
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 
 

Zápis z 1. jednání Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 
Termín a místo konání  
 
Úterý 15. prosince 2015, hlavní budova Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 
Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 201. 
 
Přítomni  
 
Pavlína Kulhánková (MPO), Jiří Burel (MPO), Anna Pasková (MŽP), Vladislav Smrž (MŽP), Václav 
Klusák (MPSV), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), Jiří Dlouhý 
(Společnost pro trvale udržitelný život), Vladimír Kváča (MMR), Igor Hartmann (MMR), Vladimír 
Špidla (ÚV ČR), Anna Kárníková (tajemnice RVUR, vedoucí OUR ÚV ČR), Jan Mareš (OUR ÚV 
ČR), Zbyněk Machát (OUR ÚV ČR), Jakub Rudý (OUR ÚV ČR) 
 
Omluven  
 
Jaroslav Šulc (ČMKOS) 
 
Další jednání ŘV se uskuteční ve středu 13. ledna od 14:00 v hlavní budově ÚV ČR (nábřeží 
E. Beneše 4, Praha 1).  
 
 
 
Body jednání 
 
1. Představení úkolů a složení Řídícího výboru (ŘV) 
 
Anna Kárníková informovala o vymezení působnosti ŘV dle aktuálně platného statutu Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj (RVUR) (Článek 7 Statutu), dále o návaznosti jeho činnosti na dosavadní 
práci tzv. úzkého týmu a konečně o složení ŘV, ve kterém se kromě členů jmenovaných 
předsedou RVUR na pracovní úrovni mohou scházet též předsedové výborů RVUR (budou 
pravidelně zváni, nepředpokládá se však jejich účast na každém jednání ŘV) a rovněž 
„pozorovatelé“ z resortů, kteří o činnost ŘV projevili zájem (MZe, MV) či jsou pro činnost RVUR 
významní (MF). Součástí jednání ŘV, která budou věnována aktualizaci Strategického rámce 
udržitelného rozvoje (SRUR), bude též zástupce zadavatele V. Špidla a dlouhodobý 
spolupracovník RVUR prof. B. Moldan. Setkání ŘV se bude konat zpravidla jednou měsíčně. 
 
2. Postup aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje 
 
A. Kárníková shrnula dosavadní výsledky a přehled o procesu, který byl představen RVUR 
na jejím zasedání dne 9. listopadu 2015. Zpráva o postupu aktualizace bude předložena vládě pro 
informaci do 31. prosince 2015 (zařazení se očekává na jednání vlády dne 21. prosince 2015). 
Prezentace tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a informace pro členy vlády přílohu č. 2. 
 
Anna Pasková upozornila s ohledem na plánovaný harmonogram na nutnost zařazení 
zjišťovacího řízení SEA, které trvá minimálně 30 dní. Zjišťovací řízení SEA by mělo být uzavřeno 
před vložením materiálu do meziresortního připomínkového řízení.  
 
Následně byl diskutován návrh na roztřídění tezí podle klíčových slov do tematických klastrů, které 
mají tvořit základ budoucího strategického dokumentu. Diskutována byla řada přístupů, ŘV se 
nakonec shodnul na pojetí blízké Rámci pro měření blahobytu OECD (Well-Being Framework, dále 
jen „WBF“) – tedy na popis kvality života jako cíle směřování státní správy a dále na „zdroje“ (dle 
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terminologie WBF), kterými jsou jednotlivé tematické oblasti. OUR do dalšího jednání ŘV připraví 
kostru dokumentu podle tohoto přístupu. Diskutovány byly rovněž chybějící oblasti, kterými jsou 
v současných tezích zejména bezpečnost, kultura (v širokém slova smyslu jako lidská tvořivost) 
a zemědělství. U klastru „vládnutí“ bylo diskutováno jeho zařazení – zda samostatné a vyzdvižení 
jeho facilitační úlohy při tvorbě kvality života či jeho zařazení jako jednoho ze „zdrojů“ (sociální 
oblast). 
 
Spolu s přípravou dokumentu je třeba zároveň zvažovat vhodný přístup k jeho implementaci – 
prvním krokem bude setkání pracovní skupiny (návrh složení viz prezentace v příloze č. 1), které 
se uskuteční v průběhu ledna 2016 ve vazbě na termín jednání ŘV. Pozvání skupiny zajistí OUR.  
 
3. Cíle udržitelného rozvoje a jejich implementace v České republice 
 
A. Kárníková popsala postup o přípravě usnesení vlády k implementaci Agendy 2030, které má 
být vládě předloženo do 31. ledna 2016 – jeho součástí bude zadání úkolů ÚV ČR a MŽP připravit 
do 31. prosince 2016 návrh implementace Agendy 2030 v České republice, ČSÚ je pověřen 
naplňováním tohoto rámce. V současné době OUR připravuje přehled dopadů jednotlivých podcílů 
do České republiky, tento podklad bude sloužit pro účastníky a účastnice kulatých stolů k výběru 
priorit z Agendy 2030 mezi únorem a dubnem 2016. Návrh implementace Agendy 2030 tvoří 
přílohu č. 3 tohoto zápisu. 
 
4. Různé 
 
S ohledem na historický význam proběhlé COP21 a dopad na udržitelný rozvoj by bylo vhodné 
uspořádat k dopadům COP21 na Českou republiku veřejný seminář. Jiří Dlouhý upozornil 
na seminář Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) pořádaný přesně k tomuto tématu dne 
5. ledna 2016 od 16:00 do 19:00 hodin v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1. Možnost 
uspořádat seminář pod hlavičkou RVUR prověří kolegové z MŽP. 
 
Pavlína Kulhánková upozornila na nutnost sledovat plnění usnesení zadaných RVUR, které by 
mělo rovněž být náplní jednání ŘV. 
 
 
Seznam příloh  
 
1) Prezentace A. Kárníkové k postupu aktualizace SRUR  
2) Informace o přípravě strategického dokumentu „Česká republika 2030“ (aktualizace 
Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 
3) Návrh implementace Agendy 2030 v České republice 
 
Úkoly 
 
OUR 
1) Svolat jednání ŘV ve výše uvedeném termínu a připravit podklad pro další jednání ŘV na 
základě proběhlé diskuse 
2) Připravit přehled plnění usnesení RVUR 
3) Zařadit zjišťovací řízení SEA do harmonogramu přípravy strategického dokumentu 
4) Zajistit jednání neformální pracovní skupiny k implementaci strategického dokumentu 
 
MŽP 
1) Prověřit možnost konání semináře k výsledkům COP21 a jejich významu pro Českou republiku  
 

 
Zapsala: Anna Kárníková, OUR ÚV ČR 

30.12.2015 


