
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 
 
Zápis z 2. jednání Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 
Termín a místo konání  
 
Středa 13. prosince 2015, hlavní budova Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 
Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 201. 
 
Přítomni  
 
Ivan Beneš (Výbor pro udržitelnou energetiku), Jiří Bendl (UR ÚV ČR), Jiří Burel (MPO), Jiří 
Dlouhý (Společnost pro trvale udržitelný život), Igor Hartmann (MMR), Otakar Hampl (MZe), Anna 
Kárníková (tajemnice RVUR, vedoucí OUR ÚV ČR), Václav Klusák (MPSV), Pavlína Kulhánková 
(MPO), Vladimír Kváča (MMR), Zbyněk Machát (OUR ÚV ČR), Jan Mareš (OUR ÚV ČR), Anna 
Pasková (MŽP), Jakub Rudý (OUR ÚV ČR), David Sláma (MV), Vladimír Špidla (ÚV ČR), Jaroslav 
Šulc (ČMKOS), Petr Švec (Výbor pro udržitelné municipality, NSZM), Jan Žůrek (Česká 
podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 
 
Program jednání 
 

1) Diskuse k podkladu – základ strategického dokument „Česká republika 2030“ a rozhodnutí 
o dalším postupu přípravy 

2) Informace o připravovaných veřejných zakázkách v souvislosti s přípravou strategického 
dokumentu 

3) Informace o vzniku Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje RVUR 
4) Informace o publikaci Situační zprávy ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje za rok 

2015 
5) Zpráva o plnění usnesení RVUR výbory a sekretariátem 
6) Příprava dalšího zasedání RVUR (cca únor 2016) 
7) Příprava semináře ke COP21 (MŽP, ÚV ČR) 
8) Různé 

 
Program jednání byl jednomyslně schválen. 
 
K bodu programu č. 1: Diskuse k podkladu – základ strategického doku ment „ Česká 
republika 2030“ a rozhodnutí o dalším postupu p řípravy 
 
Nejprve byla zúčastněnými diskutována struktura, rozsah, název a zamýšlená platnost dokumentu.  
 
Kvůli souladu s aktuálně platnými strategickými dokumenty, zejména s Aktualizovanou Státní 
energetickou koncepcí s platností do r. 2040 a výhledem do r. 2050, bylo diskutováno posunutí 
horizontu platnosti strategického dokumentu min. na rok 2050. Nakonec byl potvrzen horizont roku 
2030 kvůli souladu s Agendou 2030 a pravděpodobně i dokumentem navazujícím na Evropu 2020. 
Rok 2030 lze přesáhnout vizí, tu lze vztáhnout na 2050, byť pouze výběrově (energetika, doprava, 
možná i vzdělávání). Otevřený zůstal návrh změnit název dokumentu na Česká republika 2030+. 
 
Dále byla diskutována a schválena změna ve struktuře dokumentu, s ohledem na Metodiku 
přípravy veřejných strategií byla analýza vnitřního prostředí, analýza naplňování SRUR 2010 – 
2015 a analýza vnějších předpokladů rozvoje (megatrendů) předsunuta před vizi. Obecná vize pak 
bude rozpracována na dílčí vize pro jednotlivé klíčové oblasti.  
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Grafické schéma znázornění, přiložené k zápisu jako příloha č. 1, vychází z tzv. doughnut modelu, 
kdy je udržitelnost myšlena jako tři soustředné kruhy: vnější představuje přírodní limity, uvnitř stojí 
společnost, která se rozvíjí pomocí různých institucí (vzdělávání, věda, trh), která představuje 
zprostředkující prstenec. Dokument proto musí nabídnout nový narativ udržitelného rozvoje, který 
není postavení na vyvažování tří pilířů udržitelného rozvoje.  
 
Dále se Řídící výbor věnoval zapojení veřejnosti do procesu přípravy strategického dokumentu, 
zejména s ohledem na rozvinutí komunikace s Parlamentem. Ten by měl být informován o postupu 
plnění usnesení vlády.  
 
Následně tým OUR představil jednotlivé klíčové oblasti rozvoje. U 1. klíčové oblasti Lidé 
a společnost, které nám umožní uspět v 21. století byla diskutována míra a podoba propojení 
s politickým ukotvením ČR (vztah demokracie, svobody; pojem svobodná společnost a typy 
demokracie a liberalismu).  Debata o politické koncepci a obsahu pojmu bylo rozhodnuto ponechat 
minitýmu rozpracovávajícímu 3. Klíčovou oblast Demokratická a dobře spravovaná společnost.  
 
Vladimír Kváča upozornil, že v jednotlivých oblastech vidí mnoho příležitostí jak využít již existující 
koncepty, např. capability approach  Amartya Sena v oblasti rozvoje společnosti a definici well-
beingu ad. 
 
Otakar Hampl upozornil, že v takto nastavené oblasti chybí problematika rodiny. Oponentní hlasy 
namítly, že v dnešní době je třeba definovat, co je rodina, neboť jak ukazují sociologická data, 
tradiční rodina (matka + otec + dítě/děti) již není dominantním společenským jevem. 
 
V 2. klíčové oblasti Chytrý, udržitelný a odolný hospodářský model bylo navrženo k mitigacím 
doplnit i adaptace a nízkouhlíkový profil ekonomiky o nízkou materiálovou a energetickou 
náročností. Byl vyjasněn vztah mezi pojmy „odolný“ a „konkurenceschopný“ (odolnost je vhodnější 
vlastnost, neboť má více efektů: funguje jak vůči konkurenci, tak i klimatické změně), pojmy 
infrastruktura (energetika, doprava a sítě obecně) a externality (myšleny v širokém slova smyslu, 
tj. jako eliminace dopadů, za něž nenese původce odpovědnost) 
 
 
V 3. klíčové oblasti Demokratická a dobře spravovaná společnost spatřují zúčastnění největší 
potenciál pro zlepšení, ideálně již do roku 2020. Tento názor podpořil i Otokar Hampl.  
 
Anna Kárníková nastínila základní perspektivu 4. klíčové oblasti  ČR podporující udržitelný rozvoj 
v Evropě a ve světě. EU je viděna jako součást domácí, nikoliv zahraniční politiky. Otázka 
bezpečnosti se v tezích častěji objevovala jako otázka odolnosti, akcentovány byly surovinová, 
energetická a kybernetická bezpečnost. Silně reflektována byla rovněž potřeba multilaterální 
politiku. NATO bylo do oblasti doplněno až pracovníky OUR, v tezích se neobjevilo.  
 
Shoda panovala na tom nazvat 5. klíčovou oblast pouze jako Ekosystémy. Dále bylo diskutováno, 
má-li být půda zastoupena samostatně, či je-li obsažena již v tématu krajiny a zemědělství. Kvalita 
ovzduší je pak efektem nízkouhlíkové ekonomiky (klíčová oblast 2).  Otakar Hampl upozornil 
na význam lesa a lesního hospodářství a rovněž podpořil význam půdy v této oblasti.  
 
Pokud jde o 6. klíčovou oblast Udržitelná sídla, panuje mezi MMR a OUR panuje shoda na tom, 
aby byla tato oblast – ve shodě s Cíli udržitelného rozvoje – zaměřena na podchycení po trendu 
urbanizace a aby byla akcentována města jako motor rozvoje území. Bylo navrženo do této oblasti 
doplnit mobilitu, neboť mobilita je to, co by mělo zaručovat koherenci na ose periferie – centrum. 
 
Na závěr tohoto bodu představil Jakub Rudý spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR (SOÚ), 
která se týká indikátorů kvality života. Tento projekt je inspirován rakouským přístupem, kdy 
v rámci reprezentativního sociologického šetření došlo k úpravě a specifikaci indikátorů kvality 
života tak, aby odpovídaly situaci v Rakousku. OUR pro potřeby aplikace Rámce blahobytu (Well-
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being Framework) vypíše dvě dílčí veřejné zakázky. Jedna zakázka bude zaměřena na sběr 
kvalitativních dat formou focus groups, druhá zakázka se bude týkat sběru kvantitativních dat 
sociologickým šetřením. SOÚ poskytne při přípravě těchto zakázek metodickou podporu. Vybrán 
bude menší počet indikátorů s větším vzorkem respondentů (cca 2000 – 3000), což umožní určit 
i preference jednotlivých společenských skupin. 
 
Další postup byl stanoven v těchto krocích: 
 

1) mini-týmy 
• co nejdříve navrhnout složení mini-týmu pro každou klíčovou oblast jako průniku Řídícího 

výboru RVUR a výborů RVUR 
• úkolem mini-týmu bude zformulovat přístup či nastavit perspektivu na oblast, tj. sjednotit 

slovník a zajistit metodologickou koherenci 
• mini-tým rozpracuje každou z klíčových oblastí dle struktury navržené v podkladovém 

materiálu 
• výstup z jednání mini-týmu poslouží jako základ pro kulaté stoly/World Café v dubnu 

a květnu 2016 
• mini-tým pak zapracuje výstupy z kulatých stolů/World Café 
• důraz ve složení minitýmu bude kladen spíše na odbornost a inovativnost, než 

na reprezentativnost  
• v čele mini-týmu má stát odborná kapacita 
• každý mini-tým bude gestorován jedním pracovníkem OUR 
• složení mini-týmů navrhne OUR, ŘV je per rollam do konce ledna 2016 schválí 

 
2) world café 

 
Bylo schváleno, aby na kulatých stolech ve formátu World Café byly rozpracovány vize rozvoje 
v každé klíčové oblasti a stanovení cílů v každé oblasti. 

 
3) úvod a vize ČR 2030 

 
Během února bude ze strany OUR vypracován úvod ČR 2030 shrnující hodnocení SRUR, 
rekapitulující posun v myšlení o udržitelném rozvoji mezi lety 2010 a 2015 (paradigmatické, 
diskursivní a sémantické změny). K němu bude doplněno rozpracování klíčových oblastí mini-
týmy, které budou vycházet z analýzy stavu a vize.  

 
 
3. Informace o vzniku Výboru pro indikátory udržite lného rozvoje RVUR 
 
Anna Kárníková informovala o úmyslu vytvořit z pracovní skupiny pro indikátory samostatný výbor 
pod vedením Českého statistického úřadu.  Tím dojde k proměně náplně činnosti Výboru pro 
strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoj, který se bude věnovat místo 
indikátorů otázce implementace ČR 2030. 
 
 
4. Informace o publikaci Situa ční zprávy ke Strategickému rámci udržitelného rozvo je za rok 
2015 
 
Anna Kárníková informovala o stavu přípravy Situační zprávy ke SRUR za rok 2015. Je plánováno 
pouze vydání Souhrnu Situační zprávy (executive summary), celý text Situační zprávy bude 
k dispozici v digitální podobě na webu RVUR. Řídícímu výboru budou materiály k vyjádření 
zaslány během února 2016. 
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5. Zpráva o pln ění usnesení RVUR výbory a sekretariátem 
 
Anna Kárníková a Jan Mareš přestavili tabulku se souhrnem úkolů vyplývající z posledního jednání 
RVR, předcházející úkol jsou již splněny.  
 
6. Příprava dalšího zasedání RVUR (cca únor 2016) 
 
Jan Mareš informoval o návrhu programu 30. jednání RVUR, které by se mělo skládat ze tří 
hlavních bodů: důsledků přijetí Klimatické dohody v Paříži (COP 21), informaci o postupu prací 
na ČR 2030 a doporučení ohledně převedení zásob uhlí v Ústeckém kraji do nebilančních zásob, 
 
7. Příprava seminá ře ke COP21 (MŽP, ÚV ČR) 
 
Anna Pasková  informovala, že MŽP se kloní pouze k prezentaci na RVUR, nikoliv k pořádání 
samostatného semináře, neboť obdobu zamýšleného semináře uspořádala již Společnost pro 
trvale udržitelný život na začátku ledna.  
 
 
 
 
 
 

Zapsal: Mgr. Jan Mareš 
Ověřila: PhDr. Anna Kárníková 

Praha, 18. ledna 2016 
 


