
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

Zápis z 6. jednání Řídícího výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Termín a místo konání  

Pondělí 6. června 2016, hlavní budova Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 

Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 140. 

 

Přítomni  

Jiří Burel (MPO/alternace), Jana Dlouhá (Společnost pro trvale udržitelný život), Otakar Hampl 

(MZe), Igor Hartmann (MMR), Petr Kalaš (Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR), Václav Klusák 

(ÚV ČR), Aleš Kuták (ÚV ČR), Zbyněk Machát (OUR ÚV ČR), Anna Pasková (MŽP), Martin 

Polášek (ÚV ČR), Jakub Rudý (OUR ÚV ČR), Václav Šebek (ÚV ČR), Jaroslav Šulc (ČMKOS), 

Petr Švec (Výbor pro udržitelné municipality), Michaela Valentová (ÚV ČR), Jan Žůrek (Česká 

podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj) 

 

Omluveni 

Anna Kárníková (tajemnice RVUR, vedoucí OUR ÚV ČR), Pavlína Kulhánková (MPO), Bedřich 

Moldan (Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje), Vladimír Špidla 

(ÚV ČR) 

 

Program jednání 

 

1. Zahájení 

2. Informace o stavu přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030 (ČR 2030) 

a. celkové zhodnocení procesu 

b. závěrečné projednání Vize ČR 2030 

c. projednání postupu práce na klíčových oblastech rozvoje ČR 

d. projednání návrhu implementace ČR 2030 

3. Různé 
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K bodu programu č. 1: Zahájení 

 

Jan Mareš přivítal přítomné a omluvil ze zdravotních důvodů Annu Kárníkovu. Návrh programu 

jednání byl přijat.  

 

K bodu programu č. 2: Informace o stavu přípravy strategického dokumentu Česká 

republika 2030 (ČR 2030) 

 

Celkové zhodnocení procesu přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030 (ČR 2030) 

 

J. Mareš dle připomínky vznesené ze strany MMR zrekapituloval celkový průběh přípravy ČR 

2030 v té podobě, jaké jej vzala na vědomí Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“) dne 

9. listopadu 2015 na svém 29. zasedání. Ve vnitřní dimenzi rozvoje byly sesbírány teze k rozvoji 

ČR a na základě jejich vyhodnocení stanoveny klíčové oblasti rozvoje. Na jednání s předsedou 

vlády padl požadavek na vytvoření 10 obecných headlines, jejichž prostřednictvím by byl 

komunikován obsah ČR 2030. Lze si představit 2 možnosti: 1) vytvoření metaúrovně nad 

současnými strategickými cíli, každá klíčová oblast by tak obsahovala 1 – 2 headlines; 2) ze všech 

strategických cílů jich vybrat 10, a ty komunikovat jako prioritní např. pro prvních 5 let.  

 

Igor Hartmann považuje za klíčové strategické cíle, ty se nemění. Otázkou však je, jak budou 

konstruovány. Nabízí se několik možností: 1) formulovat je jako konkrétní a měřitelné (SMART) 

cíle, k čemuž se blíží pouze cíle v klíčových oblastech (dále jen „KO“) Hospodářský model 

a Ekosystémy; 2) obecně formulované cíle budou dále vysvětleny a rozvedeny (tak jako 

u KO Vládnutí). To ale znamená více možností interpretace a rozdělení textu na podcíle/opatření; 

3) strategické cíle jsou rozvedeny na úroveň specifických cílů, což umožňuje jejich snadnější 

evidenci a zároveň kontrolu jejich naplňování pomocí Databáze strategií (tomu částečně odpovídá 

KO Hospodářský model či Udržitelný rozvoj sídel a území). Pokud by mělo být 10 prioritních 

strategických cílů, kloní se k druhé variantě.  

 

Petr Švec varoval před vytvářením složité struktury, kterou by nebylo možno propojit s Databází 

strategií.  

 

Jaroslav Šulc nadnesl otázku, kdo a jak by prioritní strategické cíle vybíral. Anna Pasková 

vyjádřila pochybnost, že by podobný postup byl přijatelný např. v KO Ekosystémy. Zde je obtížné 

stanovit takový obecný headline, který by shrnoval všechny strategické cíle. Pak by bylo třeba 

prioritizovat a zůstává otázkou, kdo a jak by to dělal, resp. je-li to možné. 

 

Václav Klusák upozornil, že je důležité, aby strategické cíle byly maximálně dvoustupňové. Kromě 

počtu metacílů je důležité stanovit i to, jak budou vypadat ty o úroveň níže.  

 

J. Mareš shrnul s tím, že OUR na příštím jednání ŘV RVUR předloží návrh 10 komunikačních 

headlines. Dále pokračoval v rekapitulaci procesu přípravy ČR 2030. Scénáře rozvoje nebudou 

s ohledem na časový harmonogram a postup přípravy dokument vypracovány. Místo toho jsou 

klíčové oblasti uchopeny trendově. Trendy jsou předpokladem scénářů, ale nutně je 

nepředpokládají. Jedná se o první úpravu schématu z listopadové RVUR.  
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I. Hartmann navrhl nahradit scénáře SWOT analýzou, která by sloužila jako doplňkové 

zdůvodnění pro volbu klíčových oblastí (vedle hodnocení a klastrování tezí k rozvoji ČR). SWOT 

analýza by měla uzavírat Analýzu rozvoje.  

 

J. Mareš přistoupil ve své informaci k vnějšímu/globálnímu kontextu tvorby ČR 2030. Informoval, 

že analýza relevance Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, dále jen „SDGs“) 

z Agendy 2030 pro ČR bude hotova do konce srpna. Na její tvorbě bude spolupracovat COŽP UK. 

V současnosti proběhla jednání se společností D21, která by mohla dodat technickou platformu 

pro výběr priorit v rámci odborné veřejnosti, což by sloužilo jako doplnění a ověření analýzy. 

Nicméně relevantní SDGs v klíčových oblastech příslušné minitýmy již reflektovaly a zahrnovaly.  

 

I. Hartmann upozornil, že nejvíce s nimi pracuje KO Lidé a společnost, do ostatních je třeba 

odkazy na SDGs ještě doplnit. V. Klusák doplnil, že při práci na KO Lidé a společnost byla využita 

analýza SDGs, již si v loňském roce nechalo vypracovat MPSV. SDGs v textu KO Lidé 

a společnost rovněž posloužily jako normativní základ. Podpořil I. Hartmanna, není nutné čekat 

na analýzu relevance SDGs, ale lze je do klíčových oblastí zapracovávat už nyní.  

 

Druhou součást globálního kontextu představuje tzv. analýza dopadu vybraných megatrendů 

na ČR. Její vypsání se opozdilo kvůli pravidlům a termínům Řídícího orgánu Operačního programu 

Zaměstnanost. Zbyněk Machát doplnil, že se jedná o zakázku navazující na studii Globální 

megatrendy pro aktualizovaný Strategický rámec udržitelného rozvoje, která identifikovala 

29 megatrendů. V zakázce bude využito pravděpodobnostní hodnocení (Cross Impact Analysis) 

na základě expertních názorů. Zakázka by měla být hotova na konci září. 

 

J. Šulc vyjádřil svou obavu z toho, je-li možné dynamický globální vývoj takovýmto způsobem 

zachytit. Jakákoliv predikce je dle jeho názoru odsouzená k neúspěchu. 

 

I. Hartmann považuje za vhodné, aby byl celý draft rozeslán všem výborům, nejlépe v jednom 

termínu. 

 

J. Mareš otevřel otázku, jestli ponechat Analýzu rozvoje a návrhovou část rozdělenou, což však 

může zhoršovat pochopitelnost a návaznost jednotlivých argumentů, či spojit analýzu rozvoje dané 

klíčové oblasti s její návrhovou částí. 

 

I. Hartmann upozornil, že původně neměla být Analýza rozvoje strukturována podél klíčových 

oblastí. V současné chvíli se přiklání k druhému návrhu, tj. spojit analýzu s návrhovou částí pro 

každou KO do jednoho celku. Úvodní Analýza rozvoje pak může být nahrazena již diskutovanou 

SWOT analýzou. Tento návrh podpořil rovněž Otakar Hampl. P. Švec upozornil, že pokud by 

skutečně došlo ke sloučení těchto částí, doporučuje si nejprve udělat schéma struktury textu. 

 

Závěrečné projednání Vize ČR 2030 

 

J. Mareš představil úpravy návrhu vize, které byly učiněny na základě domluvy na přechozím 

jednání ŘV RVUR.  

 

I. Hartmann navrhl pospojovat odstavce tak, aby vize (opticky) nepůsobila roztříštěně, a prohodit 

pořadí některých vět (mezinárodní společenství nakonec). 
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P. Švec navrhl upravit formulaci týkající se územního rozměru udržitelného rozvoje a doplnit 

ji o inovativnost a proaktivnost územní veřejné správy. A. Pasková doplnila, že na změnu klimatu 

by neměla být adaptována pouze sídla. O. Hampl upozornil, že klimatická změna je již obsažena 

v předcházející části věnované hospodářství, na sídla má specifické účinky. A. Pasková reagovala 

s tím, že i v původní konceptualizaci je klimatická změna pojata jako všezahrnující rámec. Ve vizi 

by tato skutečnost měla být textově vyjádřena. Proto by i u hospodářského modelu mělo být 

zmíněno, že je třeba jej připravit např. na výkyvy počasí. Závěr: Klimatickou změnu je možné 

pojmout jako svorník mezi ekonomikou, zemědělstvím a municipalitami. 

 

Jan Žůrek opětovně vyjádřil svou připomínku, že ve vizi chybí konkurenceschopné hospodářství. 

I v klíčové oblasti je hospodářství pojato příliš z pohledu státu, soukromý sektor je dle jeho názoru 

nositelem udržitelného hospodářského modelu. V současnosti je ČR otevřenou ekonomikou 

s vysokým podílem zahraničního kapitálu, který se podílí na inovacích. Z uchopení klíčové oblasti 

však vyplývá, že tento stav považujeme za dlouhodobě nevyhovující. Dokument formuluje jako cíl 

nahrazení zahraničního kapitálu domácím, který ovšem neexistuje. Stát však není schopen vytvořit 

stimuly pro zahraniční kapitál. Pouze taková ekonomika je úspěšná, která má bohaté a úspěšné 

firmy. Myšlenka o inovacích z malých českých firem je sice hezká, ale stále zůstává spíše 

zbožným přáním. Z 20 největších daňových poplatníků se v 18 případech jedná o zahraniční firmy. 

Lze to změnit?  

 

J. Mareš namítl, že tato otázka byla již ŘV RVUR několikrát diskutována s tím, 

že konkurenceschopnost je lepší nahradit obecně konceptem odolnosti, což se projevilo 

v navržené textaci vize („Hospodářský růst je postaven na podnikavosti, inovacích, tvůrčích 

schopnostech lidí, oborech s vyšší přidanou hodnotou, na oběhovém hospodářství, 

nízkouhlíkovém profilu, robotizaci a digitalizaci. Stojí na principech sociálně-tržního hospodářství, 

jehož základní vlastností je spolupráce a koordinace mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým 

sektorem.“). J. Žůrek respektuje licenci udržitelného rozvoje, nicméně považuje zmínku 

o konkurenceschopnosti za podstatnou, neboť umožní i lepší přijetí ze strany podnikatelského 

sektoru. 

 

Jana Dlouhá upozornila, že na několika místech dokumentu zaznívá, že naplňování konceptu 

udržitelného růstu je příležitostí pro kvalitativní obrat. Na straně druhé, inovace jsou v dokumentu 

omezeny pouze na růst produktivity. Problém s konkurenceschopností by mohlo změnit nové 

promyšlení růstu jako nejen kvantitativní, ale i kvalitativní kategorie, resp. konceptu ne-růstu.  

 

Václav Šebek souhlasil se svou předřečnicí. Tuto myšlenku původně mělo vyjadřovat sousloví 

„intenzivní růst“, které nakonec bylo vypuštěno vzhledem k jeho vágnosti a různým výkladům. 

Nicméně se nebrání hledat dále ekvivalent, který by tuto myšlenku vyjadřoval.  

 

Petr Kalaš upozornil na existenci žebříčku mezinárodní konkurenceschopnosti, který by 

i s ohledem na běžně akceptované indikátory, byl využitelný pro ČR 2030, neboť jeho výsledky 

slouží jako impuls pro změny a zlepšení. Proto konkurenceschopnost do vize dle něj patří.  

 

O. Hampl zastává názor, že konkurenceschopnost není jediným hospodářským cílem, 

s udržitelností se navzájem nevylučuje a lze je uvést do vize společně. Podporuje rovněž cíl mířící 

na malé a střední podniky, které jsou nezbytnou součástí zdravé ekonomické struktury. J. Žůrek 

vyjádřil souhlas s tímto pojetím. 
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V. Klusák pochopil probíhající diskusi jako diskusi o retenci kapitálu. Zahraniční kapitál nemá být 

z ČR vyhnán, naopak zde má cirkulovat, aniž by jeho výnosy v nadprůměrné míře odtékaly. 

Diskusi o užití pojmu konkurenceschopnost považuje také za zbytečně se opakující a kloní se 

k setrvání u konceptu kvality života. Zde představená konkurence je hrou s nulovým součtem 

a vede k závodu ke dnu, z něhož významné složky obyvatel neprofitují.  

 

I. Hartmann souhlasil s předřečníkem, nicméně ani kvalita života se neobejde bez finančních 

a dalších zdrojů produkovaných hospodářstvím závislým na konkurenceschopnosti v rámci 

globální ekonomiky. S tím souhlasil i P. Kalaš, podle něhož by se neměla směšovat otázka 

významnosti ekonomického pilíře jako předpokladu celého udržitelného rozvoje s otázkou 

rovnoměrnosti distribuce bohatství a zdrojů. Silná ekonomika se pak odráží i ve vyšší kvalitě 

života.  

 

J. Mareš přislíbil zapracování těchto podnětů, zejména ve vztahu k soukromému sektoru jakožto 

významnému segmentu hospodářského růstu. Souhlasil s V. Klusákem v tom, že záležitost byla již 

jednou důkladně projednána a skončila dohodou o nahrazení pojmu konkurenceschopnost, resp. 

jeho kvalitativním popisem. Rovněž upozornil, že původní požadavek ŘV RVUR zněl, aby vize 

nepřekročila jednu stránku, což nelze dodržet tehdy, pokud bude nutné definovat a opisovat 

význam každého obecného pojmu tak, aby bylo zamezeno nežádoucím interpretacím. Následně 

navrhl diskusi o vizi ukončit a přistoupit k projednání dalšího bodu, tento návrh nebyl akceptován. 

J. Dlouhá upozornila, že vize je vyjádřením žádoucí budoucnosti v těch oblastech, které je důležité 

rozvíjet. Pravděpodobně proto neobsahuje ani jiné základní prvky fungování státu jako právní 

principy, omezování korupčního prostředí atd. Rovněž tak lze chápat i konkurenceschopnost jako 

jeden z nevyřčených, již fungujících předpokladů. 

 

Dle O. Hampla není nutné diskusi nad textem ukončovat, neboť ten dle jeho názoru není stále 

hotov a je třeba nadále debatovat detaily. Konkurenceschopnosti se nelze vyhnout, neboť je 

pojmem, kterému soukromý sektor rozumí, ale je třeba ji vykázat jasné místo.  

 

A. Pasková upozornila, že by bylo žádoucí sladit dříve zmíněných 10 priorit obsahem vize, 

lze proto předpokládat, že se s obsahem či textací vize bude ještě hýbat a prostor pro připomínky 

je otevřen. J. Mareš toto potvrdil, nicméně již nyní vize zahrnuje preambuli vysvětlující pojetí 

udržitelného rozvoje a základní myšlenky z každé klíčové oblasti. Úpravy proto OUR očekával 

spíše dílčí, nikoliv koncepční. A. Pasková považuje za vhodné, aby vize zmiňovala vyváženost tří 

pilířů a tím oslabila současný etatistický rozměr. J. Mareš upozornil, že sektorové partnerství je již 

ve vizi explicitně zmíněno, nepovažuje proto za nutné zmiňovat rovnováhu tří pilířů, neboť je velmi 

složité popsat onu rovnováhu. Do návrhu vize bude zapracován požadavek o významnosti 

soukromého sektoru, resp. podnikání. 

 

Projednání postupu práce na klíčových oblastech rozvoje ČR  

 

J. Mareš představil rozeslaný podklad, který již obsahuje vyznačené provazby mezi jednotlivými 

částmi dokumentu. Text do Analýzy rozvoje a samotné KO zatím nebyla oddělen a dopracován 

v KO Udržitelný rozvoj sídel a území.  

 

A. Pasková uvedla, že MŽP má poznámky k celému textu, které zašle písemně. Materiál je 

nekonzistentní, kapitoly jsou vystavěny na různé úrovni. Strategické cíle v KO Ekosystémy byly 

příliš zobecněny. Vzdělávání k udržitelnému rozvoji ani otázka bezpečnosti nebyly doplněny do KO 
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Lidé a společnost, jak MŽP již dříve navrhovalo. V případě KO Udržitelný hospodářský model je 

malý akcent na šetrné využívání zdrojů a oběhové hospodářství, ačkoliv je součástí vize. 

V. Klusák doplnil, že bezpečnost bude doplněna, nicméně zatím nebyla zpracována v dostatečně 

konzistentní podobě. V celém dokumentu by pak A. Pasková označila ty pasáže, které budou 

dopracovány, aby nevznikl mylný dojem, že některá témata byla vypuštěna.  

 

I. Hartmann představil připomínky, které budou rovněž zaslány v písemné podobě. V textu 

postrádá provazbu na ostatní strategické dokumenty, poznámky pod čarou navrhuje zařadit 

na konec textu tak, aby nerušily čtenářský dojem.  

 

O. Hampl rovněž slíbil zaslat připomínky písemně a přidal námět týkající se pořadí kapitol 

a to předsunout KO 6 Vládnutí na začátek, protože je východiskem či předpokladem pro ostatní 

klíčové oblasti. Její zařazení na konci se mu nezdá vhodné. J. Mareš vysvětlil záměr této struktury, 

kde KO Vládnutí tvoří plynulý přechod mezi návrhovou částí a návrhem implementace.  

 

A. Pasková navrhla vyznačit provazbu na strategie ostatních resortů a na SDGs tam, kde to zatím 

chybí.  

 

I. Hartmann ve stávajícím uspořádání logiku vidí a podporuje jej. Na jeho začátku stojí člověk, 

resp. sociální pilíř, na nějž navazují další dva pilíře, následuje jejich provazba a promítnutí 

do územní dimenze, pátá kapitola se naopak obrací do světa a na závěr přichází zatím nejhůře 

uchopitelná část, která souvisí s implementací. Otázkou však zůstává, kam budou nakonec 

umístěny principy udržitelného rozvoje. Jakub Rudý uvedl, že by se měly objevit v KO Vládnutí. 

I. Hartmann považuje za vhodnější umístit je do úvodní části dokumentu. To potvrdil i M. Polášek: 

principy udržitelného rozvoje budou fakticky součástí KO Vládnutí, ale v textu budou stát odděleně 

na jeho začátku.  

 

J. Dlouhá v dokumentu postrádá mnoho hybných sil ekonomiky, typicky otázku vědy, velkých 

výzkumných center a vysokého školství. I. Hartmann navázal na J. Dlouhou a doplnil, že inovace 

jsou až na konci procesu a je třeba zohlednit i problematiku vzdělanosti, vědy a vývoje a provázat 

KO Udržitelný hospodářský model s KO Lidé a společnost. Tuto perspektivu v dokumentu 

postrádá. Pokud je v dokumentu Průmysl 4.0, měl by tam být i kreativní průmysl. 

 

P. Švec upozornil na první odstavec v KO Lidé a společnost, jehož formulaci nepovažuje za 

vhodnou. Cílem veřejné politiky může být nejen zvyšování kvality života při respektování přírodních 

limitů rozvoje, ale rovněž ochrana lidí před jinými lidmi. O. Hampl tento názor podpořil a doplnil, že 

limitů existuje více. J. Mareš reagoval s tím, že ochrana člověka před člověkem je součástí 

konceptu kvality života, A. Pasková podpořila zachování této formulace, která chce říci, že kvalitu 

života není možné zvyšovat na úkor exploatace přírody a zdrojů. 

 

J. Žůrek informoval, že své poznámky ke KO Udržitelný hospodářský model probere s V. Šebkem. 

Cíle stanovené KO Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě považuje 

za folklórní a KO Vládnutí za příliš obecné a vágní, čímž se liší od předchozích cílů. Země západní 

Evropy jsou bohatší i díky kvalitě svých institucí; vyšší daně je možné stanovit a vybírat pouze 

v těch zemích, kde se veřejný sektor těší velké důvěře, což není případ ČR, již naopak kvalita 

veřejné správy sráží v mezinárodním srovnání dolů.  
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Projednání návrhu implementace ČR 2030 

 

I. Hartmann v návrhu postrádá popis mechanismu, kterým bude sledována kompatibilita 

strategických cílů, který považuje za nejpodstatnější, tj. kdo a v jaké chvíli vstoupí do procesu 

hodnocení kompatibility. Je důležité znát vazby strategických cílů na strategické dokumenty 

a rozpracovat strom opatření, kterými fakticky bude ČR 2030 naplňována. Nástrojem pro sledování 

kompatibility je Databáze strategií. S ostatními návrhy souhlasí. 

 

A. Pasková navázala na poslední najednání Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje a dotázala 

se, bude-li tento Výbor data pouze shromažďovat nebo i interpretovat, tj. kdo bude tvořit 

analytickou část monitorovací zprávy. Další dotaz směřoval k tomu, kdo bude tvůrcem doporučení 

k obsahu politik, jež mají být výstupem monitoringu. J. Mareš reagoval s tím, že v obou případech 

je tvůrcem OUR, předpokládá však, že výstupy budou konzultovány v RVUR a jejich pracovních 

orgánech. Poslední otázka směřovala k (zejména finančnímu) zajištění stínové správy. J. Mareš 

informoval, že v souvislosti s přípravou ČR 2030 je rovněž pilotně testována stínová zpráva 

neziskového sektoru. Konkrétně ji zajišťuje iniciativa Měj se k světu, jež sdružuje NNO z různých 

oblastí. Hotova by měla být dokonce srpna t.r. V případě zahraničního peer-review hodnocení lze 

počítat s institucemi typu OECD či využitím německého modelu, tedy sestavením nezávislého 

expertního panelu. Dle názoru O. Hampla by bylo vhodnější pro stínovou zprávu využít akademiky 

spíše než NNO. I. Hartmann upozornil na roztříštěnou strukturu neziskového sektoru. J. Mareš 

reagoval s tím, že není vhodné zaměňovat expertní hlas s hlasem občanské společnosti, výhodou 

NNO je rovněž jejich kooperativnost a relativní provázanost, jíž akademická půda nedisponuje 

v takové míře. Námitku roztříštěnosti lze vznést i vůči podnikatelskému sektoru. 

 

K bodu programu č. 3: Různé 

 

A. Pasková upozornila, že indikátorové hodnocení naplňování strategických cílů, které budou 

naplňovány resortními a dalšími strategiemi, musí zohledňovat a brát v úvahu data, z nichž resorty 

vycházejí při tvorbě svých strategických dokumentů. O. Hampl doplnil, že celková vazba 

na indikátory by měla být silnější.  
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