
Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  
 
 

Záznam z 33. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

úterý 21. března 2017, 15:00 – 17:00, Lichtenštejnský palác (Hnědý sál) 

 

Přítomné členky a členové Rady vlády 

Libor Ambrozek (Český svaz ochránců přírody), Jiří Dlouhý (STUŽ), Rostislav Dvořák (SČMVD), 
Václav Hlaváček (Agrární komora), Radomír Jahoda (MO), Jiří Koželouh (Zelený kruh), Bedřich 
Moldan (Česká konference rektorů), Josef Praks (MK), Roman Prymula (MZdr), Bohuslav Sobotka 
(předseda RVUR), Hana Stelzerová (ČŽL), Ondřej Šejtka (ČRDM), Vladimír Špidla (ad personam), 
Radim Šrám (AV ČR, v. v. i.), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Petr Švec (NSZM), Milan Taraba (Rada 
seniorů), Martin Tlapa (MZV), Jarmila Uvírová (AK ČR), Jan Žůrek (CBCSD)  

 

Zástupci omluvených členek a členů Rady vlády 

Martin Boruta (MF), Bohumír Dufek (ASO), Vladimír Dolejský (MŽP), Aleš Chmelař (ÚV – SEZ), 
Otakar Hampl (MZe), Jiří Hrbek (ČSÚ), Dan Jiránek (SMO ČR) Martin Kučera (MPSV), Karla 
Mališová (MŠMT), Lucie Orgoníková (ÚV - RVVI), Zuzana Růžičková (MV), Vít Sedmidubský 
(MD), David Škorňa (MMR), Václav Trejbal (SP ČR)  

 

Nepřítomní členové a členky Rady  

Robin Böhnisch (PS PČR), Jakub Fischer (Rada vysokých škol), Radko Martínek (Senát PČR), 
Martina Štěpánková (ÚV – MLP), Tomáš Vrbík (HK ČR), Miroslav Zábranský (MS)  

 

Sekretariát RVUR  

Jiří Bendl, Aneta Haimannová, Ondřej Charvát, Anna Kárníková (tajemnice), Jakub Rudý, Alice 
Šamlotová  

 

Hosté   

Eva Bazgierová (OUR ÚV), Michal Broža (IC OSN), Kateřina Fialková (MZV), Igor Hartmann 
(MMR), Vanda Horná (MZdr), Tomáš Kažmierski (MŽP), Václav Klusák (OUR ÚV), Karina 
Kubelková (HK ČR), Pavlína Kulhánková (MPO), Aleš Kuták (OUR ÚV), Markéta Linxová (MŽP), 
Milan Maděra (OUR ÚV), Zbyněk Machát (OUR ÚV), Sylva Majtnerová Kolářová (OUR ÚV), Martin 
Polášek (OUR ÚV), Václav Šebek (OUR ÚV), Michaela Valentová (OUR ÚV), Pavel Veselý (MZe), 
Jaroslava Vráblíková (UJEP)   
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Informace o usnášeníschopnosti 

Dle Statutu Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“) schváleného dne 29. července 
2015 není počet členů RVUR pevně stanoven a řídí se aktuálním počtem jmenovaných členek 
a členů. V RVUR je aktuálně jmenováno 40 členek a členů. RVUR je usnášeníschopná při účasti 
minimálně poloviny členek a členů, tedy při počtu 20 členek a členů. Na zasedání bylo přítomno 
34 členek a členů RVUR. Kvorum pro přijetí usnesení tak bylo 18 členek a členů hlasujících pro 
návrh.  

 

Program zasedání (po schválených změnách) 

1) Zahájení 

2) Projednání a schválení návrhu strategického rámce Česká republika 2030 (ČR 2030) 

3) Informace o návrhu implementace Agendy 2030 v České republice 

4) Vyhodnocení Plánu činnosti RVUR za rok 2016 a projednání Plánu činnosti RVUR na rok 

2017 

5) Návrh na vznik Pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 

a environmentální poradenství  

6) Různé 

a. Informace o Cenách SDGs a PR aktivitách Úřadu vlády v agendě udržitelného rozvoje 

b. Informace o výsledcích jednání Statistické komise OSN k indikátorům Agendy 2030 

 

Seznam příloh zápisu 

1) Návrh strategického rámce ČR 2030  

2) Podkladová studie k implementaci Agendy 2030 v České republice 

3) Zpráva o činnosti RVUR za rok 2016 

4) Návrh Plánu činnosti RVUR na rok 2017 

5) Návrh na vznik Pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 

a environmentální poradenství  

6) Prezentace Pracovní skupina pro EVVO a EP  

7) Prezentace Indikátory Agendy 2030: Statistický pohled  

8) Zápis z jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro hospodářskou 

politiku ze dne 27. března 2017  
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K bodu programu č. 1: Zahájení 

Předsedající Vladimír Špidla zahájil jednání a udělil slovo Anně Kárníkové, která přítomné 
seznámila se změnou v programu jednání: část b. v bodu programu č. 5: Různé je na program 
jednání nově zařazen jako samostatný bod jednání, tj. jako bod č. 5. Z bodu Různé se tak stává 
bod č. 6. Jiří Hrbek (ČSÚ) navrhl do bodu Různé doplnit informaci o výsledcích jednání Statistické 
komise OSN k indikátorům Agendy 2030. 

Úpravy v programu byly jednomyslně schváleny (34 pro – 0 proti – 0 zdržel/a se). 

Předseda RVUR Bohuslav Sobotka přivítal přítomné. Uvedl, že jej těší, že bude projednán 
strategický rámec Česká republika 2030, který byl připravován od podzimu 2014. Do jeho přípravy 
se zapojilo mnoho resortů, partnerů a připomínkových míst, nastává tedy doba, aby byl dokument 
postoupen vládě České republiky. Považuje za užitečné, aby vláda schválila strategický rámec co 
nejdříve a byly co nejdříve zahájeny práce na implementačním plánu. Poděkoval všem, kteří se na 
něm podíleli a do jeho přípravy se zapojili, a ocenil úsilí, které na něm bylo odvedeno, i rozsah 
projednávání. Rovněž ocenil, že je materiál předkládán bez rozporu.  

 

K bodu programu č. 2: Projednání draftu strategického dokumentu Česká republika 2030  

Anna Kárníková (ÚV) informovala o průběhu meziresortního připomínkového řízení, které trvalo 
pět týdnů (30. listopadu 2016 – 8. ledna 2017). Obesláno bylo 29 připomínkových míst, z toho 
25 poskytlo připomínky. Úřad vlády celkem obdržel 880 připomínek, z toho bylo 517 zásadních 
a 363 doporučujících připomínek. Byla doplněna dílčí témata (bezpečnost, soudnictví a vězeňství, 
ochrana spotřebitele, regionální doprava a invazní druhy). Témata odolnosti, korupce a e-
governmentu byla ještě podrobněji rozpracována. Upraveny a zpřesněny byly i další části 
strategického rámce (Příloha č. 1: Indikátory ke specifickým cílům; Příloha č. 2: Analýza rozvoje 
České republiky), do samostatné přílohy byl umístěn přehled Cílů udržitelného rozvoje. Jediný 
rozpor přetrvával ve věci navýšení počtu systemizovaných míst, v této věci Úřad vlády ustoupil 
a na navýšení netrvá. Dokument bude dne 27. března 2017 rovněž projednán Pracovním týmem 
Rady hospodářské a sociální dohody pro hospodářskou politiku. Návrh strategického rámce je 
k zápisu připojen jako příloha č. 1.  

Václav Trejbal (SP ČR) poděkoval Úřadu vlády za kooperativní a vstřícný přístup při vypořádávání 
připomínek. Vzhledem k závažnosti dokumentu dal ke zvážení, aby dokument prošel zjišťovacím 
řízením SEA. 

Anna Kárníková reagovala s tím, že Úřad vlády ověřoval u Ministerstva životního prostředí 
potřebnost řízení SEA s ohledem na úroveň obecnosti strategického rámce. Dle vyjádření MŽP 
SEA není v tomto případě nutná. SEA se bude ale nejspíše týkat již implementačního dokumentu, 
který by měl být připraven do konce listopadu 2017.  

Jaroslav Šulc (ČMKOS) rovněž ocenil, že materiál je předkládán jako konsensuální a bez rozporu 
a doporučil, aby materiál byl využit pro politický dialog před volbami, neboť může poskytnout široce 
sdílený základ pro budoucí rozvoj.  

Bohuslav Sobotka tuto myšlenku podpořil, a pokud bude strategický rámec schválen, přislíbil 
materiál rozeslat předsedům parlamentních stran s doporučením, aby materiál využili při formulaci 
volebních programů. Anna Kárníková doplnila, že materiál byl představen a diskutován v obou 
komorách Parlamentu ČR – 30. října 2016 v Poslanecké sněmovně a 22. února 2017 v Senátu.  
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Otakar Hampl (MZe) vyjádřil své přesvědčení, že se na dokumentu podílely jak koaliční strany 
a jimi spravovaná ministerstva, ale zároveň široká participace dávala prostor i zástupcům ostatních 
politických stran, aby se zapojili. Nicméně považuje za svobodné právo každé politické strany 
vytvořit program, jaký uzná za vhodné, pročež návrh J. Šulce považuje za nadbytečný. Rostislav 
Dvořák (SČMVD) naopak tento návrh podpořil, neboť dosavadní slabinou ČR byla závislost 
strategických materiálů na politickém cyklu. Hana Stelzerová (ČŽL) podpořila dokument, který 
nyní obsahuje dobře zpracovanou problematiku genderové rovnosti. Uvítala by, pokud by byl 
dokument podpořen napříč politickým spektrem. Rovněž Jiří Dlouhý (STUŽ) za nevládní 
organizace materiál podpořil a vřele doporučil ke schválení. Doufá však, že implementační proces 
přinese konkrétní cíle a opatření a bude jej doprovázet opět široká participace. Podpořil rovněž 
myšlenku seznámit předsedy politických stran s tímto dokumentem. V závěru svého vystoupení 
upozornil na rozpor mezi cílem zapojování veřejnosti obsaženým ve strategickém rámci a podobou 
zákona o veřejné prospěšnosti, který byl předložen vládními stranami a který princip zapojování 
veřejnosti nerespektuje.  

Martin Boruta (MF) poděkoval za kvalitní materiál a důkladný konzultační proces, nicméně 
materiál doznal během MPŘ značných změn (zejména v oblastech Lidé a společnost 
a Hospodářský model) a to v té míře, že jej MF nemůže podpořit. V oblasti Lidé a společnost je 
jako silná stránka zmíněn univerzální systém sociálních ochrany a nízké příjmové nerovnosti 
rovněž znamenají vysoký stupeň přerozdělování, solidarity a tedy závislost středně příjmových 
skupin na státu, což představuje dle názoru MF do budoucna riziko. Všichni spoléhají na stát, 
vědomí osobní zodpovědnosti za vlastní život a život své rodiny mizí. Příkladem může být vysoké 
ohrožení chudobou u seniorů. Opravdu dnešní senioři usilovali o to, aby odváděli do systému tolik, 
aby jejich důchody byly vyšší? Připravovali se na stáří? Vybírali pro své děti perspektivní vzdělání? 
Pokud poskytovali servis svým dětem na úkor vlastní pracovní kariéry, počítají oni i jejich děti 
s tím, že to budou děti rodičům splácet? Závislých na státu bude stále více a pracujících stále 
méně. MF nesouhlasí ani s podobou kapitoly Hospodářský model. 

Vladimír Dolejský (MŽP) vyjádřil poděkování a srozumění s obsahem i formou strategického 
rámce Česká republika 2030 a poděkoval za konsenzus nad kapitolou Odolné ekosystémy. Dále 
vyjádřil své poděkování všem výborům Rady vlády pro udržitelný rozvoj, které se na materiálu 
rovněž podílely. 

Jiří Koželouh (Zelený kruh) rovněž poděkoval za práci odvedenou na strategickém rámci, proces 
přípravy se blížil obsahu klíčové oblasti Dobré vládnutí, jeho podobu lze však stále zlepšovat. Je 
potřeba i z toho důvodu, že stále nastávají případy – například aktuální projednávání novely 
stavebního zákona v Poslanecké sněmovně – kdy se objevují poslanecké návrhy na omezení 
občanských práv účasti veřejnosti na rozhodování (například při rozhodování o stavbách).  
Každopádně podporuje schválení strategického rámce.  

Otakar Hampl (Mze) rovněž podpořil materiál, MZe jej považuje za velmi kvalitní. 

Milan Taraba (Rada seniorů) poděkoval za materiál a podpořil jej. Ohradil se rovněž vůči názoru 
Martina Boruty (MF) a upozornil, že řečené lze jen obtížně vztáhnout na lidi žijící a pracující před 
rokem 1989.  

David Škorňa (MMR) ocenil práci Úřadu vlády, MMR je gestorem několika agend v dokumentu 
obsažených a bude se rádo podílet na přípravě implementace a naplňování cílů. Pro MMR 
představuje Česká republika 2030 důležitý vstup pro konceptualizaci kohezní politiky po roce 2020. 

Petr Švec (NSZM) jako předseda Výboru pro udržitelné municipality podpořil dokument jako celek, 
Výbor průběžně projednával zejména klíčovou oblast Obce a regiony. Za klíčový považuje 
zejména návrh implementace, který bude pro hejtmany, starosty a primátory klíčový.  
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Závěr 

Přítomnými členy a členkami Rady byl schválen (33 pro – 0 se zdrželo – 1 proti) návrh usnesení 
č. 1 ve znění: 

Rada vlády  

schvaluje strategický rámec Česká republika 2030  

a 

doporučuje předsedovi vlády předložit materiál po zapracování technických úprav na 
jednání vlády 

a  

doporučuje členům vlády dokument schválit.  

 

K bodu programu č. 3: Informace o návrhu implementace Agendy 2030 v České 
republice 

Anna Kárníková (Úřad vlády) podala informaci o návrhu implementace Agendy 2030 v České 
republice, jehož zadání vyplývá z usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 61 ke Zprávě o průběhu 
a výsledcích Summitu Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji. Materiál předložený 
vládě bude tedy obsahovat srovnání a provazby mezi cíli Agendy 2030 a cíli České republiky 2030 
a na základě expertního posouzení určí oblasti, kterým bude vhodné věnovat zvláštní zřetel. Za 
tímto účelem byla vytvořena podkladová analýza vyhodnocující míru relevance jednotlivých 
podcílů Agendy 2030. Analýzu vypracovalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy, zachycuje podcíle týkající se vnitřní dimenze rozvoje České republiky a jejich gestory. 
Tato studie je k zápisu připojena jako příloha č. 2. Rozpracování zahraniční dimenze bude 
doplněno ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem financí, Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí. V souvislosti s tím, že strategický rámec 
Česká republika 2030 bude předložen vládě v průběhu dubna 2017, navrhuje odložit termín 
předložení návrhu implementace Agendy 2030 v České republice do 30. června 2017. 

Bohuslav Sobotka navrhl, aby byl opět poskytnut dostatečný prostor pro připomínkování 
materiálu a meziresortní připomínkové řízení by nemělo být kratší než jeden měsíc. Je nutné dobře 
vyhodnotit, které z cílů či podcílů jsou pro Českou republiku relevantní, neboť není žádoucí zahltit 
svou kapacitu.  

Martin Tlapa (MZV) požádal, aby bylo věnováno dost času pro přípravu té části analýzy, která se 
týká zahraniční dimenze Agendy 2030. Analýzu považuje v současné chvíli za příliš kritickou, 
otázkou zůstává volba vhodného referenčního rámce, který by Českou republiku v mezinárodním 
srovnání zbytečně nepodrážel.  

Anna Kárníková upřesnila, že analýzu zpracovalo akademické pracoviště a jedná se o expertní 
posouzení a v rámci meziresortního připomínkového řízení dojde ke zpřesnění a doplnění.  

Bohuslav Sobotka souhlasil s názorem Martina Tlapy, analýza by měla umět i vyzdvihnout silné 
stránky České republiky.   
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Závěr 

Přítomnými členy a členkami Rady byl jednomyslně schválen (34 pro – 0 se zdrželo – 0 proti) 
návrh usnesení č. 2 ve znění: 

Rada vlády 

bere na vědomí informaci o postupu zpracování materiálu Návrh implementace 

Agendy 2030 v České republice.  

 

K bodu programu č. 4: Vyhodnocení Plánu činnosti RVUR za rok 2016 a projednání Plánu 
činnosti RVUR na rok 2017 

Anna Kárníková představila Zprávu o činnosti Rady za rok 2016 a Plán činnosti RVUR na rok 
2017. Oba dokumenty jsou k zápisu připojeny jako příloha č. 3 a 4. 

Bohuslav Sobotka se dotázal, proč se v roce 2016 nesešla Pracovní skupina pro vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj. Anna Kárníková vysvětlila, že se jednalo o pracovní skupinu vzniklou 
v návaznosti na plnění Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejíž platnost skončila na konci 
roku 2015 a nyní je v diskusi nová pracovní náplň této pracovní skupiny.  

Závěr  

Přítomnými členy a členkami Rady byl schválen (34 pro – 0 se zdrželi – 0 proti) návrh usnesení 
č. 3 ve znění:  

Rada vlády 

bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady za rok 2016 

a  

schvaluje plán práce Rady a jejich výborů pro rok 2017 

 

K bodu programu č. 5: Návrh na vznik Pracovní skupiny pro environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu a environmentální poradenství 

Tomáš Kažmierski (MŽP) představil záměr na ustavení Pracovní skupiny pro environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu a environmentální poradenství (dále jen PS EVVO). Státní program 
pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a environmentální poradenství (SP EVVO), 
který vláda přijala v roce 2016, obsahuje ustavení PS EVVO jako jeden z úkolů. PS EVVO má 
dohlížet na plnění úkolů z něj vyplývajících. Návrh na vznik pracovní skupiny je k zápisu připojen 
jako příloha č. 5. Prezentace T. Kažmierského je připojena jako příloha č. 6 zápisu. 

Jaroslav Šulc (ČMKOS) připomněl svou zkušenost se zakládáním PS pro finanční gramotnost, 
jež fungovala před dvanácti lety na Ministerstvu financí. Záměrem bylo naučit rodiče 
prostřednictvím dětí, aby lépe hospodařili s penězi. Jako vhodné řešení bylo shledáno zavedení 
nového předmětu do osnov. Tuto cestu považuje za dobrou i pro EVVO. 
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Bedřich Moldan (ČKR) vyjádřil své pochybnosti spojené se vznikem této pracovní skupiny, kterou 
vnímá jako jistou konkurenci k Výboru pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Environmentální 
dimenze je jednou ze součástí udržitelného rozvoje a měla by být integrována do celostního 
přístupu. Respektuje formální důvody (SP EVVO), ale není si jist důvody věcnými. 

Anna Kárníková (ÚV) upozornila, že Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji zastřešuje více 
vzdělávacích konceptů, které směřují ke stejnému cíli (globální rozvojové vzdělávání, vzdělávání 
k udržitelnému rozvoji, EVVO). Vnímá proto jako užitečné, že na půdě Výboru mohou zástupci 
jednotlivých sdílet své zkušenosti a hledat společnou řeč. 

Vladimír Špidla (ÚV) se domnívá, že v našem vzdělávacím systému přestane brzy přírodověda 
hrát významnější roli. Příroda a ekologie zůstanou součástí specializovaného vzdělávání, proto je 
třeba tento problém překlenout. 

Závěr  

Přítomnými členy a členkami Rady byl schválen (34 pro – 0 se zdrželi – 0 proti) návrh usnesení 
č. 4 ve znění:  

Rada vlády  

schvaluje vznik Pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 

a environmentální poradenství.  

 

K bodu programu č. 6: Různé 

Anna Kárníková (ÚV) informovala o propagační činnosti Úřadu vlády v podobě udílení cen za 
naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Ceny SDGs, Sustainable Development Goals). Nově udílené 
ceny budou oceňovat projekty naplňující Cíle udržitelného rozvoje. Na udílení cen se spolupodílejí 
Úřad vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Informační centrum OSN v Praze, Česká rozvojová 
agentura a Asociace společenské odpovědnosti. Ceny budou udíleny celkem v 5 kategoriích 
(soukromý sektor, veřejný sektor, reportování o udržitelném rozvoji, cena odborné poroty a cena 
České rozvojové agentury). V polovině března byla spuštěna propagační kampaň, jejíž součástí je 
i propagační video Česko mění svět. Projekty je možné nominovat do 16. dubna t.r. Hlasovat 
o projektech bude možné na webové stránce projektu od 24. dubna do 14. května, slavnostní 
vyhlášení proběhne 27. května 2017 za účasti světově známého ekonoma a tzv. advokáta SDGs 
Jeffreyho Sachse. V rámci udílení cen se bude měřit i povědomí o Cílech udržitelného rozvoje jako 
takových. První průzkum provedený Asociací společenské odpovědnosti na vzorku 1000 
internetových respondentů ukázal, že o existenci Cílů udržitelného rozvoje ví 18 % obyvatel ve 
věkové skupině 35 až 44 let1. Dále Anna Kárníková informovala o plánované propagaci 
strategického rámce Česká republika 2030. V průběhu léta a podzimu by měla proběhnout série 
osmi kulatých stolů v regionech, na nichž bude strategický rámec představen. Až bude dokument 
schválen, bude spuštěna kampaň prostřednictvím sociálních médií prezentující jeho obsah 
způsobem přístupným nejširší veřejnosti. 

Martin Tlapa (MZV) ocenil PR aktivity na tomto poli, neboť se domnívá, že vysvětlení Cílů 
udržitelného rozvoje je předpokladem pro jejich úspěšné naplnění. Rovněž kvitoval podobu 
propagačního klipu. Na závěr svého vystoupení nabídl uskutečnit slavnostní předání cen 

                                                 
1
 Odkaz na průzkum zde: http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/501/prinasime-vysledky-exkluzivniho-

pruzkumu-o-udrzitelnem-rozvoji/  

https://www.youtube.com/watch?v=-p3_nIajTrI
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/501/prinasime-vysledky-exkluzivniho-pruzkumu-o-udrzitelnem-rozvoji/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/501/prinasime-vysledky-exkluzivniho-pruzkumu-o-udrzitelnem-rozvoji/
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v Černínském paláci. Tyto vstupy bude možné využít v rámci českého předsedání Ekonomické 
a sociální radě OSN. 

Martin Boruta (MF) se pozastavil nad prostorem a účinkováním slovenského rappera Rytmuse ve 
zmíněném klipu. Anna Kárníková vysvětlila, že Rytmus je pouze jednou z 30 osob vystupujících 
ve videu a kritériem pro výběr osobností byla popularita osobností, aby se mohli stát silnými 
nositeli zprávy, že Česká republika mění svět.  

Jiří Hrbek (ČSÚ) podal informaci o výsledcích zasedání Statistické komise OSN, které se 
uskutečnilo dne 10. března 2017 v New Yorku. Bylo navrženo 244 indikátorů, z nichž je 
159 kompletních, ostatní se dopracovávají. Na národní úrovni (Česká republika 2030) je 
připraveno necelých 200 indikátorů, ale i mezi nimi je 18 stále nedopracováno. Evropská úroveň 
OSN (Evropská hospodářská komise OSN) zatím negeneruje žádné doplňkové indikátory. 
Eurostat vyvíjí sadu přibližně 100 indikátorů, které ještě poupraví ve vazbě na indikátory OSN. Na 
jednání Statistické komise OSN byla přijata dvanáctibodová rezoluce ukotvující statistické postupy 
a povinnosti národních statistických úřadů. Očekává se, že rezoluci na svém letním zasedání 
přijme i Ekonomická a sociální rada OSN. Předpokládá se každoroční revize indikátorů. 
Prezentace J. Hrbka je k zápisu připojena jako příloha č. 7. 

Jaroslav Šulc (ČMKOS) požádal, aby byl všem členům zaslán zápis z jednání Pracovního týmu 
Rady hospodářské a sociální dohody pro hospodářskou politiku, na němž bude projednán 
strategický rámec Česká republika 2030. Tento zápis je připojen jako příloha č. 8. 

Jiří Dlouhý (STUŽ) zprostředkoval informaci Romana Hakena, českého zástupce ve Výboru 
nevládních organizací v Ekonomické a sociální radě OSN, že v rámci Evropského týdne 
udržitelného rozvoje (30. května – 5. června 2017) bude pořádat informační odpoledne k přijetí 
stanoviska Ekonomické a sociální rady OSN k Evropskému fóru pro udržitelný rozvoj. Pozvánky 
budou členkám a členům Rady vlády ještě rozeslány. 

Anna Kárníková (ÚV) na závěr poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě strategického 
rámce Česká republika 2030 a ocenila věcnost a konstruktivnost všech jednání. 

 
V Praze dne 29. března 2017 

Zapsal: Jan Mareš, Odbor pro udržitelný rozvoj ÚV ČR 
Schválila: Anna Kárníková, tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
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