
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 
Zápis z 9. zasedání Výboru pro socio-ekonomický rozvoj Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR) 
 

6. srpna 2015, Úřad vlády, místnost č. 201 

Přítomní: Drahomíra Dubská (ČSÚ), Miroslav Hájek (ČZU), Aleš Chmelař (ÚV ČR), Ivo 
Kaplán (EUF), Anna Kárníková (ÚV ČR), Vladimír Kváča (MMR), Michal Pícl (ÚV ČR), Jana 
Simonová (Glopolis), Zbyněk Machát (ÚV ČR) 
 
Hosté: Václav Šebek (MU Brno), Aleš Nechuta (ÚV ČR), Stanislav Volčík (ÚV ČR), M. Kábrt 
(ÚV ČR) 
 

Body programu:  

 

1) Informace k průběhu a formě komentování studií k limitům těžby zpracovaných pro 

MPO (Z. Machát, J. Simonová).  

2) Prezentace V. Šebka (Masarykova univerzita, Brno) k jeho studii Ekonomické 

souvislosti k územně ekologickým limitům těžby.  

3) Prezentace A. Nechuty, S. Volčíka a M. Kábrta (všichni ÚV ČR) k výsledkům jejich 

studie Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí. 

4) Prezentace V. Kváči k tématu Vládnutí/Governance, „Problém kvality ve veřejné 

správě z pohledu System Thinking“. 

5) Prezentace M.Hájka k tématu Nefinanční reporting a návrh na jeho zavedení v ČR. 

6) Různé.   

 

Seznam příloh:  

 

1) Prezentace V. Šebka (Masarykova univerzita, Brno) k jeho studii Ekonomické 

souvislosti k územně ekologickým limitům těžby. Jedná se o dosud nepublikovaná 

data, prosíme o nešíření těchto dat!  

2) Prezentace A. Nechuty, S. Volčíka a M. Kábrta (všichni ÚV ČR) k výsledkům jejich 

studie Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí. Jedná se o dosud 

nepublikovaná data, prosíme o nešíření těchto dat! 

 
Výstupy a úkoly:  
 

1) Členové a členky Výboru pro socio-ekonomický rozvoj do 18. 8. komentovat studie 
sociálních a ekonomických dopadů zpracované pro MPO. Komentáře shromáždí Z. 
Machát a 20. – 22.8. se přikročí k jejich schválení per rollam. 

2) Členové a členky Výboru pro socio-ekonomický rozvoj do 18. 8. Mohou dávat návrhy 
na doporučení k prolomení či neprolomení limitů těžby hnědého uhlí. Návrhy 
shromáždí Z. Machát do 26.8. a v návaznosti na to se 27. – 28.8. se přikročí k jejich 
schválení per rollam, tak aby mohli být předány za soc.-ek. výbor redakční skupině 
dle schváleného harmonogramu.  

 
 
 
Předběžné body programu na další zasedání výboru:  
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1) Prezentace úvodních myšlenek k tématu Vládnutí/Governance, „Problém kvality ve 

veřejné správě z pohledu System Thinking“; Vladimír Kváča.  
2) Nefinanční reporting a návrh na jeho zavedení v ČR; Miroslav Hájek.  

 
 
K bodu programu č. 1: Informace k průběhu a formě komentování studií k limitům 
těžby zpracovaných pro MPO (Z. Machát, J. Simonová). 
 
J. Simonová představila výsledky schůzky ze dne 13. července 2015, která se konala na 
Úřadu vlády. Přítomné informovala, že vláda zřejmě rozhodne později, namísto v srpnu až 
koncem září (případně v říjnu). Jádrem posudků ke studiím MPO a doporučením k limitům by 
se měly stát studie Martina Kloze, Václava Šebka a Radima Šráma, které byly prezentovány 
a připomínkovány na Výboru pro udržitelnou energetiku a vyzval ke stanovení 
harmonogramu tvorby připomínek a doporučení k limitům. 
 
Návrh dalšího postupu ze schůzky:  
 
Připravit 4 oponentní stanoviska k 4 studiím zadaným MPO a dále zpracovat souhrnné 
doporučení výborů a RVUR k územně ekologickým limitům těžby hnědého uhlí. 
 
1/ Čtyři odborná stanoviska ke čtyřem studiím MPO: 
 

 Ke třem již zveřejněným a rozposlaným studiím jsou sbírány připomínky tajemníky 
jednotlivých výborů.  

 Ke každé studii bude vytvořena samostatná redakční skupina. Výbory do každé 
skupiny nominují do 23. 8. své zástupce a nejlépe do 23. 8. bude stanoven 
i předseda každé redakční skupiny (RS)  

 Členové výborů, kteří budou mít zájem, zpracují připomínky ke studiím a budou je 
zasílat do 31. 8. předsedům dotyčných redakčních skupin. Zatím jsou posílány 
tajemníkům výborů.  

 Ke čtvrté zadané studii MPO, jež bude předložena až 27. 8. 2015 budou připomínky 
zasílány do 6. září 2015.  

 Redakční skupiny zpracují do 6. 9. na základě připomínek členů odborná stanoviska 
ke studiím  

 Odborná stanoviska budou do cca 15. 9. projednána ve výborech  

 Následně odborná stanoviska projedná RVUR a předloží je vládě  
 
 

2/ Doporučení RVUR k územně ekologickým limitům těžby hnědého uhlí  
 
 

 Bude vytvořena redakční skupina. Výbory do skupiny nominují do 23. 8. své zástupce 
a nejlépe do 23. 8. bude stanoven i předseda redakční skupiny  

 Zpracovatelé analýz a členové výborů zpracují návrh hlavních doporučení a zašlou je 
do 31. 8. (6. 9. 2015) předsedovi redakční skupiny a tajemníkům výborů.  

 RS zpracuje do 10. 9. na základě došlých podkladů návrh doporučení RVUR (nebo 
dotčených výborů) k limitům  

 Návrh doporučení bude do cca 15. 9. projednán v dotčených výborech  

 Následně návrh doporučení projedná RVUR a předloží je vládě 
 

Připomínky ke studiím i návrhy doporučení lze již nyní průběžně posílat tajemníkům 
jednotlivých výborů.  
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K bodu programu č. 2: Prezentace V. Šebka (Masarykova univerzita, Brno) k jeho 

studii Ekonomické souvislosti k územně ekologickým limitům těžby.  

 

V. Šebek prezentoval výsledky studie Ekonomické souvislosti k územně ekologickým limitům 

těžby. Prezentaci naleznete v příloze. Kompletní studie bude k dispozici okamžitě po 

uvolnění materiálu Oddělením poradců předsedy vlády. 

 

K bodu č. 3: Prezentace A. Nechuty, S. Volčíka a M. Kábrta (všichni ÚV ČR) 

k výsledkům jejich studie Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí. 

 
A. Nechuta, S. Volčík a M. Kábrt prezentovali výsledky studie Územně ekologické limity 
těžby hnědého uhlí. Prezentace a výsledné teze studie byly zaslány všem členům výboru 
mailem z 07.08.2015 17:44. Kompletní studie bude k dispozici v týdnu od 10.-14.8.2015. 
 
 
K bodu č. 4: Prezentace V. Kváči k tématu Vládnutí/Governance, „Problém kvality ve 

veřejné správě z pohledu System Thinking“. 

 

Prezentace byla z časových důvodů odložena na další jednání výboru. 
 
 
K programu č. 5: Prezentace M.Hájka k tématu Nefinanční reporting a návrh na jeho 

zavedení v ČR.  

 
Prezentace byla z časových důvodů odložena na další jednání výboru. 
 
Termín příštího zasedání Výboru pro socio-ekonomický rozvoj bude stanoven na začátek 
září, konkrétní datum bude upřesněno na základě toho, zda a do kdy bude 
prolongováno rozhodování o prolomení limitů těžby hnědého uhlí vládou ČR. 
Vzhledem k návaznosti na události konané v dalších měsících navrhujeme rytmus zasedání 
od srpna přenesen na začátky měsíce. Tímto by nedošlo ke kolizi se zasedáním RVUR (2. 
polovina října), Fórem pro udržitelný rozvoj (poslední týden listopadu), ani vánočními svátky.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal: Zbyněk Machát 
Počet stran: 3  
Počet příloh: 3 

Datum: 10. 8. 2015 


