
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

Zápis z 3. jednání Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

 

Termín a místo konání  

Středa 24. února 2015, hlavní budova Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 
Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 201. 

 

Přítomni  

Jiří Bendl (OUR ÚV ČR), Jiří Burel (MPO), Jana Dlouhá (Společnost pro trvale udržitelný život), 
Vladimír Dolejský (Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu), Drahomíra Dubská (OUR ÚV ČR), Igor 
Hartmann (MMR), Otakar Hampl (MZe), Aleš Chmelař (Výbor pro socio-ekonomický rozvoj), Petr 
Kalaš (Výbor pro udržitelnou energetiku), Anna Kárníková (tajemnice RVUR, vedoucí OUR ÚV 
ČR), Václav Klusák (MPSV), Pavlína Kulhánková (MPO), Jiří Kulich (Výbor pro vzdělávání 
k udržitelnému rozvoji), Zbyněk Machát (OUR ÚV ČR), Jan Mareš (OUR ÚV ČR), Bedřich Moldan 
(Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje), Anna Pasková (MŽP), 
Vít Sedmidubský (Výbor pro udržitelnou dopravu), Edita Šejnohová (MV), Jaroslav Šulc (ČMKOS), 
Petr Švec (Výbor pro udržitelné municipality), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný 
rozvoj) 

 

Program jednání 

1) Zahájení 

2) Informace o postupu strategického dokumentu Česká republika 2030 

a. informace o činnosti minitýmů 

b. informace o zajištění participace  

c. vize ČR 2030 

3) Návrh programu 30. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) dne 15.03.2016 včetně 

podkladů pro jednání 

4) Různé 

 

Program jednání byl jednomyslně schválen. 
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K bodu programu č. 2: Informace o postupu strategického dokumentu Česká republika 2030 

Anna Kárníková informovala o činnosti minitýmů, které v průběhu února zahájily svou činnost. 
Jan Mareš podal aktuální informaci k zajištění participace, která je nyní rozložena do dvou 
hlavních bodů: 6 kulatých stolů formou World-Café (14. duben – 12. květen 2016, včetně 
elektronické alternativy), včetně hlasování o prioritních, SDGs a připomínkování draftu 
strategického dokumentu (léto 2016). 

Jana Dlouhá se dotázala na způsob koordinace minitýmů. Anna Kárníková osvětlila, že činnost 
minitýmů primárně koordinuje OUR, dále bude minitýmům poskytnuta možnost nahlížet na výstupy 
ostatních minitýmů. Minitýmy byly vyzvány k tomu, aby formulovaly překryvy s ostatními oblastmi. 

Pavlína Kulhánková se dotázala, jak budou organizačně-technicky i metodicky World-Café 
zajištěny. Anna Kárníková popsala zajištění kulatých stolů: v současné době jsou známy termíny 
a souslednost (viz rozeslaný harmonogram), hledají se vhodné prostory, zajišťovány budou týmem 
OUR. Metodická příprava probíhá ve spolupráci s koordinátorem participace, pro každé World-
Café bude připravena konkrétní sada otázek, jež bude zodpovídána u jednotlivých stolů (5-7 stolů 
v rámci jednoho World-Café, každý s vlastní facilitátorem). Výběr účastníků proběhne na základě 
analýzy aktérů.  

Jaroslav Šulc vyjádřil své rozpaky nad navrhovanou podobou kulatých stolů, pod níž si neumí 
představit nic konkrétního. Jako příklad dobré praxe uvedl kulaté stoly k Národnímu programu 
reforem, které vycházejí z rozpravy nad konkrétním textem. Dle jeho názoru je nezbytné přestat se 
zabývat procedurálními otázkami a začít psát.  

Anna Kárníková reagovala s tím, že smyslem Řídícího výboru RVUR je věnovat se procedurálním 
otázkám a nelze je tedy opomenout. 

Meritem následné diskuse byla rozprava nad návrhem vize předložené OUR a alternativou 
navrženou MPO. Pavlína Kulhánková zrekapitulovala připomínky (vize je výsledný ideální stav, 
který chceme mít, nikoliv cesta k němu; popis má být co nejsrozumitelnější a jasně formulovaný; 
vize by měla obsahovat všechny klíčové oblasti). Tyto připomínky podpořil rovněž Igor Hartmann. 
Dle jeho názoru chybí návrhu vize věcný podklad, jakým by mělo být vyhodnocení naplňování 
SRUR v letech 2010-2015. Očekává zohlednění vizí obsažených v ostatních strategických 
dokumentech. Rovněž navrženou strukturu nepovažuje za vhodnou, neboť dle jeho názoru míchá 
jednotlivá témata (pilíře udržitelného rozvoje) a pléduje za rozpracování leitmotivu (kvality života) 
v úvodu vize. 

Jan Mareš reagoval s tím, že stanovení vize nutně nevychází z analýzy naplňování SRUR. 
Posuny, které se udály ve vizi, jsou spíše sémantického rázu, které značí akcentaci jiných hodnot. 
Vývoj sociální reality nemusí nijak korespondovat s posuny, které se dějí ve sféře kultury a jazyka. 
Igor Hartmann oponoval s tím, že je třeba analyticky zdůvodnit provedené změny, což podpořila 
i Pavlína Kulhánková s odkazem na to, že SRUR je platný a platí do roku 2030 a jeho aktualizace 
je možná pouze díky zohlednění vývoje a nových podnětů, které udály od roku 2010. Stejného 
názoru byl i Otakar Hampl, který podpořil návrh vize vypracovaný MPO. Změny oproti 
současnému SRUR musí být zdůvodněny výsledky analýzy – z praktických důvodů lze použít 
například rozdílovou analýzu (tj. jenom co se zásadním způsobem změnilo). Participace je zásadní 
klíčový požadavek – má však významný nedostatek – často se prosadí jenom ten, kdo umí nejvíce 
křičet. Úkolem vlády a státní správy je proto zajistit vyváženost a metodickou odbornost 
výsledného dokumentu. 

Dle Anny Kárníkové návrh aktualizované vize koresponduje s vizí obsaženou v SRUR, nevnímá 
tedy posun natolik významně jako kolegyně a kolegové a připomněla, že shoda na tom, že SRUR 
nebude aktualizován pouze formálně a textově, panuje již od počátku přípravy aktualizace. Návrh 
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vize obsahuje jak témata klíčových oblastí, tak ústřední leitmotiv, jímž je kvalita života. Nově jsou 
formulovány příležitosti pro rozvoj ČR.  

Jana Dlouhá naopak návrh vize nepovažuje za příliš hodnotově založený, vnímá jej s důrazem na 
úspěch spíše než na soudržnost. Návrh nepovažuje za přijatelný z celospolečenského hlediska, 
působí na ni spíše jako souhrn úkolů pro státní správu. 

Dle Igora Hartmanna není v návrhu vize obsažena klíčová oblast Udržitelná sídla. Vize by měla 
být vytvořena induktivně, tj. měla by vzejít z minitýmů a následně být sloučena do jedné celostní 
vize. Bedřich Moldan navrhl postoupit minitýmům jak oba návrhy vize, tak záznam z diskuse 
Řídícího výboru, výstupy z minitýmů by pak dále byly postoupeny dále a rozpracovány ve 
výborech.  

Petr Kalaš navrhl věnovat ještě více pozornosti preambuli a ve vizi konkrétně zmínit 3 pilíře 
udržitelného rozvoje i – v návaznost na komentář Jany Dlouhé – aktéry, kteří by se měli stát 
nositeli strategie (občanská společnost, podnikatelé). 

Zbyněk Machát upozornil, že procedura tvorby vize (návrh OUR a jeho projednání v Řídícím 
výboru a následně výborech RVUR) byl schválen na posledním jednání Řídícího výboru dne 
13. ledna 2016 a není důvod jej tedy měnit. 

Dále byl znovu otevřen a diskutován horizont platnosti strategického dokumentu a vize v něm 
obsažené. Anna Kárníková potvrdila, že v návaznosti na SRUR a Agendu 2030 horizont 
dokumentu leží v roce 2030. Pro vybrané oblasti zmíněné v zápise z minulého jednání je možné 
uvažovat o vizi roku 2050, resp. obecněji formulováno 2030+. Jiří Burel se naopak přimluvil za to, 
aby vize neobsahovala žádné datum – čím dříve ji bude dosaženo, tím lépe. Petr Kalaš zmínil Vizi 
2050 vypracovanou CBCSD, bylo dohodnuto, že bude dána k dispozici minitýmům, neboť 
obsahuje představu o udržitelném rozvoji formulovaném podnikatelským sektorem. Shoda 
panovala na horizontu, který bude uveden v názvu dokumentu, tj. rok 2030, s tím, že hned v úvodu 
dokumentu se uvede, že některé jeho části mají horizont delší.  

Anna Kárníková slíbila, že OUR co nejdříve dodá vyhodnocení proměny kontextu udržitelného 
rozvoje a vývoje České republiky v letech 2010 až 2015, z nichž budou vyplývat změny učiněné ve 
vizi jasněji, a vizi doplněnou o propracovanější preambuli. Rovněž uvedla, že aktualizovaná vize 
byla záměrně formulovaná tak, aby překračovala představu vyváženosti tří pilířů, a naopak 
uchopuje udržitelný rozvoj v rámci tzv. doughnut modelu, v němž tvoří přírodní mantinely základní 
limit rozvoje lidské společnosti. Igor Hartmann reagoval s tím, že tří pilířové pojetí udržitelného 
rozvoje je základem konsensu nalezeného ve SRUR. Tři pilíře považuje za vhodný základ i pro 
aktualizaci, neboť umožnuje jasně strukturovat problematiku udržitelného rozvoje, doplnit ji 
o národní specifika (např. v podobě průřezových témat) a až z této matérie může vyplynout úvaha 
o tom, co a jak je třeba propojovat. Pavlína Kulhánková doplnila, že provázanost témat je jasně 
patrná s grafického schématu klíčových oblastí (tzv. kapka) a není třeba ji opakovat ve vizi. 

Anna Pasková připomněla, že jedním z důvodů aktualizace vize měla být její lepší 
komunikovatelnost s širší veřejností, což by zúčastnění měli mít také na mysli.  

Jan Žůrek zdůraznil, že se jedná o vizi celého státu, tedy všech společenských sektorů, a proto by 
mj. měla oslovovat i podnikatele, resp. nestátní sektor jako takový, neboť řada řešení může být – 
a pravděpodobně i bude – nestátních. Považuje proto za důležité, aby vize obsahovala zmínku 
o tržní, resp. jak doplnil Otakar Hampl, sociálně tržní ekonomice. Václav Klusák oponoval s tím, 
že pojem hospodářství, resp. hospodářský model, je obecnější než (tržní) ekonomika a je nutné 
zachytit i ty věci, které neprocházejí trhem.  

Petra Švec se vrátil k otázce, co chybí ve vizi. Dle něj by měl být do vize doplněn regionální 
rozměr.  
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Anna Kárníková uzavřela projednání tohoto bodu s tím, že OUR předloží následující týden 
členkám a členům Řídícího výboru podrobnějšího vyjádření a zdůvodnění změn vize, včetně jejich 
transparentního vyznačení, a návrh zapojení minitýmů do práce na vizi, například formou 
společných zasedání s výbory.  

K bodu programu č. 3: Návrh programu 30. jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

Anna Kárníková a Jan Mareš informovali přítomné o změně termínu 30. Jednání RVUR, které se 
neuskuteční v pondělí 14. března 2016 od 15:30, jak bylo původně avizováno. Termín jednání byl 
kvůli pracovní cestě předsedy vlády přesunut o jeden den na úterý 15. března od 14:00 do 
zasedacího sálu vlády. Jan Mareš dále představil návrh na projednání bodu 6 Diskuse 
k doporučením výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) k problematice surovinové politiky; 
o vystoupení bude požádán zástupce předkladatele usnesení, zástupce Výboru pro udržitelnou 
energetiku, MŽP a MPO. 

Jaroslav Šulc vyjádřil zásadní protest se zařazením tohoto bodu na program jednání RVUR. 
Procesní námitky a nesouhlas s formulacemi v usnesení Výboru pro udržitelné municipality 
vyjádřila Pavlína Kulhánková, k ní se připojili i Igor Hartmann a Otakar Hampl. 

Stanovisko podporující debatu o převodu hnědého uhlí do nebilančních zásob podpořil Bedřich 
Moldan, který připomněl, že žijeme v právním státě a rozhodnutí vlády o územních a ekologických 
limitech je v rozporu se zárukami, které byly obyvatelům severních Čech dány v roce 1991. 
Václav Klusák doplnil, že otevření této otázky je rovněž nutné chápat v kontextu přechodu 
k nízkouhlíkové ekonomice a otázky energetické efektivity, v nichž ČR nedostává zcela svým 
závazkům.  

Petr Kalaš jako předseda Výboru pro udržitelnou energetiku uvedl, že dotčený výbor tuto otázku 
již projednal, nicméně nerozřešil dosud otázku právních dopadů přesunu uhlí do nebilančních 
zásob. V tomto směru považuje za vhodné informovat RVUR.  

Václav Klusák v reakci na poznámku Jaroslava Šulce, že nepovažuje věnovat drahý čas 
předsedy vlády této otázce, jež je dle jeho mínění již uzavřená, a směšovat proceduru a obsah, 
zastával názor, že není nutné se dopředu lekat problematických usnesení. Předsedu vlády, který 
ctí procedury, je možné s tímto bodem seznámit dopředu a separátně, aby nedošlo 
k nedorozumění během jednání RVUR. Následně byla diskutována otázka návrhu usnesení 
k tomuto bodu a bylo potvrzeno znění navržené v podpalečníku.  

Otakar Hampl vznesl dotaz, jsou-li k dispozici podrobněji podklady zdůvodňující usnesení výborů 
či jejich návrhy. Anna Kárníková vysvětila, že podklady jsou již z minulého jednání RVUR, 
usnesení výboru je pouze doplňují. Igor Hartmann zdůraznil, že jako podklad pro jednání RVUR 
jsou třeba právní analýzy dopadu tohoto rozhodnutí. 

Jana Dlouhá vznesla dotaz k bodu číslo 7 Organizační záležitosti a to podle jakého klíče budou 
vybíráni členové Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje a zda-li by neměl být RVUR předložen 
i plán činnosti výboru. Anna Kárníková a Jan Mareš reagovali s tím, že procedura je definována 
ve Statutu RVUR. Nejdříve je třeba výbor ustanovit, až poté si výbor navrhuje plán činnosti; ten 
schvaluje RVUR či v mezidobí Řídící výbor. Členy výboru dle Statutu RVUR navrhují členové Rady 
a tajemník Rady.  

Následně bylo jednání Řídícího výboru ukončeno. 

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

Praha, 18. března 2016 
 


