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ĆESKO 2030 / Dobrovolné závazky / JEDNOTLIVCI/ Praha, 1. 11. 2016 

 

 1 2 3 4 5 6 

Závazek - název  

Rozmanitá zahrada  

 

Pěstovat 

zeleninu/ovoce pro 

vlastní potřebu 

Nechat mrtvé dřevo 

leţet – kde to 

legálně lze  

Tůňka/voda bez 

nasazených ryb 

(ničí vodní 

ekosystém) 

Kdyţ mohu, limituji 

uţití osobního 

automobilu a 

preferuji jiné 

alternativy dopravy 

Energetika – min. 

energetická tř. A 

Závazek - popis Na zahradě (či 

jiném pozemku) 

nebudu mít jen 

pečlivě střiţený 

trávník ale (několik 

m2) květnaté louky 

(=lučních květin), 

kopřiv apod.  

(závazek se 

opakoval 2x) 

Pěstovat zeleninu a 

ovoce pro vlastní 

potřebu (pokud 

k tomu mám 

moţnosti). 

Mám-li moţnost 

(obecně + v mezích 

zákona), ponechám 

v přírodě mrtvé 

dřevo (nastojato = 

např. torzo 

uschlého stromu;  

nebo naleţato = 

padlý kmen, nebo i 

hromadu větví). 

Vybuduji-li malou 

(nebo i větší) vodní 

nádrţ (tůňka, 

zahradní jezírko 

apod.), ponechám ji 

bez ryb.  

(závazek se 

opakoval 4x) 

Kdyţ můţu, pouţiji 

chůzi, kolo, jiný 

nemotorizovaný 

prostředek, nebo 

hromadnou 

dopravu namísto 

osobního 

automobilu.  

Nakupovat 

spotřebiče 

v energetické třídě 

A  a vyšší. 

Důleţitost  1   4  

Snadnost realizace 2 2 1 1  4 

 

 7 8 9 10 11 12 

Závazek - název Osobní zapojení do 

veřejného ţivota –

zastupitelstvo apod.  

Občanství ve své 

aktivní formě aţ po 

Sníţit za rok 

spotřebu H20 o 

určité % 

Nákup méně 

zatěţující domácí 

chemie 

Lokální spotřeba/ 

ekoprodukty 

Platit řádně daně a 

pojištění 

Tuzemská 

produkce - 

preference 
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účast v pol. straně 

Závazek - popis (závazek se 

opakoval 3x) 

Zvýšit obč. 

Participaci > 

osobním zapojením 

do veřejného ţivota 

– účast na veř. 

projednáních, 

jednáních 

zastupitelstev apod.  

Sníţit spotřebu 

vody v domácnosti 

(jednotlivce) např. 

O 20% ročně  

 

Zaměřit se na 

nákup snadněji 

rozloţitelných/ 

ekologických 

prostředků pro 

domácnost  

 

(závazek se 

opakoval 2x) 

- potravin 

- energie (OZE) 

- kapalin (vody, 

sráţek, vína) 

 

Platit řádně daně a 

pojištění – včetně 

placení DPH u 

řemeslníků. 

Přispívat k rozvoji 

domácí části 

ekonomiky 

preferencí 

tuzemské 

produkce. 

Důleţitost 3 1 1 3 1 1 

Snadnost realizace  1 1 1 2  

 

 

Komentář k úvodu a průběhu worshopu:  

 

Ve skupině jednotlivci se sešlo 7 účastníků - muţů, později se připojil ještě jeden a ten se zase po čase odebral pryč. V několika případech se jednalo o 

tváře, které jsme jiţ měli moţnost vidět během jarních setkání nad strategickým rámcem.  

Na představování nebylo příliš mnoho času, nejsem tedy schopna dobře odhadnout, kdo byl přítomen, ale obecně mi přišlo, ţe jsou motivování řešit právě 

závazky jednotlivců.  

 

Skupině chvíli trvalo, neţ jsme se domluvili, zda budeme alespoň částečně dodrţovat metodu a zabývat se závazky. Bylo znát, ţe je potřeba se nejdříve 

trochu rozkoukat, kdo je přítomen a vyjasnit si, proč se vůbec zabýváme závazky pro jednotlivce. 

Pak ale došlo v zásadě k nalodění skupiny a naopak velmi pozitivní reakce směrem k individuálním závazkům, které mohou být v některých oblastech 

velmi účinným nástrojem – změna spotřebního chování, úspora zdrojů a energií atd.  

 

Zazněly kritické otázky/podněty:  
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Jak se budou závazky dále zpracovávat? Vznikne nějaký seznam, kde si budu moci vybrat, k čemu se chci zavázat?  

Proč je tu zahrnuta skupina jednotlivci a naopak chybí obce (samosprávy), rodiny apod.?  

Jak fungují individuální závazky? (Jak se s tím pracuje? Má s tím někdo zkušenost?) 

Chybí závazky pro města a obce. 

*Děti se ptají, co mají činit k ochraně přírody, učitelé neví....mohly by je závazky nasměrovat?  

 

Přepis nápadů z prvních záznamových karet – brainwritting závazků:  

 

1. Vstup do politické strany a aktivita v ní 

-- 

1. Nejezdit nakupovat autem, do práce jezdit veřejnou dopravou.  

2. Chodit k volbám a volit podle osobní zkušenosti s jednotlivými kandidáty (ne podle medií a billboardů). 

3. Pěstovat zeleninu a ovoce pro vlastní potřebu (pokud k tomu mám moţnosti).  

4. Platit řádně daně a pojištění – včetně placení DPH u řemeslníků.  

-- 

1. Podpora zdravého ţivotního stylu a kvality ŢP: V kaţdodenním ţivotě nepouţívat motorová vozidla v případech, kdy je cíl časově dosaţitelný (např. 

Pohyb na sídlišti za vybaveností).  

2. Přispívat k rozvoji domácí části ekonomiky preferencí tuzemské produkce.  

-- 

1.Přiznivé modely chování pro VR (asi myšlena veřejnost) 

- ověřené indikátory – zpětná vazba (www.) 

- podporované (know-how, finančně)  

pozn. přepisujícího:  Jedná se o podpůrný mechanismus pro závazky jednotlivců, aby se mohli rychle zorientovat, jaké závazky přijímat – poskytnutý  

nástroj ze strany státu 

2. Pouţívání lokálních zdrojů: 

- potravin 

- energie (OZE) 

- kapalin (vody, sráţek, vína) 



 

 
Projekt „Systém dlouhodobých priorit udrţitelného rozvoje ve státní správě“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185 je realizován s finanční podporou 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 
 

3. Zvyšování nezávislosti na centralizovaných zdrojích 

4. Zapojení do veřejného ţivota 

-- 

1. Na zahradě (či jiném pozemku) nebudu mít jen pečlivě střiţený trávník ale (několik m2) květnaté louky (=lučních květin), kopřiv apod.  

2. Mám-li moţnost (obecně + v mezích zákona), ponechám v přírodě mrtvé dřevo (nastojato = např. torzo uschlého stromu;  nebo naleţato = padlý kmen, 

nebo i hromadu větví). 

3. Vybuduji-li malou (nebo i větší) vodní nádrţ (tůňka, zahradní jezírko apod.), ponechám ji bez ryb.  

4. Kdyţ můţu, pouţiji chůzi, kolo, jiný nemotorizovaný prostředek, nebo hromadnou dopravu namísto osobního automobilu.  

-- 

1. Sníţit spotřebu vody v domácnosti (jednotlivce) např. O 20% ročně  

Váţe se k strategické surovině/zdroji – voda  

2. Zaměřit se na nákup snadněji rozloţitelných/ekologických prostředků pro domácnost  

3. Zvýšit obč. Participaci > osobním zapojením do veřejného ţivota – účast na veř. projednáních, jednáních zastupitelstev apod.  

4. Nakupovat spotřebiče v energetické třídě A  a vyšší. 

5. Změna osobního dopravního chování – vyuţívat záchytná parkoviště a z nich jet MHD.  

-- 

1. Preference domácích potravin a potravin z ekologického zemědělství.  

2. V případě nákupu mořských ryb preference ryb z neohroţených lovišť dle klasifikace FAO.  

3. Preferencedřeva s certifikací FSC.  

4. Preference veřejné a cyklodopravy, popř. chůze pro kaţdodenní cesty.  

5. Nákup potravinářských výrobků neobsahujících palmový olej.  

-- 

1. Konzultace o strategické práci (zahrnující zkušenosti, instruktáţe, implementace,...) 

pozn. přepisovatele: Závazek se netýká jednotlivců, jedná se o podnět k další práci se strategickým rámcem.  

 

Po první individuální části brainwrittingu skupina nechtěla jít cestou práce ve dvojicích, chtěli slyšet všechny podněty od všech a s ohledem na časový 

rámec nebyl ani příliš prostor dále rozpracovávat karty směrem k popisu důleţitosti a náročnosti.  
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Celkem jsme se shodli na 12 závazcích, z nichţ cca 1/3 se opakovala v různých variacích a tyto byli konsolidovány do jednoho znění závazku, pokud to 

skupina odsouhlasila. O nich pak proběhlo hlasování směrem k důleţitosti a náročnosti implementace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČESKO 2030 / Dobrovolné závazky / KOMERČNÍ SEKTOR 
 

Úvodní diskuse: 
- Chybí jasnější podpora udrţitelnosti 
- Je třeba znát podrobněji cíle strategického rámce, pak můţeme formulovat závazky 
- Závazky mohou být znemoţněny stávající legislativou = nutnost změnit legislativu 

 

 1 2 3 4 5 6 

Závazek - název  
Vlastní čistá 
energie 
 

Osvěta ve škole 
(témata: OZE, 
následky klimat. 
změn) 

Potravinová 
soběstačnost 
(legislativa) 

Snížení 
prekérních úvazků 
ve firmách 

Ve firmách bez 
fosforu 

Legislativa 
v souladu s cíli 
Česko 2030 

Závazek - popis Firmy zavedou 
technologie 
vyuţívající 
nevyčerpatelné 
zdroje energií, 

Firmy se budou 
podílet na osvětové 
činnosti na školách 
(přednášky, 
semináře) čímţ 

Pozn.: Závazek se 
týká veřejné 
správy, ne firem. 
 
Úpravou legislativy 

Firmy omezí počty 
závazků na dobu 
určitou, DPP a DPČ 
a ţivnostenského 
listu. Firma tak 

Firmy nebudou 
pouţívat prací a 
čisticí prostředky 
obsahující fosfor. 
Dopad. Zlepšení 

Pozn.: Závazek se 
týká veřejné 
správy, ne firem. 
 
Legislativní akty 
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baterií a účinného 
energetického 
managementu, 
elektro automobilů 
apod. 
Dopady: podpora 
decentralizované 
energetiky, sníţení 
CO2 
 
 
 
 
 

přispějí k budování 
pozitivního vztahu 
mladé generace k 
OZE 

stát zajistí dotace 
do zemědělství na 
úroveň EU nebo 
exportních států. 

omezí 
nedobrovolnou 
flexibilitu svých 
pracovníků. 
Dopad: v globálním 
měřítku přispěje ke 
sníţení prekarizace 
práce, sníţení 
výpadků daní 
z příjmů fyzických 
osob, a stabilita 
ekonomiky. 

kvality vod 
z hlediska 
sniţování 
eutrofizace.  

musí být na 
podporu cílů 2030. 
Do důvodové 
zprávy sdělit, zda 
návrh je v souladu 
s cíli 2030 
(obdobně jako se 
nyní indikuje, zda je 
v souladu s 
legislativou EU) 
Dopad: provázání 
resortů na 
strategický rámec. 

Důleţitost 6 bodů 2 body 1 bod 1 bod 1 bod 4 body 

Snadnost realizace 0 bodů 3 body 1 bod 2 body 5 bodů 3 body 

 
 
 
 

 7 8 9 10 11 12 

Závazek - název Kontrola výstupů 
u dotací (nejen 
kontrola procesu) 

Zavedení 
materiálového 
účetnictví 

Podpora 
podnikání 
s finanční 
spoluúčastí 
zaměstnanců 

Adaptace 
pracovního 
prostředí vůči 
starším 
zaměstnancům 

Podpora 
alternativních 
směrů výzkumu 

 

Závazek - popis Pozn.: Závazek se 
týká veřejné 
správy, ne firem. 
 
Ministerstva, 
respektive správci 

Firmy zavedou 
materiálové 
účetnictví s cílem 
posílit maximální 
vyuţívání všech 
materiálů, 

Rozšíření modelů 
podnikání, včetně 
druţstevnictví se 
zaměstnaneckou 
spoluúčastí jako 
součást sociálního 

Vzhledem 
k populačním 
trendům je třeba 
měnit podmínky pro 
starší 
zaměstnance.  

Pozn.: Závazek se 
týká veřejné 
správy, ne firem. 
 
MŠMT by mělo 
podporovat 
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dotačních 
programů budou 
klást větší důraz na 
obsahovou stránku 
přidělovaných 
dotací. Nebudou 
kontrolovat jen 
formální a procesní 
stránku, ale výstupy 
projektů zejména 
s ohledem na cíle 
Česko 2030.  
 
 
 
 

respektive 
budování 
uzavřených 
materiálových toků.  
První krok je 
poměrně náročný.  
V okamţiku 
zavedení jiţ ale 
nevyţaduje takové 
náklady. 

podnikání.  
Jde o formu 
podpory 
zaměstnanců, 
sociální soudrţnosti 
a kultivace 
podnikatelského 
prostředí. Investicí 
by byly zejména 
náklady na 
vzdělávání, 
budování firemní 
kultury.  

Náklady mohou být 
středně náročné, 
dle charakteru 
činnosti 
zaměstnavatele.  

alternativní směry 
výzkumu s cílem 
pluralitnějšího 
pohledu na vědu. 

Důleţitost 3 body 2 body 1 bod 2 body 0 bodů  

Snadnost realizace 4 body 3 body 1 bod 3 body 0 bodů  

 
 
 

ČESKO 2030 / Dobrovolné závazky / Neziskový sektor 
 

 1 2 3 4 5 6 

Závazek - 
název 

 
Systémová 
podpora 
učitelů 
(v rámci cíle 
4.2) 
 

Podpora 
šíření 
povědomí o 
Strategickém 
rámci ČR 
2030 

Šířit povědomí a 
vzdělanost celé 
společnosti 
v oblasti dopravy 
a mobility 
(působit jako 
„ambasador“)  

Podpora 
mezinárodních 
vztahů a 
předávání dobré 
praxe 

Podpora dlouhodobých 
pracovních míst v NNO 

Měření dopadu 
(impactassesment) 
činnosti NNO se 
zaměřením na plnění 
konkrétních 
strategických cílů 
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Závazek - 
popis 

Formou 
specifických 
aktivit 
jednotlivých 
neziskových 
aktivit 
 
 

Rozšířit 
povědomí 
veřejnosti o 
existenci 
tohoto 
dokumentu 

Podporuje naplnění 
cíle Udrţitelný 
rozvoj sídel, lidé a 
společnost, krajina, 
mezinárodní 
závazky. 

Viz cíl 20.3. Vytvoření koncepce podpory – 
dlouholeté a stabilní – pracovních 
míst v NNO, kde je moţnost 
vytvářet místa s volnou prac. 
dobou, zkrácenými úvazky apod. 
Proto jsou tato místa vhodná pro 
osoby hendikepované na trhu 
práce  

NNO by se zavázali 
zhodnotit svůj vlastní 
dopad, na základě 
konkrétní metodologie 

Důleţitost 4  
 Rozvoj 
rozhledu 
pedagogů a 
zároveň a 
studentů 

4  
Lepší šíření a 
plnění 
závazků 
plynoucích 
z dokumentu 

2 
Pomůţe 
implementovat 
závazky ve vztahu 
k udrţitelné 
dopravě 

0 
Zvýšení kvalit v ČR 
v různých 
oblastech 
(získávání nových 
zkušeností a 
zavádění 
osvědčených 
zahrč. praktik)  

5 
Sníţení strukturální 
nezaměstnanosti. Odstranění 
latentní nezaměstnanosti; 
sníţením kriminality; obnovení 
pracovních návyků 
nezaměstnaných; Stabilizace 
NNO. Odpovídá cílům: 1.1, 2.,3., 
7.1, 16., 26., 22. 
 

1 
NNO budou líp chápat 
dopad své činnosti 
vzhledem na udrţitelnost 
a celo-společenské cíli. 
Do budoucna to podpoří u 
neziskovek evidenced-
based strategické 
plánovaní. 
 

Náročnost 
realizace 

0 
Dostupnost 
dotací na 
vzdělávací 
projekty 
 

4  
Získání zájmu 
veřejnosti o 
Strategické 
rámce  

3 
Záleţí na financích 

2 
Získávání kontaktů 
pro vyměňování 
zkušeností 

4 
Je třeba provést analýzu zájmu 
NNO o zaměstnance. Změnit 
metodiku podpory pracovních 
míst, přesunout část prostředků 
z pasivní pol. Zaměstnanosti do 
přímé podpory NNO.  

4  
Metodologii je nutné 
upravit na základě 
zaměření konkrétní NNO 
a je taky nutné mít přístup 
k datům, které jsou k 
měření nutné. Zároveň je 
potřeba na tuhle činnost 
vyčlenit přiměřené 
kapacity 

 
 
 
Další podněty (první část brainwritingu): 
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 1.2.  Vzdělávání rodin v oblasti soft skills nezbytných k rozvoji osobnosti, která je základem pro zvládnutí problémových situací. Vzdělávání 
k občanství, sociálním, finančním a právním kompetencím 

 2.2. Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy v oblasti problematiky neziskového sektoru jako poskytovatele sluţeb, ţadatele o dotace i jako 
významného zaměstnavatele → 26.3. 

 4.4. Pomoc při tvorbě strategie celoţivotního vzdělávání s důrazem na zájmové vzdělávání, vedoucí k rozvoji osobnosti a získávání výše zmíněných 
kompetencí (vč. Vzdělávání seniorů) 

 Přenos informací o neziskovém sektoru všem úrovním veřejné správy 

 Spolupráce při podpoře zaměstnanosti v NNO vytváření dlouhodobě podporovaných míst 
 

 Podpora participace mládeţe na municipální, krajské i národní úrovni 

 Podpora „zdravé“ inkluze, inspirace zahraničním (VB) 

  Podpora mezinárodní spolupráce mládeţe, výměna zkušeností z oblasti školství – vzdělávacího systému 
 

 Podpora spolupráce neziskových org. a municipalit na poli zahraniční (rozvojové) spolupráce 

 Podpora niţší genderové nerovnosti a zejména podpora rovnosti 

 Podpora šíření strategie udrţitelného rozvoje mezi občany 

 Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin (uprchlíci, hendikepované osoby,…) 

 Podpora priorit zahrč. rozvojové pomoci ČR a s tím spojená podpora mezinárodních vztahů ČR s ostatními zeměmi 
 

 Add Udrţitelný rozvoj sídel – podporovat řešení udrţitelné městské dopravy  (vazba na dopravní politiku ČR) 

 Add Lidé a společnost – zdraví a vzdělanost. Podporovat aktivní způsob ţivota formou podpory aktivní mobility (zdraví 2020) 

 Add krajina + mezinárodní závazky – Upozorňovat na environmentální a sociální problémy v dopravě s vazbou na Paříţskou deklaraci 

 Add Udrţitelný rozvoj sídel – pracovat na síťování organizací a zapojování veřejnosti. 
 

 Budování mezi-oborových a mezi-sektorových partnerství za účelem společné advokační činnosti    

 Audity strategických cílů, projektů a činnosti NNO z hlediska mezi-oborových témat - gender, environmentální problematika, sociální inkluze ... 

 Měření dopadu (impactassesment) činnosti NNO. Se zaměřením na plnění konkrétních strategických cílů 
 
 
Popis průběhu: 



 

 
Projekt „Systém dlouhodobých priorit udrţitelného rozvoje ve státní správě“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185 je realizován s finanční podporou 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 
 

Celkem 6 osob z toho se do první fáze diskuse (brainstorming) zapojilo jen 5 (nezapojil se pán z Akademie věd). Poté práce ve trojicích, kdy kaţdá trojice 
mohla navrhnout aţ 3 společné cíle. Nakonec proběhlo představení a hlasování o důleţitosti a náročnosti. Při představení byly zjištěny dva velmi podobné 
závazky (šíření povědomí…).     
 


