
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

Zápis z 10. jednání Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Termín a místo konání  

Pondělí 29. listopadu 2016, hlavní budova Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 

4, Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 201. 

 

Přítomni 

Jiří Bendl (OUR ÚV ČR), Jiří Dlouhý (Společnost pro trvale udržitelný život), Aneta Haimannová 

(OUR ÚV ČR), Otakar Hampl (MZe), Igor Hartmann (MMR), Jiří Hrbek (Český statistický úřad), 

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

Linxová (MŽP), Jan Mareš (OUR ÚV ČR), Jiří Markl (MV), Vladimír Špidla (ÚV ČR), Jaroslav Šulc 

(ČMKOS), Jan Žůrek, (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), Pavlína Kulhánková 

(MPO)  

 

 

Program jednání  

 

1) Zahájení  

2) Dopracování dokumentu v návaznosti na výsledky 32. jednání RVUR 

3) Návrh usnesení vlády a předkládací zpráva k ČR 2030 

4) Různé  
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K bodu programu č. 1: Zahájení 

 

Anna Kárníková přivítala přítomné a představila návrh programu jednání, který byl jednomyslně 

přijat.  

 

K bodu programu č. 2: Dopracování dokumentu v návaznosti na výsledky 32. jednání RVUR 

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) informovala členy a členky Řídícího výboru o současném stavu 

přípravy strategického rámce Česká republika 2030. V současné době je připravený trojdílný 

materiál: návrhová část, analýza rozvoje a sada indikátorů. Sadu indikátorů vzal na vědomí Výbor 

pro indikátory udržitelného rozvoje RVUR, přičemž ty indikátory, u kterých se předpokládá další 

vývoj, jsou označeny jako tzv. šedé indikátory.  

 

V posledních týdnech probíhala dekompozice, tedy cvičení s cílem zkontrolovat, že každý 

specifický cíl má svou oporu v analýze rozvoje a zrcadlí se i v návrhové části. Dekompozice pro 

všechny klíčové oblasti členové a členky ŘV obdrželi před jednáním Výboru. V reakci na výsledky 

dekompozice bylo rozhodnuto, že každá z klíčových oblastí bude mít vlastní SWOT analýzu. Toto 

umožnilo jít ve SWOT analýze do větší míry detailu a shrnout všechny hlavní body jednotlivých 

klíčových oblastí. 

 

Do dokumentu jsou již zapracovány připomínky z říjnového zasedání Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj (dále jen „RVUR“) a studie ke globálním megatrendům. Megatrendy, které působí na 

jednotlivé klíčové oblasti, jsou uvedeny v analýze rozvoje a propisují se do návrhové části. 

V současné době Oddělení pro udržitelný rozvoj (dále jen „OUR“) dokončuje executive summary, 

které bylo požadavkem Ministerstva zahraničních věcí. Na podnět Ministerstva pro místní rozvoj 

zapracovává OUR také grafy, které zachycují, jak se bude se strategickým rámcem dále pracovat.  

 

Dokument bude vložen do mezirezortního připomínkového řízení (dále jen „MPŘ“) dne 

30. listopadu a MPŘ bude trvat do 8. ledna 2017. OUR vnímá MPŘ široce a možnost vyjádřit se 

v něm budou mít tedy nejen rezorty, ale i další relevantní aktéři. Text momentálně ještě prochází 

jazykovou korekturou.  

 

Termín předložení materiálu do vlády byl odložen na 31. března 2017, ale je možné, že materiál 

bude předložen již v průběhu února. Současně se strategickým rámcem ČR 2030 bude vládě 

předložen i návrh implementace Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, dále 

jen „SDGs“) v České republice. 

 

Igor Hartmann (MMR) navrhl doplnit k první a třetí klíčové oblasti podkapitolu úvod, stejně jako je 

tomu u ostatních klíčových oblastí. Vize by dle jeho názoru měly charakterizovat celou klíčovou 

oblast, nejen její výseč.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) dále informovala, že strategický rámec ČR 2030 byl dne 31. října 

projednán v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jednání se zúčastnili tři poslanci 

a poslankyně, včetně jedné opoziční poslankyně, a také zástupci rezortů. OUR plánuje 

zorganizovat také projednání v Senátu, na které budou znovu pozváni znovu i poslanci PČR.  

 

V průběhu listopadu také proběhla dvě veřejná slyšení. V Praze participovalo přibližně 

80 účastníků, v Brně přibližně 40 účastníků. Součástí slyšení byl workshop na téma dobrovolné 
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závazky přispívající k naplnění cílů strategického rámce ze strany nestátních aktérů. Vysvětlení 

konceptu dobrovolných závazků bylo sice náročné, ale diskusi o nich OUR přesto považuje za 

důležitou, protože zajistí mobilizaci příslušných aktérů a jejich zapojení do realizace cílů 

dokumentu. Na veřejná slyšení bude v tomto ohledu v příštím roce navazovat série regionálních 

prezentací.  

 

K bodu programu č. 3: Návrh usnesení vlády a předkládací zpráva k ČR 2030  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) informovala o tom, že všechny dosud obdržené připomínky 

k usnesení byly zapracovány. Doplněna byla explicitní zmínka o Databázi strategií a jejím využití 

při implementaci. Změnila se také plánovaná periodicita Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti, 

která nebude zpracována každé dva roky, ale jednou za dva roky. 

 

Jaroslav Šulc (ČMKOS) upozornil na množství cizích slov a anglicismů v textu (např. resilience, 

fragmentace, koherence, atd.). Při jazykové úpravě by tyto výrazy měly být zaměněny za české.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) vysvětlila, že se OUR tímto problémem dlouhodobě zabývá 

a v případech, kdy nehrozí ztráta přesnosti, budou tyto výrazy změněny při poslední jazykové 

redakci.  

 

Pavlína Kulhánková (MPO) požádala o vysvětlení k formulaci „umožnit ministryni pro místní 

rozvoj využití Databáze strategií“.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) vysvětlila, že se jedná o využití Databáze strategií pro implementaci 

ČR 2030, včetně umožnění případných nových funkcionalit. 

 

Vladimír Špidla (ÚV) doplnil, že jde především o to, aby Ministerstvo pro místní rozvoj už nyní 

oficiálně vzalo na vědomí, že po schválení ČR 2030 a implementačního plánu může ÚV požádat 

o změny a nové funkcionality v Databázi.   

 

Otakar Hampl (MZe) upozornil na to, že pokud jde o umožnění případných nových funkcionalit 

Databáze strategií, ministerstva by měla mít možnost pracovat s Databází komplexněji než dosud. 

  

Anna Kárníková (OUR ÚV) doplnila, že všechna ministerstva by dle usnesení vlády již měla 

s Databází strategií pracovat, mají své kontaktní body a měla by vkládat všechny rezortní strategie 

až do úrovně cílů.   

 

Dle Jiřího Markla (MV) ze současné formulace vyplývá, že strategický rámec bude 

implementován pouze prostřednictvím Databáze strategií.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) informovala o podobě předkládací zprávy, v níž je popsaný celý 

proces přípravy strategického rámce včetně informace o tom, k jakým změnám došlo oproti 

původnímu materiálu.  

 

Jiří Dlouhý (Společnost pro trvale udržitelný život) upozornil na nepřesnosti v datech. 

Připomínky zašle písemně.  

 

Markéta Linxová (MŽP) požádala o doplnění informace, že indikátorová sada je stále otevřená.   
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Jiří Hrbek (ČSÚ) navrhl doplnění informace počtu indikátorů v jednotlivých kategoriích. ČSÚ může 

tuto statistiku OUR poskytnout. 

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) potvrdila, že tyto informace budou zapracovány do předkládací 

zprávy. Doplnila, že indikátorů je v současné době 170 a budou sloužit jako informační vstup pro 

analytiky, kteří budou vypracovávat Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti. Deset procent 

indikátorů je momentálně šedých a budou dopracovány.  

  

Jiří Markl (MV) navrhl doplnit, že kvantitativní hodnoty cílů v rámci indikátorů budou specifikovány 

v implementačním plánu.  

 

Dle Igora Hartmanna (MMR) není vhodné dávat tyto informace dávat do předkládací zprávy. 

Doporučil nechat je pouze v úvodu indikátorové sady.  

 

Otakar Hampl (MZe) doplnil, že ne všechny cíle lze specifikovat pevnou kvantitativní hodnotou 

indikátoru. U některých indikátorů se bude sledovat pouze trend.  

 

Jiří Dlouhý (Společnost pro trvale udržitelný život) doporučil doplnit, co znamená příznivý 

a nepříznivý vývoj.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) vysvětlila, že očekávaný trend je formulován v každém specifickém 

cíli.  

 

Jiří Hrbek (ČSÚ) vyjádřil souhlas a doplnil, že vysvětlení v rámci specifických cílů považuje 

v současné chvíli za dostačující.  

 

Pavlína Kulhánková (MPO) požádala o vysvětlení šedých indikátorů a významu pilotáže 

veřejných politik.  

 

Aneta Haimannová (OUR ÚV) vysvětlila, že šedé indikátory jsou ty, u nichž je jasný jejich význam 

a vztahují se ke konkrétním specifickým cílům, ale jde buď o indikátory nové, nebo ještě nebylo 

zcela vyjasněno jejich gestorství.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) doplnila, že pilotáže vycházejí z návrhové části klíčové oblasti Dobré 

vládnutí. Předpokládá se, že některé výrazné změny a veřejné politiky by bylo dobré pilotovat, tedy 

otestovat jejich funkčnost na menším vybraném vzorku.  

 

Václav Klusák (OUR ÚV) uvedl jako příklad program, který je implementován pouze v jednom 

kraji a po otestování je rozšířen na celou ČR.  

 

Igor Hartmann (MMR) doplnil, že může jít i o pilotování celých strategií nebo metodik. Např. při 

psaní metodiky přípravy veřejných strategií byly zvoleny tři pilotní projekty. Jeden z nich byl např. 

Plzeňsky kraj, který měl dle metodiky připravit pilotní strategii svého rozvoje.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) uvedla jako další příklad pilotáže sociálních politik v Nizozemsku a ve 

Finsku, kdy se ve vybraných regionech zavádí společný základní příjem a jiný přístup k vyplácení 

sociálních dávek. Pilotáže mohou vytvářet asymetrie v přístupu ke službám a je třeba je 
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legislativně ošetřit. Není také jasné, zda jsou v souladu se současným vnímáním hospodárného 

vynakládání veřejných prostředků, protože výsledkem pilotáže může být i zjištění, že pilotovaný 

systém nefunguje. V České republice v současné době neexistuje legislativní rámec, který by tyto 

pilotáže umožňoval.  

 

Dle Jiřího Markla (MV) není jasné, jak je možné dělat pilotáže v případě, že se dostanou do 

rozporu se současnou legislativou.  

 

Vladimír Špidla (ÚV) doplnil, že právě proto musí vzniknout legislativní rámec, které pilotáže 

umožňuje.  

 

Jiří Markl (MV) doporučil, aby v tomto případě v rámci cílů nejprve zaznělo, že musí být nejprve 

pro pilotáže vytvořeno prostředí a zaveden legislativní rámec.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) vysvětlila, že ve strategickém rámci jsou cíle do roku 2030 

a specifický cíl říká, že by se pilotování mělo stát běžnou součástí veřejných politik. Dílčí kroky na 

úrovni opatření budou navazovat na podrobnou analýzu toho, zda tato opatření mohou narážet na 

současný legislativní rámec.  

 

Otakar Hampl (MZe) navrhl, aby toto vysvětlení bylo doplněno do návrhové části.  

 

Igor Hartmann (MMR) toto nedoporučuje, protože ne všechny politiky jsou závislé na změně 

legislativního rámce.  

 

Jiří Hrbek (ČSÚ) doplnil, že indikátory ČR 2030 jsou analogicky k indikátorům Agendy 2030 

rozčleněny do několika skupin. Pokud rezorty nemají informace o vývoji globálního monitorovacího 

rámce a činnosti Statistické komise OSN, ČSÚ tyto informace dodá.  

 

Otakar Hampl (MZe) doplnil, že řada indikátorů bude ještě ze strany MZe diskutována v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení.  

 

K bodu programu č. 4. Různé 

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) informovala o tom, že Fórum udržitelného rozvoje se bude konat dne 

20. prosince v Lichtenštejnském paláci. Kromě předsedy vlády vystoupí v úvodním panelu také 

prof. Kabat, který představí projekt vize globálního rozvoje do roku 2050 vypracovanou vídeňským 

Mezinárodním institutem pro aplikovanou systémovou analýzu (IIASA).  

 

MPŘ bude probíhat do 8. ledna 2017 a další setkání Řídícího výboru RVUR bude uspořádáno na 

konci ledna.  

 

Jiří Markl (MV) navrhl, aby byl na příštím Řídícím výboru stručně představen záměr 

implementačního dokumentu.  
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Ověřila: PhDr. Anna Kárníková 

Praha, 19. 12. 2016 


