
Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  
 

Zápis z 14. jednání Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Termín a místo konání  

Středa 9. srpna 2017 od 9 do 11 hodin ve Vladislavově ulici 4 (zasedací místnost Suterén), Praha  

 

Přítomni 

Otakar Hampl (MZe), Jiří Hrbek (Český statistický úřad), Anna Kárníková (tajemnice RVUR, 

vedoucí OUR ÚV ČR), Václav Klusák (ÚV ČR), Pavlína Kulhánková (MPO), Petr Lebeda (Zelený 

kruh), Markéta Linxová (MŽP), Jan Mareš (OUR ÚV ČR), Jiří Markl (MV), David Škorňa (MMR), 

Vladimír Špidla (ÚV ČR), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Petr Švec (NSZM), Jan Žůrek, (Česká 

podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 

 

 

Program jednání  

 

1) Návrh implementace ČR 2030 

a. stav příprav 

b. mechanismus aktualizace ČR 2030 

c. usnesení k implementačnímu dokumentu 

d. informace na vládu – Systémové předpoklady implementace ČR 2030 

2) Informace o projektu Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve veřejné 

správě 

3) Informace o průběhu Politického fóra na vysoké úrovni 

4) Informace o přípravě implementace Agendy 2030 v ČR  

5) Různé 

 

Přílohy 

1) Koncept materiálu Systémové předpoklady implementace ČR 2030 

2) Návrh implementace Agendy 2030 v ČR 

3) Příklady karet cílů – podkladového materiálu pro implementaci ČR 2030 
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Jan Mareš přivítal přítomné a představil návrh programu jednání. Návrh programu byl přijat. 

 

K bodu programu č. 1: Návrh implementace ČR 2030 

J. Mareš seznámil přítomné se základními informacemi k připravovanému implementačnímu 

plánu: dokument bude vycházet z vyplněných karet specifických cílů Strategického rámce ČR 

2030, kterých je 97. Na základě průběžných konzultací došlo ke zjednodušení karty, s jejíž aktuální 

podobou byli členové výboru seznámeni. 

Cílem vyplňování karet cílů je postihnout vývoj indikátorů a zároveň jejich vztah k naplňování cíle. 

Ve spolupráci s gestory jednotlivých opatření jsou evidována již existující opatření a zároveň jsou 

sledovány bariéry v jejich naplňování, případně synergie při naplňování dalších cílů strategického 

rámce. Klíčovou částí karet jsou doporučení, jež by měla být obsažena v implementačním 

dokumentu.  

Vzhledem k časové náročnosti práce na vyplňování karet cílů, bylo přistoupeno k posunutí 

harmonogramu přípravy implementačního dokumentu. Ovšem jeho dílčí části, které se týkají témat 

jako dobrovolné závazky, koherence politik pro udržitelný rozvoj, podpora municipalit, kvalita života 

a nástroje pro udržitelný rozvoj, by měly být součástí materiálu, s pracovním názvem Systémové 

předpoklady implementace ČR 2030, který by měl být na přelomu září a října předložen vládě jako 

aktuální zpráva o stavu implementace Strategického rámce ČR 2030.  V implementačním 

dokumentu budou následně obsažena opatření a doporučení pro slaďování politik a strategií.  

J. Žůrek vznesl dotaz, zda se připravovaný materiál shoduje s diskutovaným a ze strany České 

podnikatelské rady navrhovaným „fast-trackem“, protože se domnívá, že dosavadní 

širokospektrální pojetí implementace se nestihne. J. Mareš potvrdil, že se jedná o podobný 

koncept, který vyšel z diskuzí s některými členy Řídícího výboru. Materiál bude obsahovat části, 

které by obsahoval původní implementační plán, ale namísto doporučení ke všem 97 specifickým 

cílům, bude zaměřen na 7 transformačních rozvojových témat a na úkoly z nich vyplývající.  

 

Diskuze k navrženým transformačním tématům: 

J. Žůrek vítá redukci na 7 transformačních oblastí zejména s ohledem na srozumitelnost pro 

politickou reprezentaci. I. Hartmann avizoval zaslání připomínek ze strany MMR v písemné formě, 

nicméně uvedl, že zde navrhovaný materiál mu přijde také rozumný, ale domnívá se, že 7 

transformačních témat je příliš. Také by se přikláněl spíš k názvu průřezová, než transformační 

témata. V úvodu dokumentu je uvedeno, že transformačními tématy jsou myšlena témata 

komplexní. Vzdělávání však např. není komplexní téma, mělo by tam být v určité vazbě, např. na 

sociální začleňování. Také poslední transformační téma „vládnutí“ se kryje s klíčovou oblastí 6 ČR 

2030, což také není příliš průřezové. J. Mareš k tomu uvedl, že termín transformační témata je 

ekvivalentem pro pojem tranzice, který je uplatňován ve Vlámsku a který byl inspirací pro toto 

pojetí. K tématu vládnutí dodal, že to není pouze klíčová oblast 6, ale značně se kryje také 

s klíčovou oblastí 5.  

D. Škorňa se dotázal, na základě čeho byla vybrána transformační témata. J. Mareš odpověděl, 

že byla vybrána témata politicky komunikovatelná, která mají dlouhodobý a průřezový charakter a 

současně jsou obsažená v ČR 2030. Tato témata lze chápat jako jiné čtení ČR 2030 – ne po 

klíčových oblastech, ale spíše po oblastech rozvojových. 

J. Mareš uzavřel tento bod jednání prosbou o zasílání komentářů a připomínek k této verzi 

materiálu do 21. srpna 2017. 
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K bodu programu č. 2: Informace o projektu Mechanismy prosazování principů udržitelného 

rozvoje ve veřejné správě 

A. Kárníková uvedla, že o projektovém záměru bylo hlasováno per rollam a byl schválen. Projekt 

by měl navázat na aktuálně probíhající projekt, v rámci něhož vznikl Strategický rámec ČR 2030. 

Tento projekt bude končit v březnu 2018. Mělo by se jednat o projekt čtyřletý. Klíčovou aktivitou 1 

je systém monitoringu práce s indikátory, vyhodnocování cílů a přípravou Zprávy o kvalitě života a 

její udržitelnosti, další klíčové aktivity pracují s věcnými výsledky ČR 2030 týkající se dobrého 

vládnutí, koherenci politik a inovacím ve veřejné správě.   

 

 

K bodu programu č. 3: Informace o průběhu Politického fóra na vysoké úrovni 

A. Kárníková k tomuto bodu diskuze uvedla následující: ÚV je dle usnesení vlády z ledna 2016 
gestorem přípravy materiálu na vládu k Agendě 2030 a její implementaci na národní úrovni. ČR se 
zavázala, že v červenci 2017 bude reportovat o naplňování Cílů udržitelného rozvoje na Politickém 
fóru na vysoké úrovni k udržitelnému rozvoji, které probíhá každý rok v New Yorku pod záštitou 
Ekonomické a sociální rady OSN. Za tímto účelem byla vypracována Národní zpráva o plnění Cílů 
udržitelného rozvoje. (dostupná zde).  

 

K bodu programu č. 4: Informace o přípravě implementace Agendy 2030 v ČR  

A. Kárníková představila návrh implementace Agendy 2030, jehož hlavním cílem je vyhodnotit 
relevanci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Agendy 2030 pro Českou republiku a to ve vnitřní i 
vnější dimenzi. Jako podklad tomuto dokumentu slouží Analýza relevance cílů pro udržitelný rozvoj 
vypracovaná Centrem pro otázky životního prostředí, včetně připomínek získaných od RVUR. 
Vnější dimenzi relevance cílů Agendy 2030 pro Českou republiku poskytlo MZV ve spolupráci 
s dalšími aktéry. Dalším cílem připravovaného dokumentu je popsat proces mainstreamingu SDGs 
do národních politik. Hlavní implementační platformou je Strategický rámec Česká republika 2030. 
V neposlední řadě je cílem tohoto dokumentu identifikovat mezery v politikách a podcíle SDGs, 
které Strategický rámec Česká republika 2030 nepokrývá.  
Souběžně probíhá ve spolupráci s ČSÚ mapování, jaké indikátory jsou k Agendě 2030 v ČR 
dostupné.  
 

K bodu programu č. 5: Různé 

Do tohoto bodu nebyl přihlášen žádný příspěvek. 

 

Počet stran: 3 

Počet příloh: 3 

Zapsala: Eva Hejzlarová 

Ověřil: Mgr. Jan Mareš 

Praha, 15.12. 2017 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/CZE-VNR-to-HLPF_2017_National-Report.pdf

