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Systémové předpoklady strategického rámce Česká republika 2030 

 

ÚČEL DOKUMENTU 

- postihnout základní výzvy udržitelného rozvoje ČR  
- popsat a ukotvit roli ÚV jako gestora udržitelného rozvoje a jeho spolupráci 

s dalšími aktéry 
- vytvořit „předpolí“ pro implementaci ČR 2030 v podobě vládou schváleného 

materiálu během září 2017  
- rámcově definovat kontury a obsah implementačního dokumentu ke strategickému 

rámci ČR 2030, který má být vládě předložen do 30.11.2017  
 

NAVRHOVANÁ STRUKTURA 

Kvalita života 

- Kvalita života je „druhou“ perspektivou ČR 2030, která ukazuje, že udržitelný rozvoj 
není samohybný mechanismus, ale vychází od lidí a různě na ně dopadá. Proto je 
vedle sledování neosobních indikátorů sledujících naplňování strategických cílů či 
kontextuálních indikátorů mapujících dlouhodobé trendy se musíme ptát, jak 
společenský vývoj dopadá na konkrétní lidi, resp. cílové skupiny, a jak ovlivňuje 
jejich životy.  

- Kvalita života zároveň umožňuje hodnotit rozvoj s ohledem na lidské potřeby, které 
se pohybují mimo obvyklý ekonomický rámec hodnocení úspěšnosti rozvoje. Proto 
je koncept kvality života důležitý pro implementaci ČR 2030, neboť umožňuje 
nastavovat zrcadlo fungování veřejné správy a zachytit perspektivu 
občana/příjemce („klienta“) a jeho zapojení do věcí veřejných. Nezbytným 
předpokladem pro udržitelné vládnutí je vytváření vnitřně koherentních veřejných 
politik (neprotiřečící si strategické či legislativní dokumenty, vyjasněné kompetence 
atd.)  

- Představení výsledků expertních pracovních skupin ke kvalitě života, představení 
15 základních indikátorů pro měření kvality života v ČR, která bude sloužit jako 
doplněk či korektiv hodnocení dosahování cílů ČR 2030. 
 

Transformační témata 

- Za transformační témata považujeme taková, které se vyznačují dlouhodobostí, 
komplexitou a nadresortním charakterem, a jež se dosud nepodařilo začít 
uspokojivě řešit – nejčastěji kvůli resortismu, resp. absenci společenského dialogu 
a sdílené vize. 

- Transformační témata jsou již obsažena v ČR 2030, nicméně nejsou takto 
explicitně formulována. Vzhledem k dlouhodobému tlaku vybrat z ČR 2030 prioritní 
cíle se domníváme, že stanovení transformačních témat umožňuje postihnout 
klíčová rozvojová témata, jež jsou obsažena v různých cílech ČR 2030, aniž by 
některé z nich musely být označeny jako ne-prioritní. (tabulka s provazbou cílů ČR 
2030 a transformačních oblastí bude doplněna) 

- Každá oblast bude obsahovat popis transformačního tématu, včetně příležitostí 
a rizik (cca 0,5-1 strana). 
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- Implementační dokument bude stanovovat doporučení pro naplňování každého 
specifického cíle ČR 2030, transformační témata budou tvořit metastrukturu, k nimž 
se budou navržená opatření vztahovat.  
 

Transformační témata 
 

1. školství/kvalita vzdělávání 
- snižování nerovností  
- vzdělávání a motivace vzdělavatelů  

 
2. digitalizace a robotizace  

- proměny trhu práce a ekonomiky 
- „společnost 4.0“ – služby, péče 

 
3. nízkouhlíková ekonomika / zelený růst  

- podpora decouplingu 
- mitigační opatření na změnu klimatu 

 
4. udržitelná spotřeba výroba 

- přerámování odpadového hospodářství na předcházení vzniku odpadu 
 

5. adaptace na změnu klimatu 
- nexus krajina – voda – zemědělství  

 
6. demografie 

- stárnutí populace X migrace 
 

7. vládnutí 
- koherence politik 
- hodnocení dopadu 
- veřejné služby 
 

Role ÚV, RVUR a dalších aktérů 

- ÚV dosud plnil při tvorbě ČR 2030 a návrhu implementaci dvojjedinou roli, která je 
v rámci veřejné správy unikátní:  
1) odborně spolupracoval s resorty a dalšími stakeholdery a zároveň díky vlastní 

analytické kapacitě plnil funkci oponenta, který se snažil jednat se všemi 
zainteresovanými aktéry, 

2) čímž plnil i funkci mediační – to se týká zejména Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj a jejích pracovních těles (výborů a pracovních skupin), které umožňovali 
nadsektorovu zpětnou vazbu a diskusi – využívání výborů přispívá k nalézání 
konsensu a vytváření konsolidovaných stanovisek vůči materiálům 
předkládaným na jednání vlády (zejm. Odbor pro udr. energetiku a Výbor pro 
krajinu, vodu a biodiverzitu) a zároveň umožňuje dostávat témata mezi širší 
odbornou veřejnost 

- zmínit a rozvést potenciál rozvoje činnosti dalších výborů (např. Výbor pro 
indikátory či Výbor pro vzdělávání k udr. rozvoji), které v rámci státní správy nemají 
obdobu  
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- ÚV by v procesu implementace měl rovněž působit jako příklad dobré praxe pro 
státní správu, pokud jde o udržitelný management chodu organizace (měření 
uhlíkové stopy/zavedení EMAS, podpora CSR a společensky a environmentálně 
odpovědných veřejných zakázek atp.) 

- Vedle státní, resp. veřejné správy je však třeba podchytit i nestátní aktéry, má-li 
dojít k naplnění cílů ČR 2030 a transformaci v udržitelnou společnost. Je třeba 
metodicky podporovat mainstreaming udržitelného rozvoje a zaměřovat se na 
nástroje, jimiž lze udržitelného rozvoje v praxi dosahovat. Primárním úkolem je 
konceptualizovat nástroje udržitelného rozvoje a identifikovat potenciál pro rozvoj 
vybraných nástrojů. 

- Samostatnou podkapitolou je podpora samosprávy v implementaci ČR 2030. Zde je 
třeba  ukazovat místní a lokální možnosti pro naplňování cílů, které však, pokud 
není legislativně ukotveno, zůstává dobrovolné. Jako smysluplné se jeví rozvíjet již 
existující nástroje užívané městy, obci i kraji, zejména místní Agendu 21, která v 
podobě pravidelných ročních auditů umožňuje hodnotit směřování k udržitelnému 
rozvoji v rámci 10 témata. Podpora implementace prostřednictvím by měla probíhat 
formou inovace metodiky pro audity MA 21, do níž budou doplněna chybějící 
témata, jež jsou relevantní pro udržitelný rozvoj na municipální úrovni.  

- Významného spojence představují soukromá sféra – podnikatelé a neziskový 
sektor, neboť cíle, které klade Česká republika 2030, nejsou naplnitelné pouze na 
úrovni státní správy. Státní správa jim proto musí nabídnout platformu, na níž se 
bude možné přihlásit se k naplňování některého z cílů ČR 2030.  

- Proto bude dle finského vzoru rozpracován koncept dobrovolných závazků 
k jednotlivým cílům ČR 2030, k nimž se budou moci přihlásit nevládní subjekty 
a jednotlivci a podpořit tak implementaci strategického rámce. Jednotlivé závazky, 
včetně termínu jejich splnění a indikátorů, budou veřejně evidovány na webových 
stránkách. ÚV bude zajišťovat akce na podporu síťování aktérů a sdílení dobré 
praxe. Dobrovolné závazky je možno provázat s Cenami SDGs, které vznikly ve 
spolupráci státního, neziskového a podnikatelského sektoru.  
 

Globální kontext  

- Úřad vlády je gestorem implementace globální Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, 
která byla přijata summitem OSN v září 2015. ČR si aktuálně vede v mezinárodním 
srovnání velmi dobře (např. 5. místo na světě, hned za Skandinávií, v rámci tzv. SDGs 
Index) nicméně v rámci plnění řady mezinárodních cílů a závazků má stále rezervy 
(např. v oblastech zdraví, ochrany klimatu, genderové rovnosti, energetické efektivity 
má v rámci OECD podprůměrné výsledky). Pro udržení pozice a naplnění cílů je nutné 
i nadále vystupovat jako aktivní a zodpovědný člen mezinárodního společenství jak na 
domácí tak na mezinárodní úrovni. 

- Kromě koordinace mainstreamingu Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 do 
národních politik napříč rezorty, zajišťuje ÚV také:  

o Přípravu návrhu implementace Agendy 2030 (policy gap analýza) 
o Monitoring a reporting (v roce 2017 připravilo OUR ÚV s podporou RVUR 

Národní zprávu o implementaci Agendy 2030, kterou ČR prezentovala na 
zasedání Politického fóra na vysoké úrovni OSN)    
 

- ÚV v oblasti UR také aktivně reprezentuje ČR na řadě dalších mezinárodních fór, 
především.:   



Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  
 

 

4 
 

o blízká spolupráce s OECD v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje, dobrého 
vládnutí a koherence politik pro udržitelný rozvoj  

o EU – koordinace pozic ČR v rámci udržitelného rozvoje a aktivní účast ČR 
v pracovní skupině Rady k Agendě 2030 (Společná pracovní skupina pro 
rozvojovou spolupráci, mezinárodní otázky životního prostředí, Organizace 
spojených národů) 

o Evropská síť pro udržitelný rozvoj (ESDN) – členství v Řídícím výboru ESDN 
a aktivní výměna zkušeností s implementací s ostatními státy EU (v roce 
2017 organizace výroční konference ESDN v Praze na téma strategické 
řízení pro UR) 

o Evropská hospodářská komise OSN  
 

Monitoring a evaluace  

- vymezení účelu a rámcového obsahu Zprávy o kvalitě a udržitelnosti: 
o její struktura 
o Stínová zpráva NNO 
o base-line pro indikátory 
o šedé indikátory SC – specifikace, úprava 

 

 

 


