
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  

Návrh postupu implementace Agendy 2030 – Cílů udržitelného rozvoje v České republice 

Úvod 

Na summitu Organizace spojených národů (OSN) v září 2015 v New Yorku byl přijat závěrečný 

dokument s názvem Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, který obsahuje 

17 Cílů udržitelného rozvoje a 169 podcílů (tzv. targets) (Agenda 2030). K novému rozvojovému 

rámci nebyly zatím stanoveny indikátory (budou vydány Statistickou komisí OSN v březnu 

2016) a nebylo rozhodnuto o hodnotícím a revizním rámci (bude projednáno v rámci 

Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC), Fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji 

(HLPF) a Valného shromáždění v roce 2016). 

Na základě dohody mezi Úřadem vlády (ÚV ČR) a Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) bude 

implementaci Agendy 2030 v České republice zajišťovat ÚV ČR prostřednictvím Rady vlády pro 

udržitelný rozvoj (RVUR) a Oddělení pro udržitelný rozvoj (OUR). Příprava návrhu 

implementace Agendy 2030 bude ÚV ČR uložena ve spolupráci s Ministerstvem životního 

prostředí usnesením vlády v lednu 2016. Návrh implementace bude ÚV ČR muset předložit 

s termínem do 31.12.2016. Platformou pro implementaci Agendy 2030 bude připravovaný 

strategický dokument „Česká republika 2030“, který naváže na Strategický rámec udržitelného 

rozvoje z roku 2010 a bude předložen k projednání vládě rovněž do 31. prosince 2016. 

Harmonogram implementace Agendy 203 v České republice 

Termín Aktivita Zúčastněné subjekty 

do 31. ledna 
2016 

projednání Zprávy průběhu 
a výsledcích Summitu OSN 
o udržitelném rozvoji včetně uložení 
úkolu připravit do 31.12.2016 návrh 
implementace Agendy 2030 v České 
republice  

předložení materiálu MZV 
(spolupředkladatel předsedy vlády), 
zpracování návrhu uloženo gestorům 
agendy udržitelného rozvoje ÚV ČR 
a MŽP 

do 31. ledna 
2016 

dokončení analýzy dopadů 
jednotlivých podcílů do strategických 
dokumentů v ČR včetně analýzy stavu 
v dané oblasti 

OUR a výbory RVUR 

únor – duben 
2016 

kulaté stoly k Cílům udržitelného 
rozvoje na základě výše uvedených 
podkladů – identifikace priorit ČR 
v rámci Agendy 2030 

OUR, Výbor pro koordinaci pozic ČR 
k udržitelnému rozvoji 

duben 2016 vytvoření seznamu prioritních oblastí 
Agendy 2030 pro ČR včetně 
relevantních a pro monitorování 
využitelných indikátorů 

OUR, Český statistický úřad 

květen – červen 
2016 

integrace priorit Agendy 2030 do 
strategického dokumentu „Česká 
republika 2030“ 

OUR, Řídící výbor RVUR, výbory RVUR, 
konzultace 

červenec – září 
2016 

příprava monitorovacího rámce pro 
strategický dokument i priority 
z Agendy 2030 

OUR, Řídící výbor RVUR, výbory RVUR 

31.12.2016 předložení strategického dokumentu 
„Česká republika 2030“ k projednání 
vládě a zároveň předložení návrhu 
implementace Agendy 2030 v České 
republice (možné propojit podle 
výsledku integrace) 

OUR 
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Informace k jednotlivým aktivitám implementace 

Analýza dopadů Cílů udržitelného rozvoje – postup a výsledný formát 

Potřeba analýzy dopadů Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, dále jen 

SDGs) do podmínek ČR vyplývá z těchto bodů:  

a) poslouží jako podkladový vstup do procesu implementace Agendy 2030  

b) nezbytná institucionální mapa státní správy pro doplnění koordinační struktury, která by 

pokrývala všechny relevantní aktéry ze státní správy 

c) podkladový materiál k diskuzím pro výběr národních priorit  

d) poslouží jako analýza popisující specifické podmínky v ČR a priority související s SDGs 

stanovené ve strategických a koncepčních dokumentech, což umožní přeformulování 

některých cílů a podcílů tak, aby více odpovídaly podmínkám ČR a jejím specifickým 

potřebám  

Analýza se zaměřuje především na zmapování resortních gescí, priorit ČR v dané oblasti 

formulovaných ve strategických a koncepčních dokumentech a popisu současné situace v dané 

oblasti na základě analytického zpracování v těchto dokumentech. Ke každému z jednotlivých 

podcílů jsou přiřazeny jednotlivé dokumenty ze všech resortů. 

Výsledným formátem analýzy bude dokument, který poskytne základní orientaci v jednotlivých 

podcílích (analýza stavu dané agendy v ČR, přehled relevantních strategických dokumentů 

a gesční ukotvení agendy) a shrnující tabulka, která bude sloužit jako referenční odkaz pro 

jednotlivá tvrzení obsažená v textové analýze.  

Kulaté stoly a výběr národních priorit z Agendy 2030 

Hlavním záměrem kulatých stolů (organizovaných pod záštitou RVUR) k Cílům udržitelného 

rozvoje bude strukturovaná diskuze nad výběrem národních priorit z celé škály 17 cílů a 169 

podcílů na základě výše uvedeného podkladu. Vzhledem k tomu, že nezbytná je provázanost a 

koordinace mezi domácími prioritami a SDGs, budou jednotlivé kulaté stoly tematicky děleny na 

základě oblastí vytipovaných jako domácí priority rozvoje1. Zvolený přístup umožní vést 

odbornou diskuzi nad všemi SDGs a propojení vnější a domácí dimenze rozvoje.  

Hlavní principy implementace Agendy 2030 v ČR  

Při výběru národních priorit Agendy 2030 je třeba zajistit následující principy – konkrétní kroky a 

jejich institucionální zajištění budou předmětem diskuse výboru dne 14.12.2015: 

1. Koordinace vnější a domácí dimenze rozvoje  

2. Koordinace napříč státní správou (mezisektorová koordinace) a vyváženost tří pilířů 

udržitelného rozvoje 

3. Partnerství mezi veřejným, soukromým, neziskovým a občanským 

 

                                                           
1
 Oblasti domácích priorit rozvoje budou vytipovány na základě roztřídění a rozklastrování „Tezí k prioritám rozvoje 

ČR do roku 2030“ které byly sbírány v průběhu srpna a září. Celkem se sešlo 172 tezí, které byly vyhodnoceny 
interním týmem a v tematických oblastech budou dále analyticky rozpracovány.   
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Zpracovali: Anna Kárníková, Jakub Rudý (OUR ÚV ČR) 

V Praze dne 30.11.2015 

 


