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Termíny plánovaných zasedání 
 

 Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO 
– 11. prosince 2019 od 10:00 hod. v Sekretariátu 
České komise, Rytířská 31; 

 Plenární zasedání České komise pro UNESCO  -  
13. prosince 2019 od 11:00 hod. v Zrcadlovém 
salonku Černínského paláce. 

 
Obnova složení České komise pro UNESCO 

V letošním roce dochází k obměně složení České 
komise pro UNESCO (po skončení čtyřletého 
funkčního období 1. 12. 2015 – 30. 11. 2019) a ke 
snížení počtu jejích členů. Slavnostní předání 
jmenovacích dekretů pro novou Českou komisi pro 
UNESCO a první společné plenární zasedání v novém 
složení se uskuteční v pátek 13. prosince 2019 v  
11 hodin za účasti ministra zahraničních věcí České 
republiky Tomáše Petříčka. 

 
Plenární zasedání České komise pro UNESCO 

Dne 1. listopadu 2019 se uskutečnilo druhé letošní 
plenární zasedání České komise pro UNESCO.  
V souvislosti s dlouhodobou podporou ze strany 
UNESCO programu ocenění L´Oréal Pro ženy ve 
vědě, představil generální ředitel L´Oréal Česká 
republika, Slovensko a Maďarsko Ing. Tomáš Hruška 
formou prezentace celou iniciativu za Českou 
republiku. Dále se plenární zasedání zabývalo 
výsledky 207. zasedání Výkonné rady UNESCO, které 
se konalo ve dnech 9. – 23. 10. 2019 v Paříži. 
Informaci přednesla Mgr. Leona Kleinová ze Stálé 
delegace ČR při UNESCO. Plenární zasedání si dále 
vyslechlo informaci  o průběhu 25. Valného 
shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, 
které se konalo ve dnech 23. – 24. 9. 2019 ve Znojmě. 
Předsedové odborných sekcí podali informaci o jejich 
činnosti, přičemž hlavní pozornost byla věnována 
problematice nového stavebního zákona, resp. 
vhodnému způsobu reakce České komise pro 
UNESCO na první návrh jeho paragrafového znění. 
Na zasedání panovala shoda na zaslání dopisu 

předsedy České komise pro UNESCO předsedovi vlády 
v této záležitosti. Závěrem byla podána informace o 
udělených záštitách České komise pro UNESCO v roce 
2019. 

40. zasedání Generální konference UNESCO  

Ve dnech 12. – 27. listopadu 2019 se v Paříži 
uskutečnilo 40. zasedání Generální konference 
UNESCO. Mezi nejvýznamnější body programu patřilo 
schválení programu a rozpočtu organizace na roky 
2020–2021, přijetí Globální úmluvy o uznávání 
kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání, 
přijetí doporučení o otevřených vzdělávacích zdrojích a 
volba nových členů Výkonné rady a subsidiárních 
orgánů, mezivládních výborů a orgánů programů 
UNESCO na období 2019-2023, ve kterých ČR úspěšně 
opětovně kandidovala do Výkonného výboru pro 
Mezinárodní kampaň za zřízení Núbijského muzea 
v Asuánu a Národního muzea egyptské civilizace 
v Káhiře a do Výboru sídla. Projednán byl rovněž 
aktuální stav strategické transformace organizace a 
zahájena debata o přípravách návrhu Střednědobé 
strategie UNESCO na léta 2022-2029 a návrhu 
programu a rozpočtu organizace na období 2022-2025. 
Generální konference rovněž schválila seznam 
významných výročí spojovaných s UNESCO na roky 
2020 a 2021, mezi něž Česká republika navrhla 350. 
výročí úmrtí Jana Ámose Komenského. 

Vedoucí delegace, ministr kultury Lubomír Zaorálek, se 
zúčastnil obecné politické rozpravy, v které přednesl 
národní projev, v němž se soustředil na potřebu 
společné, odpovědné a efektivní spolupráce a vyzdvihl 
angažovanost ČR v různých oblastech činnosti 
UNESCO. Dále se sešel s ředitelkou Centra světového 
dědictví Mechtildou Rössler, se kterou projednal 
správu kulturních statků zapsaných na Seznam 
světového dědictví v ČR. V dalším programu zahájil 
ministr Zaorálek výstavu k modrotisku v návaznosti na 
zápis nadnárodní nominace ČR, Maďarska, Německa, 
Rakouska a Slovenska „Modrotisk, resistentní 
/rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě“ na 
Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního 
dědictví lidstva v roce 2018. 
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V rámci Generální konference proběhlo dále zasedání 
ministrů školství na vysoké úrovni k problematice 
inkluze a mobility ve vysokoškolském vzdělávání, 
kterého se zúčastnil náměstek ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého 
školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček. Další 
vrcholnou akcí bylo Fórum ministrů kultury, jehož 
cílem bylo debatovat o hlavním směřování kulturní 
politiky v následujících letech. ČR na Fóru zastoupil 
náměstek ministra kultury pro řízení sekce 
kulturního dědictví Vlastislav Ouroda. 

Další členové delegace se zapojili do práce plenárního 
zasedání, pěti programových komisí (vzdělávání, 
kultura, přírodní vědy, společenské a humanitní vědy, 
komunikace a informace) a komise pro finanční a 
administrativní otázky, podporu programu a vnější 
vztahy. V rámci těchto orgánů se projednávaly a 
přijímaly návrhy rezolucí týkajících se obecných 
politických a programových otázek. 

 

22. zasedání Valného shromáždění 
smluvních stran Úmluvy o ochraně 
světového kulturního a přírodního dědictví 

Ve dnech 27. – 28. listopadu 2019 se uskutečnilo 
v Paříži zasedání smluvních stran Úmluvy o světovém 
dědictví. V jeho rámci proběhly volby členů Výboru 
pro světové dědictví (WHC) na období 2019-2023, 
kdy novými členy Výboru byly zvoleny Egypt, Etiopie, 
JAR, Mali, Nigérie, Omán, Rusko, Saúdská Arábie a 
Thajsko. 

208. zasedání Výkonné rady UNESCO 

Dne 29. listopadu 2019 se v Paříži uskutečnilo 208. 
zasedání Výkonné rady UNESCO. Hlavním bodem 
zasedání byly volby nového předsedy, místopředsedů 
a předsedů výborů a komisí. Novým předsedou 
Výkonné rady se stal velvyslanec Rovníkové Guiney 
(rotace podle volebních skupin, nyní předsedá na 
dvouleté období skupina Va – Afrika). Místopředsedy 
Výkonné rady byly zvoleny dle volebních skupin: 
Švýcarsko (I), Rusko (II), Svatá Lucie (III), Bangladéš 

(IV), Etiopie (Va) a Egypt (Vb). Předsednictví Komise 
pro program a vnější vztahy se ujme Venezuela, 
Finanční a administrativní komisi bude předsedat 
Japonsko, Zvláštní výbor povede Portugalsko, Výbor 
pro nevládní partnery bude vést Srbsko a Výboru pro 
úmluvy a doporučení bude předsedat Tunisko. 

ČR byla opětovně zvolena do Výboru na 
ochranu kulturních statků za ozbrojeného 
konfliktu 
 
Ve dnech 3. – 4. prosince 2019 se v Paříži uskutečnilo  
8. zasedání smluvních stran Druhého protokolu 
Haagské úmluvy z roku 1954 na ochranu kulturních 
statků za ozbrojeného konfliktu. Během zasedání došlo 
k volbě 6 nových členů Výboru na ochranu kulturních 
statků za ozbrojeného konfliktu na období 2019-2023. 
Svou kandidaturu do tohoto výboru předložilo 8 států: 
Afghánistán, ČR, Estonsko, Libye, Maroko, Nigérie, 
Rakousko a Řecko. Novými členy Výboru se staly ČR, 
Estonsko, Maroko, Nigérie, Rakousko a Řecko. 

Den lidských práv 

Dne 10. prosince si připomínáme Den lidských práv 
jako výročí přijetí textu Všeobecné deklarace lidských 
práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. K 
naplňování cílů této deklarace významnou měrou 
přispívá také činnost UNESCO. Výbor pro úmluvy a 
doporučení v UNESCO dohlíží na dodržování ochrany 
lidských práv v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. 

Letošním tématem dne je mládež stavějící se za lidská 
práva, proti rasismu, nenávistným projevům, šikaně, 
diskriminaci, změně klimatu atd. Více informací lze 
nalézt na webové stránce: 
https://www.un.org/en/observances/human-rights-
day. 
 
Výstava 30 let památkové péče po pádu 
železné opony 

Výstava bilancující proměny památkového fondu a 
systém péče o kulturní dědictví v České republice v 
demokratických podmínkách po roce 1989 je k 
zhlédnutí ve vstupní hale Národní technické knihovny v 
Praze do konce roku 2019. Jejími autory jsou odborníci 
napříč pracovišti Národního památkového ústavu. Více 
informací naleznete na webové stránce: 
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-
jako-instituce/akce/47547-vystava-30-let-pamatkove-
pece-po-padu-zelezne-opony 

Sekretariát České komise pro UNESCO 
přeje všem hezké vánoční svátky a mnoho 
zdraví a štěstí v novém roce 2020! 
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