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4. února 2016, Ú řad vlády, místnost č. 201 

Přítomní: Aleš Chmelař (ÚV ČR), Jana Simonová (Glopolis), Bohumil Beneš (ZK), Pavel 
Sulík (MPSV), Radka Švábová (MŽP), Jaroslav Šulc (ČKMOS), Lubomír Chaloupka (MF), 
Oto Hampl (MZe), Drahomíra Dubská (ÚV ČR), Michal Pícl (ÚV ČR), Zbyněk Machát (ÚV 
ČR), Jakub Rudý (ÚV ČR) 
 
Body programu:  
 

1) Aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje (SRUR), informace 
o výsledcích jednání Řídícího výboru RVUR ze dne 13. ledna: 

• Vize ČR 2030+ 
• Definice klíčových oblastí 

• Vznik minitýmů pro šest klíčových oblastí 

• Postup práce aktualizace SRUR v prvním pololetí roku 2016 
2) Plán práce výboru na rok 2016 
3) Návrh usnesení k převedení zásob uhlí do nebilančních zásob 
4) Možnost zapojení do „Public consultation on long-term and sustainable investment“ 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm 
5) Různé   

 
Termín p říštího zasedání  Výboru pro socio-ekonomický rozvoj byl stanoven na 8.3. 
 
A. Chmelař přivítal členy a členky výboru a zahájil jednání výboru představením programu 
a přivítáním nových členů výboru. 
 
Bod 1) programu: Aktualizace Strategického rámce ud ržitelného rozvoje (SRUR), 
informace o výsledcích jednání Řídícího výboru RVUR ze dne 13. Ledna,  přednesl 
Zbyněk Machát 
 

• Vize ČR 2030+   
Z. Machát se zaměřil na otázku, jakým způsobem zformulovat vizi nového dokumentu? Vize 
je nyní připravována v kooperaci s řídícím výborem, výbory se budou věnovat rozpracování 
vize pro jednotlivé oblasti. 
 
J. Šulc uvítal horizont 2030+ a upozornil na to, že v poslední době zkracují na úrovni 
EU kvůli dynamice vývoje na max. 5 let. 
 

• Definice klíčových oblastí 
Z. Machát popsal způsob, jakým došlo k formulaci šesti klíčových oblastí, a blíže je popsal 
za pomoci prezentace, která je přílohou zápisu. Na podzim 2015 probíhal sběr tezí, který byl 
prezentován pomocí na řídícím výboru i výborech formou wordcloudu ze všech klíčových 
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slov. Témata získána sběrem tezí, byla dále klastrována a bylo z nich získáno šest 
základních oblastí. Podstatná nejsou pouze témata obsažená v šesti oblastech, ale také 
vazby mezi nimi, naznačené v prezentaci liniemi a koridory s vymezujícími pojmy. 
Za klíčovou otázku diskutovanou na řídícím výboru RVUR 13.1.2016, lze považovat 
problematiku udržení kvality života v ČR do roku 2030. Oblast hospodářský model měla 
obsahově velmi roztříštěné teze, má nejvíce podtémat. Hlavní rozdíl je v současnosti oproti 
SRUR 2010 ve velmi silném důrazu na oblast vládnutí. V prezentaci zatím není zachycen 
vnější kontext rozvoje ČR, rozpracovávaný analýzou Megatrendů, jejíž první část byla 
provedena v průběhu podzimu 2015. Na tuto analýzu bude navazovat analýza zhodnocení 
dopadů dříve identifikovaného seznamu Megatrendů. 
 
B. Beneš upozornil, že český oficiální termín pro Circular Economy je a měl by být Oběhové 
hospodářství. 
 
J. Šulc nesouhlasil s terminologií vymezující udržitelný hospodářský model ve vizualizaci 
(chytrý, udržitelný, odolný). Přimlouval se za to mluvit o hospodářském modelu závislém 
nebo nezávislém. Doporučil zpracovat studii pro případ, že EU nezvládne vyřešit migrační 
krizi a možnosti jaké má ČR v případě institucionálního řešení na úrovni EU. 
 
A. Chmelař zdůraznil, že slovo „chytrý“ je chápáno jako synonymum, pro méně objemný, 
méně těžký. Odolný je vůči vnějším šokům a udržitelný je třeba vnímat především směrem 
k vnitřnímu rozvoji.  Závislý versus nezávislý lze dobře specifikovat právě v rámci bližší 
specifikace rozlišení mezi odolný a udržitelný.  
 
Z. Machát zdůraznil, že pojmy byly získány induktivně a v rámci další práce mají být 
specifikovány a dále odůvodněny. 
 
J. Simonová zdůraznila, že považuje za velmi důležité, že u demokraticky spravované 
společnosti chybí vláda práva. A dotázala se, jak velké korekce může doznat prezentovaná 
vizualizace. 
 
Z. Machát uvedl, že měnit, strukturovat a lépe definovat pojmy v rámci jednotlivých oblastí 
lze, ale provádět změny v počtu šesti oblastí by musel odsouhlasit Řídící výbor RVUR.  
 
I. Kaplán navrhl sloučit všechny oblasti vizualizace pod dvě oblasti věnované společnosti. 
Sledovat kvalitu života znamená, dle jeho názoru, zvládnout naše postavení ve světě. 
 
A. Chmelař uvedl, že společnost je jistě zásadní a ostatní věci jsou nástroje. Co se týká 
migrace, považuje téma za příliš kontroverzní, než aby se dělala rozhodnutí na základě 
aktuální agendy a horkých témat. 
 
Z. Machát uvedl, že problém migrace bude řešen v rámci megatrendů a musíme se na tento 
problém z pohledu ČR dívat nikoliv pouze, jako na to kdo potencionálně přichází, ale také 
kdo z ČR odchází. 
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• Vznik minitýmů pro šest klíčových oblastí 
Z. Machát popsal, co se bude dít s klíčovými oblastmi a kdo s nimi bude dále pracovat. Dále 
rozvedl způsob složení minitýmů ze zástupců řídícího výboru RVUR, výborů a dalších 
expertů a expertek. 

 
Postup práce aktualizace SRUR v prvním pololetí roku 2016 
 
Z. Machát popsal předběžný harmonogram kulatých stolů 
 
R. Švábová stručně představila v loni v létě vládou přijatou Strategii adaptace na změnu 
klimatu, nyní se na MŽP zpracovává Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Pracují 
na něm experti a expertky z širokého spektra organizací, materiál by měl být připraven 
do meziresortního připomínkového řízení na konci prvního pololetí letošního roku. 
R. Švábová garantuje skupinu pro oblast ekonomických nástrojů pro tento Národní akční 
plán. Z jejího pohledu bude velmi obtížené, kvantifikovat všechny dopady jevů způsobených 
klimatickou změnou na ČR. Upozornila na Studii dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik 
souvisejících se změnou klimatu v ČR. Diskuse k Národnímu akčnímu plánu jsou zatím velmi 
bouřlivé a shoda na opatřeních se nehledá lehce. 
 
Z. Machát uvedl, že tento materiál byl představen na zasedání Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj v listopadu 2015 a upozornil na to, že této problematice se věnuje výbor pro krajinu, 
vodu a biodiverzitu RVUR. 
 
J. Šulc uzavřel diskusi s tím, že vizualizace ukazuje, že se musíme snažit popsat dynamický 
systém plný vztahů vzájemných závislostí. 
 
 
Bod 2) Plán práce výboru na rok 2016 
 
Z. Machát představil vyhodnocení plánu práce schváleného Radou vlády pro udržitelný 
rozvoj 15. února roku 2015. Požádal členy a členky výboru pro náměty práce v roce 2016. 
M. Pásková zaslala jako první téma vyjednávání o TTIP. J. Maláčová již v prosinci navrhla 
věnovat se demografickým otázkám v souvislosti s na MPSV připravovanou Koncepci 
pro rodinou politiku. 
 
Provazbu na probíhající aktualizaci Strategického rámce pro udržitelný rozvoj přinese 
projednávání materiálů vzešlých z kulatých stolů připravovaných v rámci aktualizace SRUR 
a směřování k draftu textu, který by měla schválit RVUR v červnu 2016. Nový dokument by 
měl být spíše stručný, a proto mnohem více práce lze očekávat v diskusích nad tím, 
co v něm nebude. 
 
A. Chmelař zdůraznil, že jsme již prošli mnoha diskusemi, že máme nyní v ruce již i mnohé 
výstupy. 
 
J. Šulc vnímá vznikající materiál jako spíše edukační, který shrne řadu výzev, které nás 
čekají.  
 
A. Chmelař navrhl možnost na jeden den vyjet s minitýmem/výborem někam mimo Prahu 
a tam se intenzivně věnovat práci na dokumentu. SEA pro takovýto dokument vnímá jako 
velmi složitě proveditelný, protože proces samotný již charakteristiky SEA splňuje 
a docházelo by k dublování. 
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O. Hampl uvedl, že připravovaný dokument by měl být na tak vysoké úrovni abstrakce, 
že provádět SEA nemá smysl. Zdůraznil, že klíčovou fází je vyjednání s jednotlivými 
ministerstvy a projednat s nimi témata, která mohou být kontroverzní, a navrhuje budovat 
širokou shodu pro dokument mnohem dříve, než půjde do vnějšího připomínkového řízení. 
 
Z. Machát shrnul míru zapojení resortů do přípravy ASRUR. Zdůraznil, že na pracovní úrovni 
jsou již na úrovni RVUR všechny resorty, stručně charakterizoval výbory RVUR. Zodpověděl 
dotaz J. Simonové, do kdy by měl být draft textu z minitýmu, dle současného harmonogramu 
by to mělo být do konce února. Zdůraznil, že hlavním bodem příštího jednání Výboru 
pro socio-ekonomický rozvoj bude věnován reformulaci Vize budoucího dokumentu. 
 
J. Šulc se dotázal, jak zvýšit zainteresovanost resortů pro práci na tomto dokumentu 
a jak k tomu využít média. 
 
Z. Machát uvedl, že se po dalším konání RVUR plánuje tisková konference a na letošní rok 
je plánovaná řada dalších aktivit, která by měla přitáhnout pozornost k aktualizovanému 
tématu a problematice udržitelného rozvoje. 
 
R. Švábová uvedla, že je třeba mít na paměti, že je zde množství strategií aktuálně platných 
a dále určité množství připravovaných strategií a je nutné, aby vznikající dokument s nimi byl 
v souladu. 
 
I. Kaplán zdůraznil, že vznikající materiál nesmí být extrapolací, toho co již bylo vytvořeno. 
 
 
Bod 3) Návrh usnesení k p řevedení zásob uhlí do nebilan čních zásob 
 
A. Chmelař uvedl návrh M. Páskové a M. Hájka a zdůraznil, že je potřeba se pohybovat 
v limitech již dříve formulovanými usneseními a zdůraznil moment, který zdůrazňuje širší 
strategickou úvahu při uvažování o limitech. Charakter nového usnesení žádá ministra 
životního prostředí, což není formulačně vhodné.  
 
Z. Machát krátce zrekapituloval genezi tohoto návrhu, který vychází ze situace, že RVUR 
na svém listopadovém zasedání v roce 2015 nepřijala převod zásob definovaných v návrhu 
usnesení do nebilančních zásob. 
 
A. Chmelař navrhl změnit textaci usnesení, tak aby byla v souladu se Statutem RVUR 
a mandátem výboru pro socio-ekonomický rozvoj. 
 
J. Šulc upozornil, že na proběhlé tripartitě daly k této otázce zástupci odborů k této 
problematice. Vnímá velmi vážně posun, ke kterému došlo v prosinci v Paříži na COP21, 
velmi by se přimlouval za to, dát na vědomí výstupy a českou pozici ke COP21. 
 
B. Beneš informoval o tom, že vše má vazbu na surovinovou politiku, projednávanou nyní 
vládou ČR. 
 
Z. Machát upozornil, že COP 21 bude jedním z hlavních bodů příštího jednání RVUR. 
 
Vzhledem k výtkám k formální stránce návrhu usnesení a faktu, že tuto problematiku 
doposavad neprojednal Výbor pro udržitelnou energetiku (na pořadu jednání má tuto 
problematiku 1.3.2016). Po diskusi bylo konsenzuálně rozhodnuto o přesunutí tohoto bodu 
na další jednání Výboru pro udržitelný rozvoj. 
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Bod 4) Možnost zapojení do „Public consultation on long-term and sustainable 
investment“ 
Z. Machát představil tyto konzultace a dotázal se, zda by se někdo tomuto tématu chtěl 
věnovat jako zpravodaj. Tento vstup by měl být příspěvkem pro tvorbu nové směrnice. 
 
A. Chmelař informoval, že z jeho pohledu se jedná o snahu Evropské komise překonat 
investiční deficit, který vznikl po krizi a zároveň se vyrovnat s dlouhodobým trendem 
zkracování časové návratnosti investic a jde tedy o aktivitu v rámci Junckerova balíčku, který 
je jistým předvojem pro dlouhodobější strategické plánování a velkých investičních projektů. 
Dlouhodobě se mluví o dlouhodobém a udržitelném investování, nikdo úplně přesně neví, 
co si nyní pod těmito pojmy představit a to z toho důvodu, že dříve na sebe tuto roli brali 
státy v rámci své vlastní fiskální kapacity, což nyní není možné díky omezením jejich 
fiskálních rámců, a proto se nyní hledají alternativy, jak tyto iniciativy financovat i s přispěním 
soukromého kapitálu. 
 
D. Dubská zdůraznila, že to souvisí s multiplikační rolí investic pro ekonomický růst a toto 
má posílit snahu přes investování dosáhnout vyšších výkonů ekonomiky. 
 
I. Kaplán informoval o materiálu MF a MPO. Přihlásil do role zpravodaje k tomuto bodu. 
 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm 
 
 
Bod 5) Různé 
 
B. Beneš navrhl jako bod pro některé z dalších jednání výboru projednat otázku TTIP 
v souvislosti s bodem č. 5 dnešního jednání. 
 
A. Chmelař zdůraznil, že v případě projednávání tohoto bodu je důležité vše rámovat nikoliv 
v morálních kategoriích, ale udržet téma na úrovni strategického rozhodování. 
 
I. Kaplán upozornil, že má smysl se tématu TTIP věnovat nejdříve v létě tohoto roku 
po ukončení dalšího kola vyjednávání. 
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Příloha č. 1. Prezentace k Aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje 
 


