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

konaného dne 10. prosince 2020 od 10:00 hodin 
přes Cisco Webex 

Přítomní dle záznamu z Webexu:  

Členové České komise pro UNESCO a jejich zástupci: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, 
MBA, MPA,  Ing. Robert Buřič, PhDr. Pavel Ciprian, RNDr. Jana Dlouhá, PhD., PhDr. 
Petr Hnízdo, Mgr. Vlastimil Jura, PhDr. Jan Krist, Ing. arch. Věra Kučová, Mgr. Lenka 
Lázňovská, Mgr. Martina Lehmannová, Mgr. René Miko, Mgr. Jana Měchurová, M.A., 
Mgr. Monika Oulevey, prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c., Ing. Martina 
Pásková, Ph.D., Mgr. Lada Pekárková, Mgr. Veronika Peterová, Ing. Pavla Petrová, 
Ing. Denisa Proňková, Ing. Barbora Růžičková, Ph.D., PhDr. Ivan Rynda, Mgr. Michal 
Sejk, PhDr. Jana Součková, DrSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., PhDr. Martin Šimša, 
Ph.D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., PhDr. Ing. Přemysl Štěpánek, Ph.D., doc. 
PaedDr. RNDr.  Milada Švecová, CSc., Mgr. Zdeněk A. Tíchý, doc. PhDr. Zdeněk 
Uherek, CSc. 

Členové Sekretariátu: Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.,  Mgr. Bc. Alena Malásková 

Hosté: Mgr. Leona Kleinová (zástupkyně Stálého delegáta ČR při UNESCO), Ing. 
Vlastislav Ouroda, Ph.D. (náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví a 
příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR), Mgr. Jaromír Kosejk (ředitel 
Odboru obecné ochrany přírody a krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny v ČR), 
Ing. Marek Prokůpek, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze), Mgr. Gina Renotière, 
Ph.D. (předsedkyně Českého Výboru ICOM) 
 
Zasedání řídil prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., předseda České komise pro 
UNESCO. 
 
 
1. Přijetí programu zasedání 

Plenární zasedání schválilo návrh programu zasedání v předloženém 
znění. 
 

2. Informace ze zasedání Výkonné rady UNESCO 

Leona Kleinová informovala členy České komise pro UNESCO o 210. zasedání 
Výkonné rady UNESCO, jehož první část proběhla online v termínu 2. – 10. prosince 
2020. Shrnula nejdůležitější výstupy ze zasedání jednotlivých výborů a komisí s tím, 
že detailní zpráva bude členům České komise jako obvykle zaslána písemně. Většina 
programu, u kterého se očekávala komplikovaná diskuse, byla odložena na leden 2021 
(20. - 27. ledna 2021), takže na prosincovém online zasedání se probíraly především 
nekontroverzní zprávy. Vždy obávaná tzv. Palestinská rozhodnutí („Okupovaná 
Palestina“ a „Implementace rezoluce GK a rozhodnutí VR týkající se vzdělávacích a 
kulturních institucí na okupovaných arabských územích“) byla přijata bez debaty a 
hlasování bylo odloženo na další VR (což se děje každou VR od podzimu 2017). 
Finanční komise se zabývala audity, zprávami o plnění rozpočtu a  managementu 
komplexu budov UNESCO. Mimo jiné probírala také rekonstrukci budovy UNESCO 



Miollis, kde sídlí stálá zastoupení členských států včetně ČR. Rekonstrukce by měla 
začít 2021 a skončit nejpozději 2025, přičemž Stálá delegace ČR se na dobu 
rekonstrukce přesune do náhradních prostor v rámci Velvyslanectví ČR v Paříži. 
S ohledem na dopady pandemie COVID-19 je nutné přepracovat Střednědobou 
strategii na období 2022-2029, a proto bylo rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny 
pro přípravu tohoto dokumentu a vypracování návrhu rozhodnutí, které bude přijato 
na zasedání VR v lednu 2021. Zasedání Výboru pro spolupráci s nevládními 
organizacemi projednalo přijetí 14 nových nevládních organizací za oficiální partnery 
UNESCO, Sekretariát nyní provádí přezkum spolupráce s 62 organizacemi 
s přidruženým statusem a na 212. zasedání VR bude rozhodovat o prodloužení 
spolupráce s těmito organizacemi. Během zasedání VR se také probíraly dotazníky, 
kterými UNESCO státy neustále zahlcuje, přičemž ne všechny státy  jsou schopny 
sbírání dat zajistit či data poskytnout, což snižuje relevanci výstupů těchto šetření. ČS 
proto vyzvaly UNESCO, aby se zamyslelo nad tím, co po ČS vyžaduje. Byly přijaty také 
dokumenty, které ČR kosponzorovala – dokumenty k Světovému týdnu románů, 
rekonstrukci Bejrútu a Dopady klimatických změn na kulturní a přírodní dědictví. Na 
otázku Reného Mika ohledně potenciálního návratu USA do UNESCO s ohledem na 
zvolení Joe Bidena prezidentem USA Leona Kleinová odpověděla, že tato otázka 
v současné době není v UNESCO aktuální, ale nevyloučila její řešení v následujícím 
roce. Vlastislav Ouroda vystoupil za Český národní komitét ICOMOS k 
problematice Náhorního Karabachu v UNESCO, kde by rádi nabídli svou odbornou 
pomoc – Vlastislav Ouroda jako člen Mezinárodního vědeckého komitétu pro 
historická města a vesnice osloví předsedu tohoto vědeckého komitétu s nabídkou 
účasti na případné smíšené misi. René Miko v reakci na Vlastislava Ourodu 
informoval o odeslání mandátu pro českou delegaci na zasedání Haagského výboru 
dne 9. 12. 2020, na kterém česká delegace bude postupovat dle instrukcí MZV. 

Plenární zasedání vzalo informace ze zasedání Výkonné rady UNESCO 
na vědomí. 

 

3. Aktuální stav projednávání stavebního zákona z pohledu ochrany 
památek a životního prostředí 

Předsedající předal slovo Vlastislavu Ourodovi a Jaromíru Kosejkovi, aby členy České 
komise pro UNESCO informovali o aktuálním stavu projednávání stavebního zákona 
z pohledu ochrany památek a životního prostředí. Vlastislav Ouroda informoval o 
přípravě komplexního pozměňovacího návrhu na půdě Poslanecké sněmovny, kterým 
se zabývá především Mgr. Martin Kupka z ODS a hlásí se k němu také Piráti, KDÚ-
ČSL a další opoziční strany. Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová se 
opakovaně vyjádřila, že také ona připraví komplexní pozměňovací návrh stavebního 
zákona. Tyto iniciativy mohou ohrozit kompromis, kterého bylo mezi MMR a MK v 
oblasti kulturního dědictví dosaženo a k jehož dohodě přispěla i Česká komise pro 
UNESCO, neboť ve veřejném prostoru se objevují informace, že návrh zákona by se 
měl vrátit do podoby věcného záměru, který však tuto dohodu neobsahoval. První čtení 
zákona bylo velmi dlouhé a bouřlivé, za kulturu vystoupil ministr PhDr. Lubomír 
Zaorálek s jasným sdělením, že dosažený kompromis je minimem, na které je MK 
ochotno přistoupit a jakékoliv jeho zpochybnění považuje za nepřijatelné. Během 
projednání zákona zazněly také výzvy ke stažení návrhu či další pozměňovací návrhy, 
a proto  byl nařízen 100denní prostor k dalšímu jednání a k projednání návrhu ve 
výborech (v Hospodářském výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj). 



Dá se očekávat, že Poslanecká sněmovna se návrhem začne opět zabývat po 10. 2. 2021. 
Náměstkyně MMR Ing. Marcela Pavlová na setkání s Vlastislavem Ourodou přislíbila, 
že dohoda o kompromisu mezi MK a MMR stále platí. Stanislav Štech na to 
poznamenal, že je zřejmé, že přípravu stavebního zákona doprovázejí silné politické 
tlaky mimo jiné také ze strany Hospodářské komory ČR, která vynaložila velké úsilí na 
to, aby znění návrhu zákon bylo v jejich zájmu. Zmínil, že s ohledem na odklad 
projednání návrhu a na nadcházející volby by zákon nakonec vůbec nemusel stihnout 
projít. Jaromír Kosejk navázal na Vlastislava Ourodu a zabýval se stavebním 
zákonem z pohledu ochrany životního prostředí a s ním související změnou zákona o 
ochraně přírody a krajiny.  Podle novely zákona o ochraně přírody a krajiny by stavební 
úřady měly být také orgány ochrany přírody a krajiny, ale pouze v případech, které se 
týkají staveb a posuzují se podle stavebního zákona. Stavební úřad by tak přejímal 
kompetence všech úřadů, které nyní mají na starosti ochranu přírody a krajiny, se 
zvláštní výjimkou pro národní parky a CHKO, kde by hlavní a zásadní slovo mělo 
nadále zůstat Agentuře ochrany přírody a krajiny (CHKO) a správám národních parků 
(NP). Aktuálně se zdá nejproblematičtější situace okolo možnosti orgánů ochrany 
přírody a krajiny vydávat závazná stanoviska u staveb, které mohou ovlivnit krajinný 
ráz: nyní je vyjednána výjimka, v rámci které se orgán ochrany přírody nevyjadřuje 
k případům, kdy má město či obec vypracovaný územní plán s prvky regulačního plánu 
či přímo regulační plán. Toto však bylo zpochybněno během prvního čtení a bylo 
navrženo, aby se orgány ochrany přírody a krajiny nevyjadřovaly v žádných případech, 
kdy je území označeno územním plánem za zastavitelné území. Agentura pro ochranu 
přírody a krajiny takový návrh považuje za nepřijatelný a nebezpečný. Jaromír Kosejk 
také zdůraznil, že v současné verzi návrhu stavebního zákona je pravděpodobně velké 
množství legislativních chyb, které však zatím nebyly odhaleny. Kvalita návrhu 
zákona, který nyní leží v Poslanecké sněmovně, není příliš dobrá, což se 
pravděpodobně ještě zhorší s přicházejícími pozměňovacími návrhy. Příprava 
stavebního zákona a změnového zákona proběhla s demokratickým deficitem a řada 
připomínek nebyla transparentně vypořádána. Stanislav Štech se vyjádřil, že 
stavební zákon je ukázkou střetu dvou principů – stát založený na demokracii a řízení 
státu jako firmy. Vyzval ostatní členy, aby sdělili svůj názor na problematiku a zda by 
se Česká komise ještě měla dále ve věci angažovat. Jana Dlouhá uvedla, že advokátní 
kancelář Frank Bold argumentuje pro přijetí nového stavebního zákona mimo jiné tím, 
že současný stavební zákon propojuje státní správu a samosprávu (starosta je 
nadřízený stavebnímu úřadu, tzn. rozhoduje například o odměnách úředníků 
stavebního úřadu apod.), což novela ruší. Pokud by se přijetí natáhlo až do dalšího 
volebního období, je velká šance, že STAN bude mít silné zastoupení v Poslanecké 
sněmovně a tuto změnu nepřipustí. Na to zareagoval Jaromír Kosejk a uvedl, že 
Frank Bold není úplně nezávislý a spíše podporuje současný záměr stavební zákon 
protlačit. Zároveň podotkl, že ačkoliv aktuální stavební zákon není ideální a měl by být 
upraven, nový zákon v současné podobě situaci nemusí ulehčit, právě naopak může 
vyvolat v některých oblastech právní nejistotu. Lenka Lázňovská se domnívala, že 
vzhledem k tomu, že Česká komise pro UNESCO věnovala celý uplynulý rok 
stavebnímu zákonu a doposud není dosaženo jistoty, že základní instituty budou 
ochráněny, je potřeba se v této věci dále angažovat. Česká komise pro UNESCO by se 
měla obrátit na poslance. Věra Kučová v chatu uvedla, že by souhlasila s možností 
oslovit poslance. Martina Pásková navrhla spojené zasedání sekcí pro kulturu a 
komunikaci a pro životní prostředí, kam by se pozvali odborníci na environmentální 
právo, aby se probral stavební zákon. Stanislav Štech také souhlasil s oslovením 
poslanců s tím, že nejprve by měli být informováni poslanci daných výborů, a pokud 
by se návrh zákona měl blížit k druhému či třetímu čtení, pak by bylo vhodné oslovit 



všechny poslance. Zamyslel se také, zda by nějaký poslanec byl ochoten zorganizovat 
seminář přímo na půdě Poslanecké sněmovny, kterého by se účastnili jak zástupci 
sekcí, tak odborníci. Vlastislav Ouroda uvedl, že by bylo možné oslovit poslance ze 
stran Piráti, KDÚ-ČSL či platformy okolo poslance Martina Kupky, kteří jsou 
v problematice stavebního zákona velmi aktivní. Ivan Rynda v chatu podpořil 
myšlenku organizace semináře a doporučil na něj pozvat environmentálního právníka 
JUDr. Petra Svobodu, Ph.D.. Zároveň upozornil, že vláda bezprecedentně podala 
komplexní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, což označil za perverzní 
porušení demokracie. Jaromír Kosejk uvedl, že stavebním zákonem se zabývají 
v Poslanecké sněmovny také předsedkyně Výboru pro životní prostředí Ing. Dana 
Balcarová (Piráti) a předseda Podvýboru pro ochranu přírody a krajiny Mgr. Jan 
Čižinský (KDÚ-ČSL), tedy je možné oslovit i je, souhlasil také s Ivanem Ryndou 
ohledně doporučení k pozvání Petra Svobody. Stanislav Štech debatu shrnul tak, že 
je potřeba si vyžádat materiály k tématu jak ze strany kultury, tak ze strany ochrany 
životního prostředí, které by měly být k dispozici pro případ, že by bylo nutné psát 
dopis či vyjádření. Také uvedl, že by bylo vhodné na začátku ledna 2021  oslovit 
poslance s možností organizace semináře k tématu stavebního zákona.  

Prezentace Jaromíra Kosejka je přiložena k tomuto zápisu. 
 

Plenární zasedání vzalo na vědomí informace o aktuálním stavu 
projednávání stavebního zákona z pohledu ochrany památek a životního 
prostředí. Zároveň se shodlo na oslovení poslanců a organizaci semináře 
k této problematice. 

 

4. Dopady pandemie COVID-19 na kulturu, vzdělávání, vědu a výzkum 

Předsedající nejprve předal slovo zástupcům odvětví kultury, aby přednesli své 
příspěvky na téma dopadů pandemie COVID-19. Pavla Petrová uvedla Marka 
Prokůpka z VŠE, který představil projekt zabývající se mapováním krátkodobých 
dopadů mimořádných opatření souvisejících s pandemií COVID-19 na živou kulturu. 
Výzkum vznikl za spolupráce Institutu umění a divadla, katedry Arts Management 
VŠE v Praze a katedry produkce DAMU, a probíhal od března do června 2020. 
Zaměřoval se na výtvarné umění, hudbu, divadla a jednotlivce, u kterých sledoval 
ekonomický dopad na organizace a kulturní pracovníky, řízení a změnu zdrojů, reakci 
na uzavření institucí a na potřeby publika, a podpůrná opatření, resp. strategie 
používané těmito subjekty. U soukromých provozovatelů byly krátkodobé dopady 
výraznější, na druhou stranu se dá očekávat, že u státem provozovaných institucí se 
dopady více projeví v dlouhodobém časovém horizontu. V divadelním sektoru, stejně 
jako muzejním, byla velká část  výpadků příjmů nahrazena státními subvencemi, 
divadla také byla schopna vytvářet nové aktivity. Dopady do budoucna je složité 
odhadovat, současná krize se totiž nedá srovnávat s finanční krizí z roku 2008 či 
jinými krizemi, protože došlo ke kompletnímu vypnutí sektorů kultury. Lze očekávat 
hluboké finanční propady včetně snížení státních výdajů či příjmů z fundraisingu. 
Martina Lehmannová představila výsledky dotazníkového šetření realizovaného 
Mezinárodní radou muzeí ICOM, které  se zaměřovalo na dopady opatření na muzea. 
V ĆR opatření nejvíce dopadla na instituce, které mají největší příjmy ze vstupného a 
z návštěv turistů jako je Židovské muzeum v Praze či Památník Terezín, ale výrazně se 
dotkla také Národního muzea, Národní galerie a dalších. Dotazníkové šetření ukázalo, 



že ve státech Severní Ameriky a Pacifiku muzea dokázala získat velké množství 
finančních prostředků ze soukromého sektoru, naopak evropská muzea byla více 
odkázána na státní subvence,  a až 51% muzeí celosvětově nedosáhlo na žádnou formu 
finanční pomoci (obzvláště muzea z Afriky a Latinské Ameriky). Jeden z hlavních 
pozitivních efektů opatření byla digitalizace a snaha muzeí vytvářet online obsah 
(výstavy, přenosy, apod.). Většina muzeí sice neměla specialisty na digitalizaci, přesto 
většina zaměstnanců participovala na přípravě digitálního obsahu. Téměř všechna 
muzea provozují nějaká sociální média a narostl počet online vstupů z akcí. Zvýšil se 
také význam podcastů, u kterých se očekává, že tento trend ještě dále poroste. Muzea 
měla obavy, jestli zvládnou znovuotevření a jestli budou schopna opět přilákat 
návštěvníky, obávala se také ztráty složitě budovaného kontaktu s komunitami. Český 
výbor ICOM se na různé obavy snažil reagovat a česká muzea podporovat již od první 
vlny - překládal doporučení ze zahraničí, vytvořili desatero znovu otevřeného muzea, 
doporučení ohledně péče o návštěvníky, o sbírky, jak komunikovat s návštěvníky apod. 
Tématu dopadů pandemie se ČV ICOM chce věnovat i během mezinárodního 
sympozia 25. - 27. 8. 2021, kde by měla být diskutována také aktuální muzejní témata, 
která by se poté mohla objevit i na Generální konferenci ICOM v 2022. Lenka 
Lázňovská uvedla, že dopady pandemie jsou velké a nejsou pouze ekonomické. Je 
možné, že řada nedotovaných subjektů krizi nepřežije a je otázka, zda se udrží 
rozmanitost české kultury. Dále připomněla, že z průzkumů veřejného mínění vyplývá, 
že pro lidi jsou důležitější otevřená fitnescentra a obchodní domy než kultura. Nad 
tímto zjištěním je potřeba se proto zamyslet do budoucna. Vyjádřila také obavy nad 
dopady utlumené kulturní činnosti dětí, které se téměř rok neúčastnily žádných 
hudebních či výtvarných aktivit. Tyto aktivity mají bezprostřední vliv na osobnost 
dítěte a vychovávají v dětech potřebu kulturu vyhledávat i v dospělosti. Za pozitivní 
aspekt označila tlak na digitalizaci nejen knihoven, ale i dalších zařízení (zmínila 
Chrudimskou besedu, která nabízí streamované programy každý den adventu, či 
Národní galerie Praha, která umožnila komentovanou prohlídku výstavy 
Rembrandta). Pandemie urychlila procesy, o kterých všichni věděli, že je třeba se jim 
věnovat.  
Stanislav Štech připomněl výrok GT OSN A. Guterres, který označil pandemii za 
„generational catastrophe“ pro vzdělávání, za což byl GT sice kritizován, nicméně šlo 
spíše o poukázání na skutečnost, že nevíme, jaký dopad budou mít aktuální opatření 
ve vzdělávání na stav společnosti za 5-10 let. Na Stanislava Štecha navázal s 
příspěvkem o dopadech opatření na vzdělávání v ČR Ondřej Andrys, který představil 
studii dvou etap distančního vzdělávání za období pandemie. V první vlně ČSI 
prováděla telefonické rozhovory skoro se všemi řediteli základních a středních škol. 
Zaměřovali se mimo jiné na  zjištění, jestli se podařilo zkontaktovat s žáky – na jaře se 
většinu žáků povedlo přivést do online vzdělávání, s některými žáky se povedlo být 
v kontaktu offline a hledat náhradní cesty, s některými žáky se však nepovedlo 
zkontaktovat vůbec. Ředitelé odhadovali, že ze vzdělávacího procesu vypadlo okolo 
10 000 žáků, reálně to však bylo pravděpodobně více. Školy se poměrně rychle zvládly 
adaptovat na nový způsob výuky, obzvláště na prvním stupni. Komunikace s žáky pak 
byla napříč školami velmi rozdílná – od kontaktu jednou týdně prostřednictvím 
zadávání domácích úkolů až po snahu překlopit klasický vyučovací rozvrh do online 
podoby. Ukázalo se taky, že třetina ředitelů online výuku vůbec nekoordinovala. ČŠI 
se snažila veřejnost informovat, že není nutné probrat všechny učebnice a splnit 
vyučovací plány, ale že jde spíše o udržení režimu a zaměření se na opakování a 
procvičování. Na řadě škol se to však nedělo. Připomněl, že vzdělávací plány jsou 
autonomní a školy si samy mohou určit, do jaké hloubky učiva půjdou – pandemie tak 
byla šancí se nad tímto zamyslet. Na podzim došlo na některých školách ke zlepšení, 



přesto se mnoho škol nadále snažilo fungovat stylem prezenční výuky překlopené do 
online podoby. Veronika Peterová z MŠMT informovala o aktivitách UNESCO 
v oblasti vzdělávání. V březnu proběhlo online zasedání ministrů školství ČS UNESCO, 
kde si ministři vyměňovali zkušenosti se zvládáním pandemie, na podzim se pak 
uskutečnilo Global Education Meeting. Potvrdila také slova Leony Kleinové o množství 
zasílání dotazníků ze strany UNESCO, které na MŠMT v průběhu roku vyplňují. 
Stanislav Štech, pak navázal na Ondřeje Andryse s výsledky vlastní studie. Nejprve 
uvedl  zjištěná pozitiva současné situace: většina žáků distanční vzdělávání zvládla, 
zvýšila se komunikace učitelů s rodiči, ukázala se důležitá role asistentů, zlepšily 
se online dovednosti žáků, školy se zamýšlejí nad současným curriculem. Za negativa 
naopak uvedl především vyloučení některých děti ze vzdělávání (odhadem 20-30% 
dětí) a zvětšení sociálních nůžek, na okraji zájmu zůstaly také děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami a děti pocházející z chudších poměrů.  
Pavel Ciprián doplnil studie prezentované Markem Prokůpkem a Martinou 
Lehmannovou o další studii, která byla představena na konferenci Archivní muzea 
v digitálním světě pořádané Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, která 
se zaměřovala na česká muzea a jejich činnost po dobu zavření, online aktivity a plány 
do budoucna.  

Prezentace Marka Prokůpka, Martiny Lehmannové a Ondřeje Andryse jsou přiloženy 
k tomuto zápisu.  

Plenární zasedání vzalo na vědomí příspěvky ohledně dopadů pandemie 
COVID-19 na kulturu, vzdělávání, vědu a výzkum. 

5. Různé 

V rámci bodu Různé Jana Dlouhá informovala o spuštění programu Education for 
Sustainable Development 2030, zaměřeného na přenesení SDGs do vzdělávání, a o 
programu udržitelnosti v knihovnách. Martina Lehmannová oznámila, že 
v souvislosti s přípravou Generální konference ICOM v Praze v roce 2022 přešla 
z pozice předsedkyně Českého Výboru ICOM na pozici výkonné ředitelky a představila 
novou předsedkyní Ginu Renotière.  Petr Štěpánek informoval, že v následujících 
dnech osloví předsedy odborných sekcí ohledně termínu jejich zasedání, která by se 
s ohledem na očekávané projednávání stavebního zákona a s ohledem na zasedání 
lednové Výkonné rady UNESCO měla uskutečnit v první polovině ledna 2021. Na tato 
zasedání by pak mělo navázat zasedání Výkonného výboru České komise pro UNESCO 
a návrh dalšího harmonogramu zasedání, který bude přijat v tiché proceduře. 
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