závěrem poznamenal, že dopis je připraven podepsat kdykoliv.  
 
Plenární zasedání souhlasilo se zasláním otevřeného dopisu předsedovi vlády 
Andreji Babišovi ve věci kritiky postupu projednávání a s výhradami k obsahu 
věcného záměru stavebního zákona. (Pozn.: Dopis je pro informaci přiložen.) 
               
Bod 7 – Informace o společném zasedání České a Slovenské komise pro UNESCO 
(Bratislava, 11. 6. 2019) 
 
Vedoucí tajemník René Zelený ve svém výkladu rozdělil společné zasedání České a Slovenské 
komise pro UNESCO na dvě části, dopolední tematickou a odpolední doprovodný program. 
Tematické přednášky se týkaly ochrany životního prostředí, Cíle udržitelného rozvoje č. 4, zápisů, 
nominačních procesů a výměny zkušeností se Seznamem světového dědictví a Reprezentativním 
seznamem nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Sítí přidružených škol UNESCO, přičemž 
členy Komise odkázal i na přiloženou tiskovou zprávu ze zasedání. V odpolední části se členové 
obou Komisí přesunuli k Památníku svobody na soutoku Moravy a Dunaje a návštěva byla 
ukončena v Univerzitní knihovně, kde je uložena unikátní sbírka rukopisů, tzv. Bašagićova sbírka. 
Jana Dlouhá vyzdvihla příspěvek Michala Broži, pověřeného řízením Informačního centra OSN 
v Praze, ohledně SDGs, stejně jako jeho slovenského protějšku. Lenka Lázňovská označila 
společné zasedání za oboustranně užitečné, které obohatilo obě Komise.    
 
Plenární zasedání vzalo informaci na vědomí.  
 
Bod 8 – Informace ze Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 
 
Národní koordinátor Sítě přidružených škol UNESCO PhDr. Petr Čáp informoval členy Komise o 
současných aktivitách Sítě přidružených škol UNESCO, přičemž svůj příspěvek rozdělil na národní 
a mezinárodní část. V rámci národních aktivit je každoročně významnou událostí Valné 
shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO, které se letos v září uskuteční ve Znojmě. Zasedání 
bude obsahovat schválení Charty Sítě na nadcházející tři roky, členové Sítě budou hlasovat o 
vyloučení EKO Gymnázia v Brně pro dlouhodobé neplnění základních povinností člena Sítě a 



budou prezentována témata Týdne škol UNESCO, kterými pro končící školní rok byly Mezinárodní 
rok jazyků původních obyvatel, Mezinárodní rok umírněnosti a Mezinárodní rok periodické 
soustavy prvků. Zároveň budou představena témata nová pro školní rok 2019/2020, kterými jsou 
připomenutí 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, výročí 30 let od sametové revoluce a 
Mezinárodní rok zdraví rostlin vyhlášený OSN. Inspirací pro ztvárnění těchto témat by měl být blok 
tematických přednášek. V rámci mezinárodních událostí připomněl národní koordinátor účast 
Gymnázia Mladá Boleslav, Gymnázia Ivana Olbrachta Semily a Pražského humanitního gymnázia 
na přeshraničním projektu, jehož dějištěm i tématem je důlní oblast Krušnohoří v souvislosti se 
společnou česko-německou nominací na zápis hornické krajiny Krušnohoří na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Připomněl účast Gymnázia K. V. Raise Hlinsko na environmentální konferenci 
v ruském Chanty-Mansijsku a návštěvu britské národní koordinátorky Ann Beatty v Praze. 
Závěrem podotknul, že zatímco na národní úrovni se poměrně daří plnit minimální úkoly 
vyplývající z členství v Síti, v mezinárodní oblasti by uvítal větší zapojení členů Sítě navzdory jejich 
zaneprázdněnému programu v průběhu školního roku. 
René Miko příspěvek doplnil o záměr EU zapojit Síť přidružených škol UNESCO do tématu krize 
multilateralismu.  
 
Plenární zasedání vzalo informaci na vědomí.  
 
Bod 9 – Plán termínů zasedání České komise pro UNESCO a jejích sekcí v 2. pololetí 
2019 
 
René Zelený představil přiložený plán termínů zasedání České komise pro UNESCO a jejích sekcí 
v 2. pololetí 2019. Upozornil na ukončení mandátu Komise k 30. 11. 2019 a na podzimní zasedání 
Výkonné rady a Generální konference UNESCO. Michal Beneš navrhl začlenit do rozvrhu 
zasedání ad hoc pracovní skupiny k programu Paměť světa po zasedání Výkonné rady UNESCO. 
Tomuto návrhu bylo vyhověno, plán termínů má tak následující podobu: 
 
Výkonný výbor – 20. 9. 2019 v 10:00 hod. v Sekretariátu České komise, Rytířská 31 
 
Ad hoc pracovní skupina k programu Paměť světa - 22. 10. 2019 v 10:30 hod. 
v Sekretariátu České komise, Rytířská 31 
 
Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku – 24. 10. 2019 v 14:00 hod. v Sekretariátu České 
komise, Rytířská 31 
 
Sekce pro kulturu a komunikaci + Sekce pro životní prostředí (společné zasedání) – 31. 
10. 2019 v 13:00 hod. v prostorách vybraných Sekcí pro životní prostředí, popř. v zasedací síni 
Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, Fügnerovo náměstí 1866/5 
 
Plenární zasedání – 5. 11. 2019 v 10:00 hod. v Zrcadlovém salonku Černínského paláce 
 
Plenární zasedání vzalo plán termínů zasedání na vědomí.  
 
Bod 10 – Záštity České komise pro UNESCO 
 
René Zelený shrnul stav projednání záštit České komise pro UNESCO, kterých ke dni zasedání 
bylo schváleno celkem 14, přičemž žádost Tanečního centra Praha byla zamítnuta. Ohledně žádosti 
Divadla loutek Ostrava čeká Sekretariát na stanovisko MK, které poté bude v tiché proceduře 
standardně postoupeno členům Komise. Michal Beneš upozornil na potenciálně problematickou 
žádost Czech Architecture Week Praha.    
 
Plenární zasedání vzalo informaci na vědomí.  
 
Bod 11 – Různé 
 
Mgr. Zdeněk Freisleben, zastupující Český výbor ICOM (Mezinárodní rady muzeí), upozornil 
na pravděpodobné pořádání Generální konference ICOM v roce 2022 v ČR, která nahradí původně 
schválené pořadatelství Egypta a je velkou příležitostí k podpoře českého muzejnictví. Michal 



Beneš dodal, že je v této souvislosti důležité stanovisko MK, které je dle Zdeňka Freislebena 
kladné s tím, že je potřeba dále pořadatelství projednat s MF. Vlastislav Ouroda v této záležitosti 
požádal MZV o podporu.  
 
Doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc., upozornila na proběhlé vyhlášení 22. ročníku 
výtvarné a 16. ročníku literární soutěže k 150. výročí periodické soustavy prvků, které se 
uskutečnilo v prostorách MŠMT dne 11. 6. 2019. Celkem se soutěže, která je pořádána ve spolupráci 
s Komisí, účastnilo 55 škol, přičemž vernisáž soutěžních příspěvků proběhne ve spolupráci se 
středními chemicko-průmyslovými školami v Praze, Ostravě a Pardubicích. Dále informovala o 
setkání koordinátorů environmentální výchovy v osmi krajích, která se týkala kvality potravin a 
potravinové bezpečnosti, kde vybrané kraje představily regionální zemědělské produkty.  
 
Jana Dlouhá připomněla konferenci University Barometr v sídle UNESCO v Paříži, kde tématem 
byly budovy univerzit a jejich udržitelnost a schopnost univerzit se přizpůsobit společenským 
změnám. Cílem vzdělávání na univerzitách by mimo jiné mělo být podpořit udržitelné chování, 
přičemž zástupci UNESCO si posteskli nad nedostatečnými kontakty na univerzity a omezenou 
možností ovlivnit univerzity kvůli autonomii vysokého školství.  
 
Michal Beneš vyzval Sekretariát, aby zjistil stav provozu a personálního obsazení na Katedře 
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která by se měla podílet 
na zmíněné Generální konferenci ICOM. PhDr. Jana Součková, DrSc., zmínila v této 
souvislosti ukončení pracovního poměru jedné z pracovnic Katedry. Zároveň požádal Sekretariát, 
aby byly členům Komise rozeslány národní zprávy o provádění doporučení UNESCO, které byly 
loni zaslány Sekretariátu UNESCO. Konkrétně se jedná o Zprávu o naplňování Doporučení 
UNESCO z roku 2015 týkajícího se zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví včetně toho, 
které je v digitální podobě, o Zprávu o provádění Doporučení UNESCO z roku 2015 na ochranu a 
podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti, a o Zprávu o provádění 
Doporučení UNESCO z roku 2011 týkajícího se historické městské krajiny. (Pozn.: Všechny tři 
zprávy jsou zasílány společně s tímto záznamem.) 
 
PhDr. Martin Šimša, Ph.D., upozornil na říjnový galavečer v Brně, který připomene 10. výročí 
přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, k čemuž René Miko doplnil, že 
ČR předložila kandidaturu na zvolení do Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního 
kulturního dědictví v roce 2020.   
 
 
 
Zapsali: Ing. René Zelený, vedoucí tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO 
   PhDr. Petr Čáp, tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO 
 
Schválil: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., předseda České komise pro UNESCO 


