
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

Návrh na vznik Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj 

 

Podklad pro 30. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR či Rada) dne 
15. března 2016 

 

Návrh na vznik výboru je reakcí na nutnost koordinace agendy v oblasti indikátorů udržitelného 
rozvoje s ohledem na naplňování indikátorového rámce připravovaného strategického dokumentu 
Česká republika 2030 a přípravě indikátorů k Agendě 2030 – Cílům udržitelného rozvoje. 

 

Předsednictví: Český statistický úřad 

Místopředsednictví: Anna Kárníková (Úřad vlády ČR), Bedřich Moldan (Centrum pro otázky 
životního prostředí) 

Členství: zástupci vybraných resortů, zástupci akademické sféry, neziskového a soukromého 
sektoru  

 

Návrh klíčových činností Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje 

1) V součinnosti s ostatními výbory RVUR se názorově podílet na stanovení cílů pro strategický 
rámec ČR 2030 s ohledem na jejich měřitelnost (2016).  

2) Výběr existujících indikátorů ke stanoveným cílům ČR 2030, respektive koordinace přípravy 
nových indikátorů (2016), v odůvodněných případech formování zcela nových indikátorů.  

3) Poskytnutí metodické podpory Oddělení pro udržitelný rozvoj při aplikaci Rámce pro měření 
blahobytu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).  

4) Posouzení dostupnosti a vhodnosti dat, respektive indikátorů ke strategickému dokumentu ČR 
2030 včetně indikátorů k Agendě 2030 v gescích jednotlivých institucí v ČR zejména 
z hlediska kvalitativních požadavků na statistická data (2016 - dále), předkládání závěru 
k posouzení RVUR.  

5) Vymezení odpovědných institucí pro stanovení gescí k jednotlivým indikátorům včetně 
indikátorů k Agendě 2030 a jejich koordinace (2016 – dále).   

6) Mapování vývoje indikátorové sady k Agendě 2030 a mapování ostatních mezinárodních 
aktivit v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje včetně posouzení relevance a dostupnosti dat 
k indikátorové sadě k Agendě 2030 (2016 – dále).  

7) Mapování vývoje indikátorových sad OECD v oblasti kvality života a Rámce pro měření 
blahobytu a dalších mezinárodních iniciativ mezinárodních organizací v této oblasti.  
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8) Oponentní posuzování analýzy k pilotnímu měření kvality života, které připravuje Oddělení pro 
udržitelný rozvoj (březen – září 2016).  

9) Příprava dat a reporting dat (2016 – dále).  

10) Vymezení časového horizontu sestavení monitorovacího rámce a pravidelného reportingu, 
včetně stanovení bližšího harmonogramu činnosti výboru (2016 – dále).  

11) Konzultace s externími odborníky (průběžně). 

 

Vzájemnou koordinaci s ostatními výbory RVUR zajistí Sekretariát RVUR. 

 

 


