
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 
Zápis ze 7. zasedání  
 
Výboru pro socio-ekonomický rozvoj Rady vlády pro u držitelný rozvoj (RVUR) 
 

21. května 2015, Úřad vlády, místnost č. 201 

Přítomní: Aleš Chmelař (ÚV ČR), Vladimír Kváča (MMR), Jiří Nekovář (CFE), Jaroslav Šulc 
(ČMKOS), Jana Simonová (Glopolis), Ivo Kaplán (EUF), Martin Pělucha (VŠE), Drahomíra 
Dubská (ČSÚ), E. Tlamichová (OSZFO) – náhradnice za Jaroslava Staňka, Zbyněk Machát 
(ÚV ČR), Jakub Rudý (ÚV ČR)  
 
Program jednání:  
 

1) Prezentace hosta výboru pana Bohumila Beneše k udržitelnému materiálovému 
hospodářství.  

2) Informace o zasedání RVUR, které se konalo 7. 5. 2015 (Zbyněk Machát, Aleš 
Chmelař).  

3) Další diskuze k materiálu Jaroslava Šulce a Aleše Chmelaře Výchozí pracovní teze a 
úvahy k projektu „Vize ČR v roce 2030“. 

4) Diskuze k materiálu Jany Simonové Demografické trendy a vazby na strukturu 
populace, povahu hospodářství a wellbeing.  

5) Různé.  
 
Seznam p říloh:  
 

1) Prezentace hosta výboru pana Bohumila Beneše k udržitelnému materiálovému 
hospodářství. 

2) Zápis z jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj ze dne 7. 5. 2015; jedná se o 
pracovní verzi, která není v současnosti schválena Radou.   Finální verze bude 
členkám a členům výboru rozeslána po schválení.  

 
  
K bodu programu č. 1, prezentace hosta výboru pana Bohumila Beneše 
k udržitelnému materiálovému hospodá řství: 
 
Host výboru ing. Bohumil Beneš formou prezentace představil své teze k udržitelnému 
materiálovému hospodářství (Sustainable Material Management, SSM), které byly členům a 
členkám výboru s předstihem zaslány. Zdůraznil významnost „socioekonomického 
metabolismu materiálových toků“, zaměřil se na těžbu přírodních zdrojů a jejich spotřebu ve 
světové ekonomice, především s přihlédnutím ke klíčové roli vzácných prvků pro hi–tech 
obory. Dále představil indikátory k měření materiálových toků a způsoby měření produktivity 
užití přírodních zdrojů. Kriticky zhodnotil chybějící koordinaci na úrovni státní správy v oblasti 
SMM. 
 
Aleš Chmelař (ÚV ČR) ocenil vazbu na koncept zeleného růstu (Green Growth) a možnost 
provázání kritických tezí z přednášky Bohumila Beneše s poslední tezí materiálu Výchozí 
pracovní teze a úvahy k projektu „Vize ČR v roce 2030“. 
 
Jaroslav Šulc (ČMKOS) zdůraznil nutnost nepracovat v rámci výboru na separátních 
materiálech, ale integrovat je do stávajícího materiálu Výchozí pracovní teze a úvahy 



Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

 

Strana 2 (celkem 3) 

k projektu „Vize ČR v roce 2030“. 
  
Ivo Kaplán (EUF) apeloval na pojímání úspor jako komplexního problému, který nemůže být 
prováděn mechanickými škrty.  
 
Martin Pělucha (VŠE) navrhl věnovat se především vyčíslení nákladů nečinnosti v oblasti 
SMM. 
 
Drahomíra Dubská (ČSÚ) nastolila otázku k diskuzi související se SMM a to jakou 
makroekonomickou strukturu má mít v budoucnu naše ekonomika. Především se jedná o to, 
jaký podíl má mít průmysl a jaký typ průmyslu to má být. Další otázkou k diskuzi je, který 
sektor českého hospodářství táhl celou ekonomiku z krize minulých let, zda to byly služby, 
nebo průmysl. 
 
Ivo Kaplán (EUF) je přesvědčen, že část problémů v koordinaci mezi resorty v této oblasti 
vyřeší zákon o státní službě a nižší fluktuace středního managementu na resortech. 
 
Aleš Chmelař (ÚV ČR) zdůraznil propojenost s tématem Good Governance a otázkou 
kompetencí a koordinace politik. 
 
 
K bodu programu č. 2, informace k zasedání RVUR, 7. 5. 2015: 
 
Zbyněk Machát (ÚV ČR) stručně informoval o proběhlém zasedání Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj, které proběhlo 7. května 2015 (příloha zápisu č. 2).  
 
 
K bodu programu č. 3, další diskuze k materiálu Jaroslava Šulce a Al eše Chmela ře 
Výchozí pracovní teze a úvahy k projektu „Vize ČR v roce 2030“ :  
 
Aleš Chmelař (ÚV ČR) nastolil otázku, jak dále spolupracovat s ostatními výbory RVUR na 
dalším dopracování materiálu Výchozí pracovní teze a úvahy k projektu „Vize ČR v roce 
2030“. 
 
V následné diskusi se dospělo ke shodě, že současná podoba materiálu Výchozí pracovní 
teze a úvahy k projektu „Vize ČR v roce 2030“ není vhodná pro rozeslání ostatním výborům 
RVUR ke komentářům. Rozeslání má dojít po zapracování materiálu Demografické trendy a 
vazby na strukturu populace, povahu hospodářství a wellbeing přímo do materiálu Výchozí 
pracovní teze a úvahy k projektu „Vize ČR v roce 2030“.  
 
Zbyněk Machát (ÚV ČR) navrhl toto téma otevřít po jednání k aktualizaci Strategického 
rámce udržitelného rozvoje ČR, které proběhne v první polovině června. 
 
Jaroslav Šulc (ČMKOS) zdůraznil možnost vyžadovat spolupráci od resortů při formulaci 
dalších problémových okruhů navazujících na Výchozí pracovní teze a úvahy k projektu 
„Vize ČR v roce 2030“. 
 
Konsenzuálním rozhodnutím výboru bylo rozhodnuto neotevírat k tomuto bodu věcnou 
diskusi k obsahu materiálu a soustředit se na bod č. 4. 
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K bodu programu č. 4, diskuze k materiálu Jany Simonové Demografické trendy a 
vazby na strukturu populace, povahu hospodá řství a wellbeing :  
 
Jana Simonová (Glopolis) krátce shrnula materiál a zdůraznila místa, ve kterých nachází 
body průniku s materiálem Výchozí pracovní teze a úvahy k projektu „Vize ČR v roce 2030“. 
Jedná se o následující témata:  
 

• polarizace práce;  
• polarizace v přístupu k zdrojům;  
• otázka jaký typ průmyslové výroby má být u nás podporován;  
• jaké inovace ve způsobu života mají do ČR.  

 
V následné diskusi bylo zdůrazněno, že již nyní jsou na úrovni strategických rozhodnutí státu 
činěna rozhodnutí, která jdou svými dopady za rok 2030, že chybí vize pro směřování České 
republiky v dlouhodobém horizontu. V diskusi zazněl návrh na sloučení 1. a 2. teze 
materiálu. 
 
K bodu programu č. 5, různé:  
 
Další jednání  Výboru pro socio-ekonomický rozvoj RVUR se uskuteční ve čtvrtek 25. 
června  od 15:00 do 17:00 hodin v hlavní budov ě Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, 
místnost č. 201.  
 

 
 

 
Zápis vyhotovil: Zbyněk Machát (ÚV ČR) 

Ověřili: Anna Kárníková (ÚV ČR) 
Jakub Rudý (ÚV ČR)   

Datum: 4. června 2015 
Počet stran zápisu: 3 

Počet příloh: 2 
 
 

 


