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Zajištění udržitelných pracovišť 

 

Strategie udržitelného rozvoje 

 
Význam místní a regionální samosprávy při dosahování udržitelného rozvoje 
byl uznán na summitu Země v Rio de Janeiro v roce 1992; tento summit 
položil základy pro další aktivity v uvedené oblasti. Dokument Agenda 21, 
který byl na summitu přijat jako plán činnosti na podporu udržitelného rozvoje, 
uvádí: „mnoho problémů a jejich řešení diskutovaných v Agendě 21 má své 
kořeny v místních aktivitách, rozhodujícím faktorem při plnění našich cílů 
bude proto zapojení a spolupráce místních úřadů“.1 

 

EU přijala svoji první strategii v oblasti udržitelného rozvoje na zasedání 
Evropské rady v Göteborgu v roce 2001. Následovala obnovená strategie 
udržitelného rozvoje pro rozšířenou EU v červnu 2006. Tato strategie definuje 
trvale udržitelný rozvoj následujícím způsobem: „Udržitelný rozvoj znamená, 
že potřeby současné generace je třeba naplnit, aniž ohrozíme uspokojování 
potřeb budoucích generací.“ 
 
Klíčové cíle této strategie jsou v oblasti ochrany životního prostředí, sociální 
spravedlnosti a soudržnosti, prosperity a mezinárodních závazků EU. Je v ní 
uvedeno sedm klíčových výzev, včetně cílů a politik vedoucích k jejich 
splnění. Jsou to:  

 omezit klimatické změny, náklady a negativní účinky těchto změn na 
společnost a životní prostředí;  

 zajistit, aby naše přepravní systémy splňovaly hospodářské, sociální a 
ekologické potřeby a zároveň měly jen minimální negativní dopad na 
hospodářství, společnost a životní prostředí;  

 podpořit udržitelnou spotřebu a výrobu;  

 zlepšit hospodaření s přírodními zdroji a zabránit jejich drancování, 
přitom respektovat přínos ekosystému;   

 přispívat k dobrému zdravotnímu stavu populace s rovnými 
podmínkami pro všechny a zlepšit ochranu před zdravotními riziky;  

 vytvořit společnost umožňující sociální začlenění všech, zohlednit 
solidaritu mezi generacemi a v jejich rámci, a zajistit a zvýšit kvalitu 
života občanů jako předpoklad jejich trvalého individuálního blahobytu;   

 aktivně podporovat udržitelný rozvoj na celém světě a zajistit soulad 
vnitřních a vnějších politik EU s globálním udržitelným rozvojem a 
souvisejícími mezinárodními závazky. 

 
Mezi hlavní zásady této strategie patří „zapojení podniků a sociálních 
partnerů“ s cílem „posílení sociálního dialogu“. 
 
Strategie trvale udržitelného rozvoje z roku 2006 předpokládá vznik národních 
strategií udržitelného rozvoje, jež by měly tuto problematiku řešit na 
vnitrostátní úrovni. Zavazuje také Evropskou komisi k vypracovávání 
realizačních zpráv každé dva roky – zprávy se sestavují na základě zpráv 
statistického úřadu EU, EUROSTATu. 
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Poslední zpráva EUROSTATu 2 uvádí (v datech za rok 2011) více než 
100 ukazatelů dosaženého pokroku. Z jedenácti ukazatelů označených jako 
hlavní, byl u tří – péče o osoby ohrožené chudobou nebo sociálním 
vyloučením, emise skleníkových plynů a spotřeba energie z obnovitelných 
zdrojů – konstatován posun jasně příznivým směrem. U dalších tří (reálný 
HDP na obyvatele, očekávaná délka (zdravého) života a hojnost běžných 
druhů ptáků) byly zjištěny mírně příznivé změny a u pěti (produktivita zdrojů, 
zaměstnanost starších pracovníků, spotřeba energie při dopravě v poměru 
k HDP, zachování populace ryb a oficiální pomoc rozvojovým zemím) byly 
zjištěny změny mírně nepříznivým směrem.  
 

Udržitelný rozvoj na pracovištích místní a regionální správy 

 
Ne všechny problémy řešené rozvojovou strategií EU v oblasti udržitelného 
rozvoje jsou v kompetenci místní a regionální samosprávy – například 
zachování rybích populací nebo výše státní rozvojové pomoci do jejich 
portfolia nepatří.  
 
Kromě toho jsou některé otázky spojené se strategii udržitelného rozvoje, 
zejména socioekonomický rozvoj, sociální začlenění a demografické změny, 
uvedeny v jiných sekcích. Patří mezi ně možnost zaměstnání u žen, integrace 
imigrantů, zaměstnanost starších pracovníků a rozsah celoživotního 
vzdělávání. Stejně jako v oblasti životního prostředí a změn klimatu však i 
některé pracovní problémy spojené s udržitelností nejsou dosud řešeny 
vůbec. Jedná se o problematiku spokojenosti zaměstnanců, např. řešení 
stresu a pracovní doba. 
 
Je také zřejmé, že udržitelný rozvoj představuje výzvu nejen pro celou 
ekonomiku, ale i pro místní a regionální samosprávy. Zejména je důležité 
zajistit, aby změny k udržitelnějšímu rozvoji nebyly na úkor pracovníků 
v tomto oboru, ani na úkor jejich klientů.  
 
Udržitelný rozvoj nabízí nové pracovní příležitosti; nedávná zpráva MOP 
odhaduje, že v „zelené ekonomice“ by mohlo vzniknout 15 až 60 milionů 
pracovních míst, mnohá z nich v Evropě.3 Současně může dojít k zániku 
některých míst a k zásadním změnám v jiných. Zaškolení zaměstnanců na 
potřebné dovednosti bude vyžadovat značné úsilí. Posun k udržitelnějšímu 
rozvoji si také může vyžádat změny v rozvržení pracovní doby a změny 
v poměru mezi částečnými a plnými úvazky. 
 
Chceme-li dosáhnout „spravedlivého“ přechodu na nový model – tedy nikoli 
na úkor zaměstnanců – je nutno o změnách informovat jejich zástupce a 
změny s nimi konzultovat (viz dále). Výše uvedená zpráva MOP konstatuje, 
že nalezneme „mnoho případů, kdy sociální dialog zásadně přispívá 
k ekologizaci ekonomiky, od jednotlivých podniků až po velké celostátní 
programy“. 
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Kroky v místní a regionální správě členských států 

 
Místní a regionální orgány v EU mají obecně velký zájem o řešení otázek 
udržitelného rozvoje, často pod praporem Agendy 21, tj. dokumentem 
dohodnutým v Riu. Mnoho z nich se připojilo k iniciativě ICLEI (Mezinárodní 
rada pro místní environmentální iniciativy), která byla založena v roce 1990. 
Tato iniciativa hrála na Summitu Země v Riu aktivní roli a i nadále podporuje 
udržitelnost na místní úrovni.  
 
Členy ICLEI je 147 místních samospráv nebo jejich asociací z EU: 21 jich je 
v Německu, 18 ve Španělsku, 16 ve Francii, 16 ve Finsku, 13 ve Švédsku, 12 
v Itálii, 12 v Norsku, 10 ve V. Británii, 6 v Dánsku, 6 v Portugalsku, 5 
v Nizozemsku a 5 v Rumunsku. Z Norska, které není členem EU, má v ICLEI 
přidružený status 11 měst a navíc i sdružení místních a regionálních orgánů, 
KS. 
 
Toto však v žádném případě nejsou veškeré aktivity místních samospráv 
v oblasti udržitelného rozvoje.  
 
V Německu vypracovalo plány opatření v rámci Agendy 21 několik 
spolkových zemí a velký počet místních samospráv. Nemáme sice žádné 
údaje o přesném počtu německých samospráv zapojených do aktivit v oblasti 
udržitelného rozvoje, studie v Porýní-Falcku v roce 2007 však zjistila, že osm 
ze 12 větších měst oficiálně přijalo usnesení ohledně Agendy 21 a tři z nich 
vypracovala podrobné plány. Nějaká opatření byla přijata ve 116 ze 
236 větších a středních samospráv.4 Sdružení německých měst (Deutscher 
Städtetag) také připravilo pro své členy materiál o tom, jak místní plán 
udržitelného rozvoje implementovat.  
 
Ve Francii se jedná o dobrovolnou aktivitu, místní plány však mají oporu 
v legislativě schválené v roce 2010. Do června 2012 tamní ministerstvo 
udržitelného rozvoje oficiálně uznalo 304 samospráv a jiných místních orgánů 
za „místní organizace s Agendou 21“, takže mohou snáze získat finanční 
podporu. Celkem se do června 2012 do těchto aktivit zapojilo téměř 850 
místních samospráv. Kromě toho jsou místní samosprávy obcí s více než 
50 000 obyvateli povinny předložit zprávu o situaci v oblasti udržitelného 
rozvoje dříve, než mohou začít jednat o přípravě rozpočtu. 
 
Ve Velké Británii mnoho místních samospráv vypracovalo zásady 
dlouhodobé udržitelnosti a v roce 2007 byl přijat zákon, který stanovuje pro 
všechny větší anglické samosprávy povinnost uzavřít s ústřední vládou 
dohodu, která mimo jiné řeší cíle v oblasti životního prostředí a klimatických 
změn. Po změně vlády v květnu 2010 byly však tyto dohody v říjnu 2010 
zrušeny; současná vládní politika klade důraz na samostatnost a odpovědnost 
místních samospráv. 
 
V Itálii bylo na podporu místních aktivit Agendy 21 v roce 2000 zřízeno 
samostatné sdružení. Podle poslední zprávy (za rok 2011) do něj vstoupilo 
490 místních a regionálních správ, včetně 55,5 % měst s více než 
100 000 obyvateli. Zpráva však také poukazuje na to, že počet členů ve 
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srovnání s předchozím rokem klesl o 6,3 %, patrně v důsledku vnitřních 
problémů a vnějších faktorů, např. omezení zdrojů místních samospráv.5  

 

Ve Švédsku zjistila zpráva publikovaná Švédskou asociací místních 
samospráv a regionů (SKL) v roce 2007, že 84 % místních samospráv mělo 
v roce 2006 vytčené ekologické cíle.6 V Norsku si téměř 300 ze 430 obcí 
vysloužilo označení „Ekomaják“, což znamená, že přijaly politický a praktický 
závazek ke zlepšení životního prostředí. V Estonsku musí být všechny místní 
strategie a rozvojové plány založeny na principech trvale udržitelného rozvoje. 
 
Takto vysoké požadavky na úrovni místních a regionálních orgánů nejsou 
překvapivé – vzhledem k ústřední roli, které tyto orgány a jejich sdružení hrály 
v celém procesu od začátku. CEMR, spolu s mezinárodní asociací ICLEI a 
dánským městem Aalborg, měl prezentaci na konferenci „Aalborg+10“ v roce 
2004, kdy 110 místních samospráv (nyní jich je více než 650) podepsalo 
Aalborgské závazky k dosažení udržitelnosti rozvoje. 
 
Zkušenosti z Itálie a Velké Británie však naznačují, že otázky udržitelného 
rozvoje v místní a regionální samosprávě nemusí být v některých zemích už 
považovány za tak důležité, a to vzhledem k novým – zejména finančním – 
problémům nebo změnám v politických prioritách.  
 

Rozsah provedených opatření 

 
Jak ukazují následující příklady, místní a regionální správy přijaly k realizaci 
závazků k udržitelnému rozvoji rozsáhlou škálu opatření. 
 
Městská rada v Birminghamu (Velká Británie): městská rada přijala opatření 
k odstranění pracovního stresu (a pokud to není možné, k jeho zmínění). Toto 
opatření zajišťují konkrétní pracovníci (antistresoví poradci), a to po 
ustanovení pracovní skupiny pro spokojenost zaměstnanců, vedené jedním 
z vyšších vedoucích. Dále byly zavedeny diskusní skupiny o stresu, plány 
hodnocení stresových rizik a opatření a bylo zajištěno školení v otázkách 
stresu pro manažery i řadové zaměstnance. Rada také v tomto bodě úzce 
spolupracovala s bezpečnostními referenty.  
 
Bristol (Velká Británie): městská rada doporučuje svým zaměstnancům jízdu 
na kole – kde je to možné, zajišťuje šatny a sprchy a nabízí proplácení 
„cestovného“ těm, kdo při řešení pracovní agendy používají místo vozu vlastní 
jízdní kolo.  
 
Rada v Croydonu (Velká Británie): tamní samospráva spolupracuje se sítí 
dobře vyškolených a nezávislých skupin, které usilují o zvýšení biologické 
rozmanitosti v místních parcích a lesích. Jedná se o „ochránce parku“ a 
místní ekologické a dobročinné organizace. Rada investovala jen omezené 
prostředky, díky nadšení a odhodlání dobrovolníků však byly výsledky 
mnohem vyšší než investice.  
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Dobříš (Česká republika): místní úřad instaloval po městě nové červené 
kontejnery na drobné vyřazené elektrospotřebiče. Ty potom mohou být 
recyklovány.  
 
Erfurt (Německo): Město zřídilo internetovou platformu „Forum Erfurt“, kde 
přijímá a účinným způsobem řeší podněty občanů. 
 
Rada hrabství Hertfordshire (Velká Británie): rada zjišťovala, jak mohou být 
veřejné služby ohroženy změnou klimatu. Po identifikaci oblastí k hlubší 
analýze začala rada řešit jednotlivá rizika. Založila registr rizik klimatických 
změn a pracuje na osvětě o jejich nebezpečnosti mezi všemi zaměstnanci.  
 
Hosnĕtín (Česká republika): přestože jde o malou obec (pouze 240 obyvatel), 
místní zastupitelstvo založilo teplárnu na biomasu a používá solární panely. 
 
Mohuč (Německo): místní zastupitelstvo provádí v městské správě eko-audit. 
 
Mnichov (Německo): Město pracuje na studii svého rozvoje (Perspektive 
München), která má nastínit, jak bude město vypadat za 20 nebo 30 let. 
Dvěmi hlavními zásadami do budoucna jsou udržitelnost, tj. zachování kvality 
města do budoucna, a život ve městě. Tím se rozumí sociální a kulturní 
rozmanitost, tolerance, ekonomické příležitosti a tvořivost, což jsou hodnoty 
vznikající interakcí různých lidí, kteří žijí blízko sebe. 
 
Orléans (Francie): městská rada zavedla novou službu, která umožňuje 
občanům bezplatné dobíjení přenosných přístrojů (jako jsou telefony, herní 
konzole, počítače a kamery) pomocí sluneční energie.  
 
Rimini (Itálie): rada se zavázala spustit osvětovou kampaň o rizicích azbestu 
a způsobu jeho likvidace; chce tak podpořit odstraňování azbestu v okolí. 
 
Seine-Saint Denis (Francie): místní program Agendy 21 obsahuje 
136 samostatných iniciativ, např. ke snížení nerovnosti (včetně programu 
k eliminaci nevyhovujícího bydlení). 
 
Stockholm (Švédsko): město má vozový park tvořený od r. 2012 výlučně 
ekologicky čistými vozidly. Jedná se o vozidla poháněná metanem (zemní 
plyn, bioplyn), ethanolem, elektrická a s hybridním elektrickým pohonem. 
 
Toulouse (Francie): místní samospráva stále více stimuluje své zaměstnance 
k používání veřejné dopravy místo vlastních aut. Mají také zásady šetření 
papírem, vodou a elektřinou. V rámci úspor byla v létě provedena změna 
pracovní doby. V odděleních, kde je to možné, zaměstnanci nyní začínají a 
končí dříve (v některých případech pracují od 5.00 do 12.00). Tím se šetří 
energie na použití klimatizace. 
  
Vitoria-Gasteiz (Španělsko): tamní samospráva v roce 2010 odsouhlasila už 
druhý akční plán pro Agendu 21, na období 2010 – 2014. Obsahuje 228 akcí 
a 304 dílčích aktivit, z nichž více než třetina řeší sociální začlenění a čtvrtina 
otázky životního prostředí. Na seznamu jsou i iniciativy ke zlepšení správy a 
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řízení města a zapojení jeho občanů. Mezi opatřeními je také zavedení 
ekologicky osvědčených postupů do všech staveb spravovaných městem. 
Současně poběží osvětový ekologický program pro zaměstnance a technické 
manažery. 
 

Role odborů a zástupců zaměstnanců 

 
Odbory a další organizace zastupující zaměstnance hrají při dosahování cílů 
v oblasti udržitelnosti samospráv klíčovou úlohu. Mohou přicházet s vlastními 
návrhy; mohou zaměstnance přesvědčit, aby přijali plány vedení. V některých 
případech je dále s nimi třeba projednat změny. 
 
V oblasti životního prostředí byl ve Velké Británii v roce 2012 odborovou 
konfederací TUC a naším Oddělením výzkumu práce proveden průzkum, 
který zjistil četné příklady odborové aktivity v místní samosprávě.  
 
Zástupci z odborového svazu občanské správy UNISON v radě hrabství 
Lancashire zajistili týdenní uzavření úřadu o Vánocích. „Dříve jsme mívali 
mezi Vánocemi a Novým rokem otevřeno, ale přesvědčili jsme vedení, že 
uzavření úřadu na celý týden přinese značné finanční úspory na vytápění a 
osvětlení,“ vysvětlili odboráři. V centru v Liverpoolu se odbory zasadily o 
instalaci fotobuněk u veřejného osvětlení. Odbory se také podílely na přípravě 
programu práce z domova (Rhondda Cynon Taf, Wales) a programů na 
podporu cestování do práce na kole a pěšky (Hackney, Londýn). Zástupce 
UNISON v jiné místní samosprávě vysvětlil, že připravují protipovodňovou 
strategii včetně zavedení udržitelných drenážních systémů, a také usilují o 
snížení závislosti na fosilních palivech, aby se zmenšila „uhlíková stopa“ 
úřadu. 7 

 

Nedávná příručka z Evropské konfederace odborových svazů (ETUC) 
obsahuje příklady, jak se odbory mohou zapojit do zlepšování životního 
prostředí na pracovišti i v jiných zemích než ve Velké Británii. Také ukazuje, 
jak mohou odboráři osvětově působit a získat podporu pro ekologické 
iniciativy. 8 

 

V oblasti veřejného zdraví (v rozsahu, v němž se to týká zaměstnanců místní 
a regionální samosprávy) ukládá evropská legislativa9 místním a regionálním 
správám povinnost informovat zaměstnance nebo jejich zástupce a 
konzultovat s nimi prováděné změny. Odbory vypracovaly zásady k zajištění 
dobrých životních podmínek zaměstnanců v samosprávě, které řeší řadu 
témat: pracovní doba, stres, šikana, obtěžování, násilí ze strany dalších osob, 
bolesti zad, svalů a kostí a nebezpečné látky. 
 

Závěry 

 
Udržitelný rozvoj je oblast, která se dotýká široké škály témat v místních a 
regionálních samosprávách, z nichž některé jsou probrány v jiných sekcích. 
Nicméně, ve dvou hlavních oblastech diskutovaných v tomto dokumentu, tedy 
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životní prostředí a zdraví populace, je zřejmé, že mnoho samospráv učinilo 
pokrok, a to v celé obrovské škále otázek. Je také zřejmé, že vznesené 
otázky mají dopad i na zaměstnance místní a regionální správy, a že jejich 
zapojení (a také jejich zástupců) může zásadně přispět k úspěšné realizaci 
zásad udržitelného rozvoje. 
 

Doporučení pro sociální partnery 
 

1. Nadále dbát, aby se na otázky životního prostředí nezapomínalo: 
pokud samosprávy čelí vážným finančním problémům, hrozí, že bude 
mít problematika životního prostředí nižší prioritu. To by však bylo 
chybou, protože lepší využití zdrojů může také v dlouhodobém 
horizontu přinést úspory. Je třeba dále probrat dlouhodobější pohled 
na udržitelnost ve všech jejích rozměrech, a to za účasti samospráv 
jako zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců. 

 
2. Dbát, aby zástupci zaměstnanců hráli důležitou úlohu v respektování 

udržitelného rozvoje na pracovišti: tyto zásady mohou být jen těžko 
implementovány bez aktivní podpory pracovníků. CEMR a EPSU by 
měly zvážit vydání pokynů, jak se do těchto aktivit zapojit, a to 
s uvedením osvědčených zkušeností, které by bylo možno dále 
prozkoumat a uplatnit na místní úrovni. 

 

 
 
 



 

PŘÍPADOVÉ STUDIE Z WORKSHOPU 
 
 
Norsko: Změna způsobu práce udržitelným způsobem 
 
 
Norská vláda v roce 2011 vypracovala vládní bílou knihu s názvem 
„Společná odpovědnost za dobré a slušné podmínky při práci“.x Kniha uvádí, 
že pracovní podmínky jsou u většiny norských zaměstnanců dobré, že 
hustota odborových buněk a pokrytí zaměstnanců kolektivní smlouvou jsou 
vysoké a že se situace v posledních letech zlepšila. Nicméně, publikace 
odhaluje i řadu problémů: vysoký počet částečných úvazků; vysoká 
nemocnost; a v některých sektorech i sociální dumping – využívání cizinců 
akceptujících špatné platy a podmínky. Zpráva došla – vzhledem 
k očekávanému zdvojnásobení počtu seniorů za období 2000–2050 – 
k závěru, že Norsko potřebuje více lidí pracujících více hodin. 
 
Toto je zvláště problém v oblasti zdravotní a sociální péče, kde je pouze 
31 % zaměstnanců zaměstnaných na plný úvazek. Celkově je v komunální 
sféře na plný úvazek 49 % pracovníků, na částečný úvazek 51 %. 
V důsledku toho se zaměstnavatelé a odbory dohodly, že je třeba zvýšit podíl 
plných úvazků. Tak by měli lidé prostor rozvíjet své schopnosti, zdravotnictví 
a sociální péče by byly atraktivnější pro mladé (kteří chtějí být zaměstnáni na 
plný úvazek) a klienti by se mohli těšit z lepších služeb. Většina lidí 
pracujících na částečný úvazek jsou ženy, takže tento krok může také vést 
k rovnoměrnějšímu rozložení péče o děti a domácnost mezi partnery.  
 
V roce 2011 podepsali zaměstnavatelé a komunální odbory dohodu o 
integraci znevýhodněných osob do pracovního života, a to s těmito prioritami: 
menší čerpání nemocenské; lepší začlenění zdravotně postižených do 
pracovního procesu; možnost pro seniory pracovat déle. 
 
V oblasti pracovních absencí bylo jedním z klíčových témat omezení 
nemocnosti u žen, která je více než dvakrát vyšší než u mužů. I když je 
jasné, že jedním z důvodů je i péče o děti ze strany žen, přesné důvody jsou 
nejasné. Jedním z nich může být i fakt, že ženy mají kromě dětí mnohem 
více dalších povinností – v domácnosti, v práci i v širší společnosti. K hlubší 
analýze těchto důvodů je potřeba další výzkum.  
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Měření dopadů na životní prostředí v České republice 
 
Liberecký kraj, který má 440 000 obyvatel, se rozhodl přesně zjistit svůj vliv 
na životní prostředí. Začali tedy měřit svou ekologickou stopu (množství 
přírodních zdrojů, které region spotřebuje v daném roce). K výpočtu se 
používají oficiální statistiky o spotřebě, přičemž tato data jsou převedena na 
plochu biologicky produktivní půdy a množství vody potřebné k výrobě 
využitých zdrojů a k asimilaci vzniklého odpadu. Zdroje a odpady lze 
přepočítat na odpovídající plochu biologicky produktivní půdy. Výpočet 
zohledňuje i plochu potřebnou k eliminaci oxidu uhličitého ze spalování 
fosilních paliv, zastavěné plochy a plochy potřebné k ochraně biologické 
rozmanitosti. Při převodu na produkci biomasy lze tyto různé oblasti vyjádřit 
ve stejných jednotkách a tak změřit celkovou potřebu přírodních zdrojů 
v regionu. Ta je pak porovnána s jeho disponibilní biokapacitou. 
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