
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

Zápis z 13. jednání Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Termín a místo konání  

Pátek 21. dubna 2016, hlavní budova Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 

Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 201. 

 

Přítomni 

Otokar 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) Informace o schvalování ČR 2030  

2) Návrh implementace ČR 2030 

3) Ústní informace o návrhu implementace Agendy 2030 v ČR 

4) Různé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu č. 1: Informace o schvalování ČR 2030 

 



Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

 

Strana 2 (celkem 4) 

Anna Kárníková (ÚV ČR) zahájila jednání a představila návrh programu jednání, který byl 

schválen. Na úvod sdělila, že dokument dne 19. dubna 2017 prošel vládou bez výraznější diskuze 

a současně poděkovala České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj za vyjádření podpory 

tohoto dokumentu zasláním dopisu vládě. Dne 10. dubna dokument podpořila tripartita, takže má 

nyní relativně silnou pozici. Odbor pro udržitelný rozvoj spustil web https://www.cr2030.cz/ , kde je 

dokument zveřejněný v přístupnější podobě. Na začátek května je plánována snídaně s novináři 

s cílem popularizovat ČR 2030. Současně požádala o možné tipy, jak tento dokument 

zpropagovat. 

P. Švec (NSZM) pogratuloval ke schválení dokumentu a současně zareagoval na výzvu A. 

Kárníkové a nabízí možnost prezentovat ČR 2030 na jednání starostů na pražském Magistrátu dne 

25.4.2017.  

V. Spidla (ÚV ČR) vyzdvihl jednomyslné schválení dokumentu jako jednoznačný úspěch 

systematického dlouhodobého konzultačního procesu, který přípravu ČR 2030 provázel. 

O. Hampl (MZe) se také připojil ke gratulacím ke schválení dokumentu, ke kvalitě finální verze jistě 

přispělo i pětitýdenní mezirezortní připomínkové řízení (dále jen „MPŘ“). Doufá, že kvalita 

dokumentu bude zachována následně i u implementačního plánu. 

P. Kulhánková (MPO) také vyzdvihla široký připomínkovací a konzultační proces celého 

dokumentu, který přispěl k přijetí dokumentu jako takového a odfiltrovalo mnoho zásadních 

připomínek při samotném MPŘ.  

Anna Kárníková (ÚV ČR) poděkovala přítomným za koordinaci při projednávání dokumentu na 

jednotlivých rezortech. Dokument bude v plné verzi ke stažení na již zmíněné adrese 

www.cr2030.cz a také je naplánován jeho překlad do angličtiny.  

 

K bodu programu č. 2: Návrh implementace ČR 2030 

 

Anna Kárníková (OUR ÚV): usnesení, jímž byl schválen Strategický rámec ČR 2030 č. 292 z 19. 

dubna 2017, ukládá předsedovi vlády, aby předložil do 30.listopadu 2017 návrh implementace ČR 

2030. Na implementaci již OUR více jak měsíc a půl pracuje a aktuální návrh se dívá na 97 

specifických cílů ČR 2030, jakým způsobem jsou naplňovány a jaká opatření se na ně vážou. 

Výsledkem by mělo být vyhodnocení, zda kurz naplňování konkrétního specifického cíle je buď 

pozitivní, nebo negativní a případně určit cílovou hodnotu, jakou by ty indikátory naplňující dané 

cíle, měly mít do roku 2030. Ke každému specifickému cíli byla vytvořena karta cíle a jejím 

vyplňováním bude probíhat tzv. policy gap analysis – analýza mezer v politikách.  

 

Hlavní body diskuze: 

P. Kulhánková (MPO) jakou konkrétní formu implementační plán bude mít? Bude to road map, 

akční plán, či jiná forma?  

Anna Kárníková (ÚV ČR) zareagovala, že cílem vyplněné karty bude zhodnocení, zda máme 

šanci naplnit specifické cíle prostřednictvím existujících opatření, pokud ne, budou navržena nová 

opatření, případně bude navržena úprava těch stávajících. Karty bude vyplňovat tým analytiků 

Úřadu vlády v úzké spolupráci s minitýmy dle klíčových oblastí. Metodou bude policy gap analysis.  

David Škorňa (MMR) doporučil pro proces implementace vést rozhovory s rezorty hned od 

začátku. Rezorty jsou nositelé úkolu, mají k tomu dokumenty. Nemyslí si, že by výstupy 

implementace měly být pouze doporučující, měly by mít ambici dávat jasné návrhy. MMR 

připravuje projekt analýzy 65 klíčových strategií. Implementace by měla jít ruku v ruce s těmito 

projekty MMR a např. na konci roku 2018 by mohla být k dispozici celkem propracovaná sada 

doporučení k revizi strategií po roce 2020. Dále uvedl, že objem práce na implementačním plánu je 

dvojnásobný, než byl na Strategickém rámci ČR 2030 a obává se, aby se tento proces do 

https://www.cr2030.cz/


Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

 

Strana 3 (celkem 4) 

30.11.2017 vůbec stihl. Takováto detailní struktura cíle, jak je uvedena v navržené kartě, se nedá 

časově zvládnout do uvedeného termínu. Doporučuje do listopadu řešit pouze část, kterou si 

prioritizujeme, a zbytek nechat jako „road map“ pro vyhodnocení ze strany gestorů/rezortů.  

Jiří Hrbek (ČSÚ) doporučuje propracovat deskripci karty, nepodcenit ji, protože ta může pro dané 

cíle fungovat po celou dobu budoucích revizí. Navrhuje také jednu kartu vzorově vyplnit a tím 

zjistit, jak kartu upravit.  

Anna Kárníková (ÚV ČR) shrnula tento bod jednání sdělením, že bude ještě zvážen rozsah karty 

a multikriteriální analýza, s cílem zjistit, k jakým cílům se prioritně věnovat. Dále představila 

harmonogram implementačního plánu: původně byl zvažován i termín předložení dokumentu do 

30.09.2017, tak aby se stihl schválit ještě před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Vladimír Špidla (ÚV ČR) a David Škorňa (MMR) se shodně vyjádřili, že lepší je zachovat termín 

povolební, aby bylo eliminováno riziko neochoty schválit dokument tohoto rozsahu v předvolebním 

období.  

Anna Kárníková (ÚV ČR) uvedla, že aktuálně jsou karty pilotně vyplňovány/testovány. Na 

každého člena týmu OUR vychází vyplnit 8 karet specifických cílů, což se domnívá, se do 

30.06.2017, kdyby měl být k dispozici první draft vyplněných karet, dá stihnout. Práce na 

vyplňování karet bude probíhat ve spolupráci s rezorty v rámci ustavených minitýmů ke každé 

klíčové oblasti Strategického rámce ČR 2030.  

 

 

 

K bodu programu č. 3: Ústní informace o návrhu implementace Agendy 2030 v ČR  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) 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 předložený 
vládě bude tedy obsahovat srovnání a provazby mezi cíli Agendy 2030 a cíli České republiky 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. 
Tato studie je k zápisu připojena jako příloha č. 2. Rozpracování zahraniční dimenze bude 
doplněno ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem financí, Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí. V souvislosti s tím, že strategický rámec 
Česká republika 2030 bude předložen vládě v průběhu dubna 2017, navrhuje odložit termín 
předložení návrhu implementace Agendy 2030 v České republice do 30. června 2017. 

Jiří Hrbek (ČSÚ) považuje za základní nedostatek zmiňované Analýzy relevance podcílů 

udržitelného rozvoje Agendy 2030 pro ČR skutečnost, že tam nejsou uvedeny indikátory.  

Anna Kárníková (ÚV ČR) není realistické očekávat, že budeme schopni zhodnotit relevanci 

jednotlivých indikátorů navržených Statistickou komisí OSN.  

 

 

K bodu programu č. 4. Různé 

 

Nebyl přihlášen žádný příspěvek do tohoto bodu. Anna Kárníková poděkovala Řídícímu výboru za 

spolupráci na Strategickém rámci Česká republika 2030. 

Počet stran: 4 

Počet příloh: 0 



Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

 

Strana 4 (celkem 4) 

Zapsala: Eva Hejzlarová 

Ověřil: Mgr. Jan Mareš 

Praha, 15.12.2017 


