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Úřad	vlády	České	republiky		  

	
Odbor pro udržitelný rozvoj 

 

Zápis z jednání Výboru pro koordinaci pozic České republiky 
k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro udržitelný ro zvoj (RVUR) 

 

6. 1. 2015, Ministerský salonek  

Přítomn i: Helena Čížková (MZV), Jiří Jungr (MZe), Viktor Havlice (MPO), Anna Kárníková 
(ÚV), Martin Kubeček (MZV), Marcela Kubicová (MZD), Jan Mareš (ÚV), Karin Pavone 
(MZV), Zdeněk Pagáč (MF), Lukáš Pokorný (MŽP), Vít Sedmidubský (MD) 

Hosté:  Milan Konrád (MZV) 

 

Body jednání: 

1) Informace o pr ůběhu p řípravy SGDs 

- 11,12/2014 – jednání o nastavení procesů dalších fází vyjednávání, obsah beze 
změny 

- 12/2014 vydána syntetická zpráva GT OSN Road to Dignity 
- 7-9/2015 – slaďování vyjednávání SDGs s výsledky jednání o financování rozvoje, 

riziko nekompatibility 

2) Kulatý st ůl sektor ů (22. 1. 2015): formulace pozice státní správy 

- kulatý stůl vzešel z iniciativy Petra Kalaše (CBSD) a Petra Lebedy (Glopolis), záštitu 
převzal OUR ÚV – organizátoři zahájí kulatý stůl a pokusí se formulovat pozici 
každého sektoru (soukromý, občanský, státní správa) 

- cíl kulatého stolu = kick off meeting, brainstorming (chat in house), v tomto smyslu 
reformulovat i dopis účastníkům 

- v tento moment není nutné formulovat jednotnou a komplexní pozici státní správy 
(mnohdy je obtížné nalézt konsensus v rámci jednoho resortu), je třeba ukázat 
ochotu k jednání a zájem o věc, pozice se vyjasní v průběhu procesu jednání sektorů 
během jara 

- výsledky kulatého stolu a procesu budou prezentovány na konferenci k 70. letům 
OSN (předběžný termín: 2. 6. 2015) 



2 

 

- využít výslednou pozici státní správy - navrženo předložit ji vládě ke schválení; je 
možno ji využít pro Aktualizaci SRUR  

- pro formulování pozice státní správy navrženy tyto postupy: 
a. z tematických bodů vytvořit clustery a k nim vytipovat 5-6 hlavních strategií jako 

základ pozice ČR; 
b. vycházet z programového prohlášení, hledat hmatatelnější témata, formulovat 

pozitivně (inkluzivita místo nerovností); 
c. najít konsensuální priority: 

- za základ vzít priority ČR v místopředsednictví ministerské rady OECD: 
systematický foresight megatrendů, modern manufacturing a řešení problémů 
nerovností; 
- použít inkluzivní téma jako např. udržitelná lidská obydlí (municipální úroveň). 

Závěry: 

1) Formát kulatého stolu: volná diskuse 
2) Znovu odeslat dopis účastníkům 
3) Účastníkům kulatého stolu budou rozeslány tyto vstupní dokumenty:  

a. Sustainable Development Goals (česká mutace) 
b. Předběžný seznam účastníků (po ukončení registrace 15. 1. 2015)  

 
Přílohy: 

1) Sustainable Development Goals (česká mutace) 

 

Počet stran zápisu: 2 

 Počet příloh: 1 

Zápis vyhotovil: Jan Mareš 

Zápis schválila: Anna Kárníková 

 


