
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

Zápis z 12. jednání Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Termín a místo konání  

1. března 2017, hlavní budova Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - 

Malá Strana, místnost č. 140. 

 

Přítomni 

Jiří Dlouhý (Zelený kruh), Otokar Hampl (MZe), Igor Hartmann (MMR), Jiří Hrbek (Český statistický 

úřad), Anna Kárníková (tajemnice RVUR, vedoucí OUR ÚV ČR), Václav Klusák (ÚV ČR), Pavlína 

Kulhánková (MPO), Markéta Linxová (MŽP), Jan Mareš (OUR ÚV ČR), Jiří Markl (MV), Bedřich 

Moldan (COŽP UK), Vladimír Špidla (ÚV ČR), Petr Švec (NSZM), Jan Žůrek, (Česká podnikatelská 

rada pro udržitelný rozvoj) 

 

 

Program jednání  

 

1) Informace o průběhu meziresortního připomínkového řízení k ČR 2030 a představení 

předfinální podoby ČR 2030 

2) Ústní informace o projednání návrhu implementace Agendy 2030 v ČR 

3) Ústní informace o Cenách SDGs 

4) Různé 
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K bodu programu č. 1: Informace o průběhu meziresortního připomínkového řízení k ČR 

2030 a představení předfinální podoby ČR 2030 

 

 

Anna Kárníková (ÚV ČR) v úvodu poděkovala členům ŘV za koordinaci na resortech. Do jednání 

RVUR dne 21.3.2017 musí být vypořádáno 991 připomínek, které byly obdrženy k tomuto 

dokumentu. Aktuálně ještě do konce tohoto týdne probíhají jednání s rezorty ohledně zásadních 

připomínek a to konkrétně s MZe a MŽP. Dále představila návrh znění usnesení a hlavní změny 

v dokumentu zejména v klíčové oblasti 1. Nejméně připomínek přišlo ke klíčové oblasti 5. Od 7. 

března, kdy bude uzavřeno zapracování připomínek, by mělo být znění dokumentu již zafixováno a 

v případě nevypořádání některých připomínek, bude dokument předložen s rozporem, ale termín 

30. března pro předložení dokumentu vládě, je daný. 

 

K bodu programu č. 2: Ústní informace o projednání návrhu implementace Agendy 2030 

v ČR 

 

Anna Kárníková (ÚV ČR) podala informaci o návrhu implementace Agendy 2030 v České 
republice, jehož zadání vyplývá z usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 61 ke Zprávě o průběhu 
a výsledcích Summitu Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji. Materiál, který bude 
předložen vládě, bude obsahovat srovnání a provazby cílů Agendy 2030 a ČR 2030 a na základě 
expertního posouzení určí oblasti, kterým bude vhodné věnovat zvláštní zřetel. Za tímto účelem 
byla vytvořena podkladová analýza vyhodnocující míru relevance jednotlivých podcílů Agendy 
2030. Analýzu vypracovalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, zachycuje 
podcíle týkající se vnitřní dimenze rozvoje České republiky a jejich gestory. Analýza vnější 
(zahraniční) dimenze bude doplněna ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.  

Jiří Hrbek (ČSÚ) se dotázal, jak bude dokument konsolidovaný s indikátory Agendy 2030. Anna 
Kárníková (ÚV ČR) odpověděla, že stav indikátorů ke globální sadě bude popsán v předkládací 
zprávě, a dokument se s nimi nebude specificky vyrovnávat.  

 

 

K bodu programu č. 3: Ústní informace o Cenách SDGs 

 

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) představila společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu, 

Informačního centra OSN, Úřadu vlády, českou rozvojovou agenturou Ministerstva zahraničních 

věcí a Asociací společenské odpovědnosti. Jedná se o ceny pro projekty naplňující Cíle 

udržitelného rozvoje. Navrženo je udílení cen v pěti kategoriích: soukromý sektor, veřejné instituce, 

cena za naplňování principů udržitelného rozvoje v zahraničí, cena za reporting v oblasti 

udržitelného rozvoje a zvláštní cena odborné poroty. Slavnostní předávání cen je plánováno na 

27.května. Účast na předávání přislíbil Jeffrey Sachs.  

 

K bodu programu č. 4. Různé 

 

V. Špidla uvedl, že proběhla debata v Senátu ČR o Strategickém rámci ČR 2030 ve vysoce 

konstruktivním duchu. Pozitivně byla hodnocena vysoká metodologická úroveň dokumentu.  
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Anna Kárníková (ÚV ČR) poděkovala přítomným za účast a spolupráci a avizovala další setkání 

v rámci jednání RVUR dne 21. března 2017. 
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