
Czech BCSD  Adresa: Václavské náměstí 21/831, 113 60  Praha 1  IČO: 22613081 

 

    PARTNER ORGANISATION OF: 

 

_________________________________________________________________________ 

Zpráva o činnosti CBCSD od VH 21. 6. 2013 
Od minulé valné hromady se činnost v roce 2013 a hlavně začátkem roku 2014 rozjela „mílovými 
kroky“. Nové téma udržitelného rozvoje se stalo žádaným a populárním. To také přivedlo nové členy 
do řad CBCSD – ke konci roku 2013 a začátkem roku 2014 to byly firmy jako ČEZ, Vítkovice, Pražská 
teplárenská, Spolana Neratovice, Alpiq, Sika, VŠE a další. Především to však přineslo zajímavé akce, 
semináře, vystoupení, rozvinutí činnosti pracovních skupin a první projekty, které se v roce 2014 
budou realizovat. Centrem aktivit udržitelného rozvoje se kromě Prahy stalo Brno, Ostrava, Hradec 
Králové, Pardubice a Liberec. 
 

1. Činnost Prezidia: 
Prezidium pracovalo v uvedeném období velmi efektivně a flexibilně. Prezidium se sešlo od VH celkem 
10 x a řešilo na svých jednáních strategii CBCSD, PR podporu, akvizice nových členů a nové nápady 
pracovních skupin. Účast prezidenta a viceprezidentů byla na těchto zasedáních stoprocentní, 
zúčastňoval se vždy i výkonný ředitel, který připravoval agendu a zápis. Následně svolával jménem 
prezidenta také výkonný výbor.   

2. Činnost Výkonného výboru: 
Do 14 dnů od prezidia byl následně svolán výkonný výbor, který řešil více provozní záležitosti 
organizace a schvaloval nové členy CBCSD. Účast jednotlivých zástupců členů Rady se jednak měnila a 
často také zástupci chyběli na jednání. Situace ve výkonném výboru nakonec byla řešena společnými 
schůzkami Prezidia a VV. 

3. Činnost Výkonného ředitele: 
Výkonný ředitel byl spojovacím článkem mezi jednotlivými orgány CBCSD a dalšími členy a “hnacím 
motorem” organizace. Staral se také v rámci možností a v rámci “spolupráce” s PR agenturou Finley o 
články, tiskové zprávy a webové stránky, včetně sociálních sítí. Realizoval propagační desky CBCSD a 
prezentace do nich, inzeráty do médií, roll upy pro všechny pracovní skupiny a další. Výkonný ředitel 
se rovněž zúčastňuje jednání jak odborného (Pracovní skupiny, partneři) tak organizačního a 
administrativního charakteru. 
 

4. Vývoj členské základny: 
 

• 15.1.2014: nový přidružený člen – a.s. SIKA, působícího v oboru stavební a průmyslové 
chemie, reprezentovaného Ing. Zdeňkem Bílkem, MBA. Mateřská společnost se sídlem ve 
Švýcarsku je členem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. 

• 15.1.2014: aktivním podporovatelem  se stala nevládní organizace Glopolis  
• 11.2.2014: schváleno členství Pražské Teplárenské (PT), reprezentované GŘ L. Moravcem.  
• 23.4.2014: Prezidium a následně VV přijali za přidruženého člena firmu Alpiq, 

reprezentovanou GŘ Milanem Prajzlerem.  
• 23.4.2014: Prezidium a následně VV přijali za přidruženého člena fakultu mezinárodních 

vztahů VŠE, reprezentovanou děkanem Štěpánem Mullerem. Smlouva počítá s „bartrovým“ 
plněním ze strany VŠE ve výši 40 tis. Kč na rešerši k průzkumu WEF a organizační náklady na 
mezinárodní konferenci o konkurenceschopnosti ČR v září 2014. Členský příspěvek se z 50 tis. 
Kč snižuje na 10 tis. Kč. 

• 23.4.2014: Spolana Neratovice (GŘ Karel Pavlíček) - dne 18.3. bylo potvrzeno (pouze) 
přidružené členství a zaslána přihláška. Prezidium a VV 23.4.: schvalují přijetí Spolany za 
přidruženého člena CBCSD 

• 23.4.2014: Enanse, zastoupená p. Tesařem. Prezidium a VV: schvalují přijetí Enanse za 
aktivního podporovatele  CBCSD, s ročním příspěvkem 10.000 Kč. 

• 23.5.2014 (per rolam): Linde Gas (GŘ Petr Choulík), reprezentovaný panem Peterkou byl 
schválen výkonným výborem za přidruženého člena CBCSD. 

• 23.5.2014 (per rolam): Adler (Martin Hausenblas) byl také přijat za přidruženého člena. 
• 3.6.2014 žádost o členství: Apicon a Kooperativa – vyřizují se administrativní záležitosti. 

czech bcsd  
 



Czech BCSD  Adresa: Václavské náměstí 21/831, 113 60  Praha 1  IČO: 22613081 

 

Celkem bylo od poslední VH přijato 9 nových členů plus 2 čekatelé. Celkem 30 členů. 
 
 

5. Akce CBCSD 
a) Konference, semináře, kulaté stoly ve spolupráci s partnery: 
• 15. ledna 2014: proběhlo v sídle CBCSD setkání jejích členů. Po novoročním přípitku na 

začátku setkání pohovořil prezident CBCSD Pavel Kafka o proběhlém roku 2013, který byl 
opravdovým nastartováním činnosti, jejích pracovních skupin i nových projektů, do kterých jsou 
naši členové zakomponováni. 

Viceprezident Peter J. Kalaš potom informoval ve své prezentaci přítomné o stavu jednání k České Vizi 
2050 (jedním z pozitivních bodů je dohoda o znovunastartování Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR, v 
jejímž čele stojí premiér) a o konkrétních oblastech z konceptu WBCSD „Action 2020“, které v ČR 
budeme prioritně rozvíjet! 
Přivítali jsme v závěru mezi sebou nového přidruženého člena – a.s. SIKA, působícího v oboru 
stavební a průmyslové chemie, reprezentovaného Ing. Zdeňkem Bílkem, MBA. Mateřská společnost se 
sídlem ve Švýcarsku je členem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. 
Dalším adeptem, tentokráte na „aktivního podporovatele“ se stala nevládní organizace Glopolis – 
celým názvem Pražský institut pro globální politiku, zaměřená na analýzu ekonomické, klimatické a 
potravinové politiky na národní i mezinárodní úrovni a její dopad na rozvoj. Dlouhodobým cílem 
institutu je rozpoutat v ČR širší politickou debatu o otázkách udržitelného rozvoje, mezinárodního 
obchodu, globálního řízení a dalších, a aktivně a odpovědně zapojit ČR do řešení globálních problémů.  

    
• 29.1.2014  Snížení energetické náročnosti je krokem k udržitelnému vývoji  

Energetická náročnost našich životů i bydlení je zcela zjevná. Budujeme satelitní bydlení za 
metropolemi a přitom jsme stále nuceni dojíždět do velkých měst. Obdivujeme zeleň v centru měst, 
ale zároveň si už neuvědomuje, že právě ona zvyšuje energetickou náročnost našich životů. Užíváme 
techniku, která je vyráběna s cílem plánovaného zastarávání, produkty se nesnažíme opravovat ani 
recyklovat. Udržitelnost naší budoucnosti z hlediska energetického i environmentálního se tak zdá na 
hranici možností. Co je tedy prostředkem k energetické udržitelnosti a jakou roli v ní hrají moderní 
technologie? Právě těmito otázkami se zabývala konference Smart Life, na níž vystoupili odborníci z 
oblasti energetiky, architektury i nových technologií.  
Konference Smart Life, která se uskutečnila v Praze pod záštitou vydavatelství Sdělovací technika a ve 
spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD), se zabývala především 
tématem udržitelnosti, budoucím vývojem na poli energetiky a energetickým řešením Smart Grid, 
neboli inteligentních sítí umožňujících regulaci výroby a spotřeby elektrické energie. Celou konferencí 
provedl vydavatel Dr. Petr Beneš, vedoucí pracovní skupiny Smart life. Za CBCSD dále vystoupili Ing. 
Arch. Petr Štěpánek a Ing. Ivan Beneš.   

 
 

• 2.4.2014  proběhl workshop PS energetika v sídle našeho člena Enviros 
• Green Climate Fund (GCF) přešel z MF na MŽP a PJK se zúčastnil zasedání ve Washingtonu. 
• 25.3. proběhl kulatý stůl členů CBCSD a Senátu – viz dále. 
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• 16.4. proběhlo setkání Klubu Manažerů roku s hejtmanem Moravskoslezského kraje, hostitelem 

byl Manažer roku 2012 Jan Světlík, GŘ Vítkovic. Za CBCSD vystoupil v programu Pavel Kafka, 
Petr Štěpánek a Marek Pavlík (MCTritton) – viz TZ. 

• 7.-10.4.2014-Konference WBCSD v Montreux (viz dále). 
• 23.4.2014 – Konference Inteligentní budovy v Brně (organizoval vedoucí PS Smart Life – Dr. 

Petr Beneš) 
• 24.4.2014-Africké Forum – za CBCSD vystoupil Frank Nekovář (prezentace Agroforestry) a 

Petra Zdeňková (obecné představení CBCSD).  
• 24.4.2014-Žofín, doprovodná akce k vyhlášení Manažerů roku – výstava elektromobilů. IG 

nechal vyrobit na žádost Prezidia roll-up pro PS Sustainable Mobility. 
• Ve dnech 27.-28. dubna 2014 se konala v Rotterdamu již 17. konference Evropského sdružení 

pro environmentální a udržitelné manažerské účetnictví (EMAN Europe). Téma konference bylo 
„od reportingu udržitelného rozvoje k manažerskému řízení udržitelného rozvoje“. Téma 
vycházelo nikoliv z otázky „proč“ se zabývat udržitelným rozvojem, ale „jak“ dosáhnout 
udržitelného rozvoje. Celkem zaznělo 53 příspěvků. Z významných osobností na konferenci 
vystoupil prof. Marc Epstein, významný výzkumný pracovník z Management at Rice University, 
Houston, Dr. Rodney Irwin, generální ředitel Světové podnikatelské rady pro 
udržitelný rozvoj, Ženeva,  Nancy Kamp-Roelands, zástupkyně ředitele Rady pro 
mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), New York, Eszter Vitorino Füleky, 
manažerka Global Reporting Initiative a další. 
Příspěvky byly zaměřeny na diskusi k integrovanému reportingu, standardům pro reporting 
výrobních řetězců, integraci environmentálních aspektů do investičního rozhodování, analýze 
indikátorů ekonomické a environmentální výkonnosti reportingů v Belgii, souvislosti energetické 
efektivnosti a finanční účinnosti, uhlíkovému manažerskému účetnictví, podnikové sociální 
odpovědnost v Indonésii, environmentální efektivnosti manažerských nástrojů udržitelného 
rozvoje a dalším tématům. Za Českou republiku vystoupil na konferenci doc. Ing. 
Miroslav Hájek, Ph.D. k problematice udržitelnosti v odvětvích vodního hospodářství a 
chemického průmyslu. 
Konferenci lze hodnotit jako velmi úspěšnou a to nejen z pohledu aktuálnosti zaměření na 
reporting udržitelného rozvoje. V současné době, kdy je k dispozici návrh metodiky pro 
integrovaný reporting a nová směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se zveřejňování 
nefinančních informací, dochází k velkému pokroku v oblasti reportingu udržitelného rozvoje a 
je proto nanejvýše žádoucí diskutovat tyto nejnovější poznatky. 
Více zde: http://www.cbcsd.cz/news/shrnuti-17-konference-evropskeho-sdruzeni-pro-
environmentalni-a-udrzitelne-manazerske-ucetnictvi-eman-europe-/ 

• 2.5.2014-ministr životního prostředí si pozval primátora Ostravy Kainara, aby projednali projekt 
Smart City Ostrava. MŽP uvolní na tento projekt finanční prostředky. Možné zapojení CBCSD... 

• 12.-14.5.2014 – Mezinárodní konference Better Cities for Better Life, organizovaná MŽP pod 
záštitou premiéra Sobotky, s podporou Sněmovny a dalších politiků a významných organizací. 
Zúčastní se také několik desítek starostů, včetně pozvaných zástupců 80 zahraničních měst. 
CBCSD na této konference vystoupí se svou koncepcí Vision 2050 a Smart Cities-s klíčovou 
prezentací vystoupí Petr Štěpánek a Ivan Beneš. Prezidentem přípravného výboru konference je 
ing. Ivo Vaněk. Ten také projevil zájem o spolupráci s CBCSD ve vznikající PS „Udržitelné 
stavebnictví“-pod vedením Ing. Zdeňka Bílka ze společnosti SIKA. 

• 15.5.2014: Interaktivní seminář na téma Vize 2050 – Program udržitelného 
rozvoje 

Organizovala Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Česká 
rada pro udržitelný rozvoj. Seminář byl určen všem pedagogickým a akademickým 
pracovníkům Ústeckého kraje, zaměstnancům státní správy, podnikatelům, studentům, širší 
odborné veřejnosti a všem dalším zájemcům. Za CBCSD přednášeli: 

• Vzdělávání k udržitelnému rozvoji - Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.  
• Udržitelnost měst – Praha SMART CITY - Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., (Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy) + Marek Pavlík (M.C.Triton) 
• Nová metodologie reportingu - Doc. Ing. Miroslav Hájek Ph.D., (ČZU v Praze, FLD) 
• Návrh konceptu České vize 2050 - Ing. Peter J. Kalaš (poradce ministra MŽP ČR a VP 

CBCSD ) 
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• Rizika vodohospodářské infrastruktury ČR – Ing. Jan Čermák (Asociace pro vodu 
v krajině ČR) 

Více zde: http://www.cbcsd.cz/news/interaktivni-seminar-na-tema-vize-2050-program-udrzitelneho-
rozvoje-/ 
 
10.6. TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2014 – akce pořádaná ve spolupráci s Fakultou stavební 
VUT v Brně a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj. CBCSD reprezentoval Z. Bílek. 
Cílem této konference bylo seznámit odbornou veřejnost s tématem udržitelnosti, jakým způsobem se 
řeší v jednotlivých oblastech stavebnictví a současně motivovat stavební firmy k řešení této 
problematiky. Součástí konference byly také příspěvky konkrétních firem, které si tento pojem zařadily 
do své firemní strategie a přednesly zde své zkušenosti. V úvodní části konference zazněla stanoviska 
k trvale udržitelné výstavbě od významných institucí působících ve stavebnictví. 
 
 
b) Další aktivity 
- Od minulé VH došlo k markantnímu navázání a prohloubení národní komunikace o udržitelnosti, 
komunikace byznysu se státní správou, Radou vlády pro UR, možnými partnerskými organizacemi, 
ale i zahraničními subjekty.  

• Při jednání CBCSD s představiteli  Senátu 5.6.2013 s místopředsedkyní Gajdůškovou, 
senátorkou Sykovou a panem Špidlou došlo k vzájemnému porozumění a byl vytvořen společný 
přípravný výbor pro představení strategie udržitelnosti v Senátu. Na to navázal společný kulatý 
stůl25.3.2014.

 
Ten uspořádala 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková ve spolupráci s Českou 
podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a kanceláří OSN v ČR. Na setkání byli 
přítomni zástupci Senátu, podnikatelské i státní sféry. Se svými projevy například vystoupili 
reprezentanti CBCSD Pavel Kafka, Peter J. Kalaš, Michal Broža, Bedřich Moldan,  a Petr Štěpánek, za 
Senát pak Alena Gajdůšková, Eva Syková a Vladimír Špidla. 
Jako zástupce politické sféry vystoupil dále se svým projevem k problematice propojení strategie 
konkurenceschopnosti s principy udržitelného rozvoje Martin Tlapa, náměstek ministra 
zahraničních věcí. „Konkurenceschopnost je prostředek k blahobytu, věci máme dělat produktivněji, 
chytřeji a zapojovat kreativitu,“ uvedl na setkání. Důležité je také podle něj vytvořit politickou 
stabilitu. „Politická stabilita ovlivňuje investory i mladé lidi, kteří zvažují, kde budou trávit svůj 
pracovní život,“ uvedl Tlapa. Řešením podle něj je zavedení debaty o tom, kde chceme 
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v dlouhodobém měřítku být, sledování produktivity v nejširším slova smyslu i toho, co se děje 
v globálním světě. V ČR chybí VIZE - Česká Vize 2050, kterou připravuje Česká podnikatelská rada 
pro udržitelný rozvoj, by tak měla mít širokou podporu a prioritu. 
V závěru Kulatého stolu vystoupili ještě Michal Bareš a Miroslav Hájek, kteří promluvili o reportingu 
udržitelnosti na úrovni podniku. Firmy podle jejich názoru zveřejňují informace o udržitelném rozvoji 
pro posílení vztahů s investory a integrují principy udržitelnosti do strategického rozhodování. Aktuálně 
o udržitelném rozvoji v ČR informuje devět z 50 firem s největším obratem. Reporting udržitelného 
rozvoje má podle nich přínos i pro inovace, zlepšení postavení na trhu a posílení vztahů s dodavateli. 
Snahou pracovní skupiny CBCSD je, aby zásady GRI (Global Reporting Initiative) byly „povinné“ pro 
všechny firmy se státní účastí. 
V úplném závěru Kulatého stolu pak promluvila Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ, 
která v něm zodpovídá mimo jiné i za reporting udržitelného rozvoje. Firma vydává každé dva roky 
zprávu o společenské odpovědnosti.  
Závěr Kulatého stolu se nesl v duchu vzájemného souznění a příslibem zorganizování 
konference s podobným odborným zaměřením pro širokou veřejnost. 
 

• 4.4.2014: Generální tajemník OSN Ban Ki-moon obdržel zlatou medaili Univerzity 
Karlovy 

Generální tajemník Organizace spojených národů Ban Ki-moon si vyhradil čas ve svém nabitém 
programu při návštěvě České republiky, aby proslovil přednášku na Univerzitě Karlově. Ve Velké aule 
Karolina v pátek 4. dubna dopoledne pohovořil na téma Česká republika a Organizace spojených 
národů: Mír, rozvoj a lidská práva v měnícím se světě. Jeho vystoupení mohli sledovat nejen hosté v 
sále, ale i zájemci z celého světa prostřednictvím internetového přenosu. 

 

 
 
Na UK přivítal generálního tajemníka OSN rektor profesor Tomáš Zima, který mu předal zlatou 
pamětní medaili UK. Univerzita tak ocenila jeho zásluhy o rozvoj spolupráce a porozumění mezi národy. 
Během více než půlhodinové přednášky Ban Ki-moon hovořil o stěžejních tématech, která v současné 
době Spojené národy pozorně sledují. Ban Ki-moon však nehovořil jen o občanských a válečných 
konfliktech, posluchačům připomněl také osm Rozvojových cílů tisíciletí, které si OSN stanovila v roce 
2000 se záměrem naplnit je do roku 2015 a které přijali nejvyšší představitelé států a vlád světa. 



Czech BCSD  Adresa: Václavské náměstí 21/831, 113 60  Praha 1  IČO: 22613081 

 

Těmito cíli jsou odstranění extrémní chudoby a hladu, zajištění základního vzdělání pro všechny, 
prosazování rovnosti pohlaví a posilování postavení žen, snížení dětské úmrtnosti, zlepšení zdraví 
matek, boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším nemocem, zajištění udržitelnosti životního prostředí a 
rozvíjení globálního partnerství pro rozvoj. „Naléhám na mezinárodní společenství, aby do příštího roku 
vynaložilo veškeré úsilí na urychlení plnění našich Rozvojových cílů tisíciletí,“ zdůraznil. 
Slavnostního aktu udělení Zlaté medaile Univerzity Karlovy v Karolinu se prominentně zúčastnili i 
členové CBCSD.  
Na přípravě a organizaci návštěvy Generálního tajemníka OSN se významně podíleli také 
členové CBCSD – Michal Broža, Petr Štěpánek a Peter J. Kalaš. V Praze z úst Ban Ki-Moona 
zazněly opakovaně výzvy ohledně udržitelného rozvoje ve světě a výzvy ke konstruktivnímu 
řešení klimatických změn.  
 
 

  

    

  
 
c) pracovní skupiny: 

Krátké zhodnocení aktivit PS: 
i. Česká vize 2050: Pilíře a činnosti k rovnovážnému vývoji české společnosti za účasti 

podnikatelské sféry (vedoucí Peter J. Kalaš) – strategie i členové definováni. Rešerše UK 
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realizována. Při jednání s děkanem fakulty mezinárodních vztahů VŠE Š. Mullerem byla 
dohodnuta rešerše Strategie Konkurenceschopnosti ČR. 

ii. Smart Life: Moderní a inovativní technologie (vedoucí Petr Beneš) – strategie i členové 
definováni. P. Beneš pořádá ročně několik odborných akcí jménem CBCSD.  

iii. Udržitelná města/budovy: Rozvojové koncepce velkých měst,  aplikace na lokální sféru 
(vedoucí Petr Štěpánek) – jedná se o nejaktivnější PS. Připraven a podán projekt.   

iv. Udržitelná energetika: Komunální energetika, “čisté technologie”, odpadové hospodářství 
(vedoucí Irena Plocková). Proběhla zakládací schůzka, na které byla definována strategie PS 
a její členové. 

v. Udržitelné vodní hospodářství: Oblasti zdrojové, spotřeby a recyklace/čistění (vedoucí Jan 
Čermák). Strategie předložena, včetně členů PS. Nutno zkoordinovat s ostatními PS.  

vi. Udržitelné lesnictví a zemědělství: Sektorové zaměření na aktuální aspekty (potravinová 
bezpečnost), propojení na energetické využití (vedoucí sekce lesnictví Frank Nekovář). 
Strategie lesnické sekce byla vypracována, včetně členů PS 

vii. Mobilita: Aspekty udržitelné dopravy (elektromobily, železniční doprava, nové palivové 
technologie, mezinárodní spolupráce  (vedoucí Miloš Malaník). Prozatím chybí koncepce a 
návrh členů této PS. Do skupiny se hláší nový člen – Martin Hausenblas z firmy ADLER.  

viii. Spolupráce byznysu s vybranými NGOs: Vytváření partnerství s podnikatelskou sférou 
(vedoucí Jonathan Wootliff). Tato PS pracuje nárazově – k jednotlivým akcím.  

ix. Vzdělávací centra (vzdělání o udržitelnosti): Integrace principů udržitelnosti do edukativních 
programů vybraných vysokých škol (vedoucí prof. Zadražilová). Tato PS nefunguje, jen 
občas se připraví akce – jako např. 15.5. na UJEP Ústí nad Labem. O restart požádán Š. Muller. 

x. Metodologické trendy udržitelnosti, reporting: Zpřístupnění zahraničních metodických 
přístupů aplikovaných v mezinárodních korporacích, hodnotové aspekty udržitelného růstu, 
podnikové zprávy zahrnující udržitelný profil (vedoucí Miroslav Hájek). Tato skupina 
připravila metodiku a prezentace v ČEZ, týkající se GRI. Snaha o protlačení do dalších státem 
řízených firem. Jedna z nejaktivnějších a nejlépe řízených pracovních skupin. 

xi. Udržitelná spotr ̌eba a výroba: Aplikace principů udržitelnosti v širokém sektorové spektru 
výroby a spotřeby, zaměření na vybrané prioritní oblasti (vedoucí Dobeš). Tato PS připravuje 
mezinárodní konferenci ve spolupráci s UNEP, na které by měl vedle pana Dobeše vystoupit 
také PK. Jinak o činnosti a synergii s ostatními PS toho mnoho nevím. 

xii. Stavebnictví/průmysl: Nově vytvořená PS vedená zejména ohromnou aktivitou řed. Siko – 
Zdeňka Bílka. Do této PS se hlásí také Spolana a postupně další firmy z oblasti stavebnictví a 
průmyslu. 

 
6. Komunikace s  Ústředím WBCSD v Ženevě 
Vedle administrativně - odborných konzultací byl vytvořen přímý kontakt na výkonný management 
WBCSD včetně ředitelky pro “Regional Network” paní Fayad Rabab a prezidenta Petera Bakera.  

• V listopadu 2013 se uskutečnil další světový summit WBCSD v Istanbulu, kterého se 
zúčastnil také prezident Pavel Kafka. Hlavním tématem bylo rozpracování konceptu Action 2020 
do „9 prioritních oblastí“ a na druhé straně pro každou z těchto oblastí se na úrovni WBCSD i 
jejích 64 členů regionální sítě diskutují a připravují tzv. „business solutions“-viz web CBCSD. 

   
• Shrnutí konference Liaison Delegátů WBCSD Montreux, Switzerland, 7.-11.4.2014 
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 Tradiční setkání liason delegátů shromáždilo tento rok v Montreux kolem 250 účastníků, z toho téměř 
40 zástupců Regionální sítě.  Za CBCSD se konference zúčastnili ing. Petr J. Kalaš, víceprezident 
CBCSD, ing. Tomáš Chmelík, zastupující ČEZ (člen CBCSD), a Jonathan Wootlif, senior expert CBCSD. 
Obsah konference byl zaměřen na další posun nosného programu WBCSD „Action 
2020“  (iniciovaného na loňských konferencích v Montreux a Istanbulu a odvozeného z dlouhodobého 
programu „Vize 2050“) od konceptu k realizaci s výrazným rozšířením a prezentacemi tzv. Business 
cases (letošní počet 32 projektů je 3 krát větší než před rokem). Jeden den byl věnován aspektům 
klimatických změn s vystoupeními a účastí význačných mezinárodních expertů na kulatých stolech. 
Program konference byl doprovázen řadou speciálních seminářů, na kterých byly prezentovány nové 
trendy a zkušenosti z probíhajících programů, a setkáními odborných pracovních skupin v řadě oblastí. 
První den konference byl věnován setkání zástupců Regionální sítě a bylo zde představeno 6 nových 
ředitelů následujících  „clusterů“ z původních 9 prioritních oblastí „Action 2020“. Tyto clustery jsou 
zaměřeny na:  

- Cities (Urban iniciative),  
- Energy efficiency in buildings, 
- Food, Feed, Fibre and Biofuels,  
- Social Impacts,  
- Sustainable Lifestyles 
- Water.   

V rámci výměny zkušeností prezentovali zástupci  BCSD z Turecka a Singaporu řadu činností v 
kontextu „business solutions“ a národních „Actions 2020“. V každé z těchto 6 skupin 
identifikovali národní zástupci oblasti jejich projektových zaměření a „best practices“.  

V Montreux došlo i k organizační regionalizaci regionální sítě do 4 oblastí a přejmenování „Regional 
network“ na nové označení „Global network“. Česká Rada byla zařazena do evropské skupiny. Síť 
národních členů byla vyzvána k prohloubení dialogu s národními administrativami za účelem vytváření 
„business solutions“. 
Činnosti českých zástupců se soustředila – vedle účasti na plenárních programech konference -  i na 
tematicky cílené semináře. V popředí odborného zájmu byly následující oblasti: Reporting, Energy 
Efficiency in Buildings (EEB), Power sector (thems: Building a resilient power sector , presentace 
nového pohledu na budoucnost sektoru: Zpráva MIT „Utility oft he Future“), The Urban Infrastructure 
Initiative, Klimatické změny (nově vytvořený mezinárodní Výbor pro klimatické změny – New Climate 
Economy - za účasti politických leadrů, roadmap to Paris 2015), Udržitelná mobilita a Voda. 
Čeští zástupci vystupovali aktivně jak v oblasti osobních kontaktů s vytvořením řady nových a 
prohloubením již existujících kontaktů, včetně  poskytování mediálních vstupů Tomášem Chmelíkem a 
Jonathanem Wootliftem. Došlo k setkání s koordinátory některých Pracovních skupin (EEB, Reporting, 
Energetika, Klima, Voda) za účelem případného propojení i s českými programy. Další setkání se 
uskutečnila i s některými zástupci mezinárodních firem (Toyota, Siemens, British Telecom, 3M, UPS).  
Bilaterálně byly posíleny vztahy k Maďarsku s předběžnou dohodou setkání a výměnou zkušeností v 
oblasti získávání nových členů) a aktivit, Polsku, Rakousku, Vietnamu, USA (Yale university program 
pro Ostravu) i některým dalším. 
Letošní výroční konference Světové podnikatelské rady se uskuteční v listopadu v americké Atlantě. 
Více zde: http://www.cbcsd.cz/news/shrnuti-konference-liason-delegatu-wbcsd-montreux-switzerland-
7-11-4-2014/ 
 
7. Finanční hospodaření: viz samostatná příloha 
 
8. Plán akcí do konce roku 2013 
23. června 2014 od 10:00 v prostorách Ministerstva životního prostředí - Efektivní uplatňování 
dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí, jehož řešitelem je společnost ENVIROS, s.r.o. Cílem 
projektu je vytvoření komplexního,  systematického návrhu na zefektivnění postupů při zavádění 
dobrovolných nástrojů v České republice a identifikace vhodných podmínek pro jejich širší uplatnění v 
praxi.  
18.9.2014 – VŠE: Mezinárodní konference na téma: Konkurenceschopnost ČR 
Další plánované akce budou obsaženy v prezentacích jednotlivých pracovních skupin. 
 
Zprávu o činnosti připravil:      Ivo Gajdoš, výkonný ředitel CBCSD 


