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Zápis z 12. zasedání 

 

Výboru pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR) 
 
29. května 2017, Úřad vlády, Strakova akademie, místnost č. 47 Starý tiskový sál  

 
Přítomni 
  
Gabriela Boiteux Pilná (MZV), Viktor Havlice (MPO), Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV), Aneta 
Haimannová (ÚV ČR), Eva Hejzlarová (ÚV ČR), Anna Kárníková (ÚV ČR), Miroslava Klírová 
(MF), Petr Lebeda (Glopolis), Lucie Mádlová (A-CSR), František Mudroňka (MZd), Karin 
Pavone (MZV), Ondřej Picka (MZV), Lukáš Pokorný (MŽP), Pavel Přibyl (FoRS), Eliška 
Valinová (ČSÚ), Věra Venclíková (PPZRS) 
 

Program zasedání 

 

1. Aktuální stav přípravy a harmonogram implementačního plánu České republiky 2030  

2. Informace o přípravě Národního reportu o naplňování cílů Agendy 2030 (Voluntary 

National Review) 

3. Analýza relevance Cílů udržitelného rozvoje pro ČR – připomínky RVUR a informace 

k přípravě materiálu k implementaci Agendy 2030 

4. Koherence politik pro udržitelný rozvoj - představení plánovaných PCSD aktivit 

5. Různé 

a) Informace MZV ke statistickému ukazateli TOSSD 

b) Informace o průběhu akce Ceny SDGs 

 

Seznam příloh  

 
1. Developing the Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD) 

Measurment Framework, OECD DCD/DAC(2017)14 
 
Úvod/Zahájení 
 
Anna Kárníková (ÚV ČR) přivítala přítomné členky a členy Výboru na 12. zasedání 
a představila návrh programu zasedání. 
 
Gabriela Boiteux Pilná (MZV) navrhla doplnění programu a to do bodu „Různé“ uvést 
informaci o statistickém ukazateli TOSSD (viz. Příloha č. 1). Návrh byl přijat a zařazen do 
programu jednání jako bod 5 a). 
 
Anna Kárníková (ÚV ČR) navrhla zařadit také do bodu „Různé“ informace o Cenách SDG. 
Návrh byl přijat a zařazen do programu jednání bod 5 b). 
 
K bodu programu č. 1: Aktuální stav přípravy a harmonogram implementačního plánu 
České republiky 2030 
 
Anna Kárníková (ÚV ČR): Strategický rámec Česká republika 2030 byl schválen vládou 
usnesením z 19. dubna 2017 č. 292 v podobě, v jaké vzešel z meziresortního 
připomínkového řízení. Usnesení jímž byl přijat, dává mj. Úřadu vlády za úkol k němu 
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zpracovat implementační dokument a to s termínem do 30. listopadu 2017. Od února 2017 
pracuje implementační tým na podobě tohoto dokumentu. Základní vlastnosti dokumentu 
udává již strategický rámec: měl by obsahovat vazby na stávající strategické a koncepční 
dokumenty a programy a měl by postihnout případné mezery v naplňování jeho cílů. 
Strategické cíle jsou rozvedeny ve specifických cílech, které jsou měřeny indikátory. Jádrem 
implementačního dokumentu bude vyhodnocení jednotlivých specifických cílů, a to jakým 
způsobem jsou v tuto chvíli naplňovány a zda můžeme očekávat, že budou do roku 2030 
naplněny při současných opatřeních. To znamená, že ke každému specifickému cíli bude 
zpracována tzv. „karta cíle“, která se bude dívat na to, co nám o příslušném trendu v jejich 
naplňování říkají jednotlivé indikátory a bude rovněž kriticky vyhodnoceno, do jaké míry jsme 
schopni prostřednictvím indikátoru popsat naplňování cíle. Kromě indikátoru budou 
sledována také opatření, která v tuto chvíli existují a jakým způsobem specifické cíle 
naplňují. Výsledkem by měla být tzv. „policy gap analysis“. Implementační tým aktuálně 
dokončuje podobu karty specifického cíle, následně plánuje pilotní vyplnění těchto karet a 
navazující diskuzi s resorty, protože návrh opatření je většinou v gesci některého z resortů. 
Karty specifických cílů budou tvořit přílohu implementačního dokumentu, který bude shrnutím 
toho, co implementační tým o stavu naplňování specifických cílů zjistil.  

Kromě této základní části bude dokument zachycovat základní doporučení pro obce 
a kraje, jakým způsobem by měli se strategickým rámcem pracovat. Zároveň v něm bude 
popsáno, jakým způsobem se tento dokument váže na nadnárodní dokumenty, konkrétně na 
dokumenty na evropské úrovni a pak na Agendu 2030. Kromě tohoto vertikálního působení 
se ještě bude dokument věnovat koherenci politik, a to v rozsahu představení problematiky 
koherence politik, jak na národní úrovni, tak na úrovni mezinárodní. Bude tam popsán 
současný stav a budeme se tam snažit uvést několik příkladů z již existujících studií dopadu 
zemědělské politiky ČR na jiné země. Dokument bude obsahovat také podrobnější informace 
ke zprávě o kvalitě života a její udržitelnosti.  Ta by měla být vydávána dle usnesení vlády 
vždy jednou za dva roky. První vydání zprávy lze očekávat na začátku roku 2020 a bude v ní 
specifikován způsob vzniku této zprávy a také stínové zprávy, která by měla být příležitostí 
pro vyjádření se ke zprávě organizace, které nejsou zastoupeny v RVUR.  
 
Hlavní body diskuze:  
 
Petr Lebeda (Glopolis) vznesl dotaz k termínu, ve kterém budou vyplněné karty dostupné k 
projednání ve Výboru s ohledem na to, aby se stihly projednat před zářijovým rozesláním 
karet do RVUR. 
 
Anna Kárníková (ÚV ČR) doplnila, že práce na vyplňování karet vychází z diskuzí při 
přípravě ČR 2030. Karta cíle byla také zjednodušena a zaměřuje se zejména na naplňování 
cíle, ať už z hlediska naplňování indikátoru či prostřednictvím opatření. 
 
Petr Lebeda (Glopolis) dotázal se na časový harmonogram, pokud první draft karet bude 
dostupný v nebližších dnech, budou mít minitýmy cca 3 týdny čas se k nim vyjádřit?  
 
Aneta Haimannová (ÚV ČR) uvedla, že v rámci vyplňování karet se na členy minitýmu bude 
s kolegyní Hejzlarovou obracet průběžně bilaterálně.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  
 

 

Strana 3 (celkem 5) 

K bodu programu č. 2: Informace o přípravě Národního reportu o naplňování cílů 
Agendy 2030 (Voluntary National Review) 
 
Aneta Haimannová (ÚV ČR): ÚV je dle usnesení vlády z ledna 2016 gestorem k výsledku 
Summitu OSN k udržitelnému rozvoji v rámci přípravy materiálu na vládu k Agendě 2030 
a její implementaci na národní úrovni. ČR se zavázala, že v červenci 2017 bude reportovat 
o naplňování Cílů udržitelného rozvoje na Politickém fóru na vysoké úrovni k udržitelnému 
rozvoji, které probíhá každý rok v New Yorku pod záštitou Ekonomické a sociální rady OSN. 
Za tímto účelem byla vypracována Národní zpráva o plnění Cílů udržitelného rozvoje. Tato 
zpráva vychází ze tří hlavních podkladů: ČR 2030, včetně Analýzy rozvoje, a pilotní studie 
OECD. Zpráva obsahuje institucionální zakotvení Agendy 2030 v ČR, popisuje principy 
a nástroje implementace s ohledem na národní kontext a vyjmenovává vize do roku 2030. Je 
strukturována podle klíčových oblastí ze strategického rámce ČR 2030. Podklad byl 
konzultován v rámci veřejné konzultace dne 11. května 2017 a 16. června bude zpráva 
odevzdána sekretariátu OSN. 
 
Petr Lebeda (Glopolis) ocenil způsob zpracování tohoto dokumentu, zejména její 
promyšlenou strukturu, kterou doporučuje držet i při zpracování dalších dokumentů, např. při 
participativním vyhodnocování ČR 2030. 
 
 
K bodu programu č. 3: Analýza relevance Cílů udržitelného rozvoje pro ČR – 
připomínky RVUR a informace k přípravě materiálu k implementaci Agendy 2030 
 
Aneta Haimannová (ÚV ČR): Na základě usnesení vlády z ledna 2016 ÚV zpracovává 
materiál k implementaci Agendy 2030 v České republice, který bude také do 30. listopadu 
2017 předložen vládě. Materiál před schválením projde pětitýdenním připomínkovým 
řízením. Podkladem k vypracování bude strategický rámec ČR 2030, včetně Analýzy rozvoje 
a indikátorové sady, studie Analýza relevance Cílů udržitelného rozvoje, kterou pro ÚV 
vypracovalo COŽP UK a analýza OECD. Materiál byl rozeslán členům RVUR  k připomínkám 
s termínem do konce dubna. Uplatněno bylo 221 připomínek od 12 institucí. Struktura 
dokumentu je podkladem dnešního jednání.  
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K bodu programu č. 4: Koherence politik pro udržitelný rozvoj - představení 

plánovaných PCSD aktivit 

 
Anna Kárníková (ÚV ČR): usnesením vlády k ČR 2030 z dubna tohoto roku připadla 
agenda koherence politik pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády. Do 31.12.2018 má ÚV v rámci 
této své nové gesce za úkol připravit návrh sledování koherence politik pro udržitelný rozvoj 
v České republice. ÚV žádá o posílení personálních kapacit pro zajištění tohoto úkolu. 
Rozvoj této agendy tak lze očekávat až od roku 2018. Nejprve by v rámci tohoto úkolu měly 
být zmapovány oblasti, ve kterých dochází k nejvýznamnějším nekoherencím. Následně 
bude potřeba tyto nekoherence prozkoumat formou případových studií a dále navrhnout, 
jakým způsobem by měla být koherence sledována. Z těchto návrhů bude vycházet příprava 
metodiky pro sledování koherence politik. Plánována je spolupráce s OECD, která již návrh 
metodiky sledování koherence politik vydala v loňském roce. Kromě tohoto systémového 
přístupu bude zohledněna i perspektiva příjemce výstupů politik.  
 
Hlavní body diskuze:  
 
Petr Lebeda (Glopolis) uvedl, že z pohledu Glopolis je zásadní problém v nedostatečné 
komunikaci a koordinaci klíčových tematických oblastí do nižších sfér státní správy. Ke 
sledování koherence tak dochází až na těch nejvyšších úrovních. Při plánované přípravě 
metodiky pro sledování koherence politik bude klíčové nastavit koordinační proces se 
zástupci rezortů.  
 
Anna Kárníková (ÚV ČR) doplnila, že z usnesení vlády k ČR 2030 vyplývá, že bude 
nastavena úzká spolupráce tří orgánů a to RVUR, RVZRS a Výbor pro EU.  
 
Petr Lebeda (Glopolis) uvedl, že za zajímavou považuje myšlenku přístupu ke koherenci 
z pohledu příjemců. Jádro problematiky je v kultuře vzájemné komunikace a koordinace 
institucí. Vnitřní koherence je předpokladem koherence vnější. Ondřej Horký-Hlucháň 
(ÚMV) doplnil, že za důležité v oblasti koherence považuje roli také občanské společnosti a 
také považuje za zajímavé využít pohled na koherenci z perspektivy příjemců. Ohledně 
vnitřní koherence by bylo užitečné vytipovat organizace občanské společnosti, které se 
tomuto tématu věnují a jejich poznatky a výstupy by mohly poskytovat zajímavé informace. 
Věra Venclíková (PPZRS) tento názor podpořila a uvedla, že vyplývá i z diskuzí na úrovni 
EU – je časté, že se zapomíná na perspektivu občana. Zdůraznila důležitý předpoklad 
úspěchu rozvojových projektů a to zapojení občanské společnosti a její tlak na kvalitu 
vládnutí v zemích, kde je poskytována rozvojová pomoc.    
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K bodu programu č. 5: Různé  
 

 5a) Informace MZV ke statistickému ukazateli TOSSD 

 
Gabriela Boiteux Pilná (MZV) představila příspěvek ke statistickému ukazateli OECD 
Celková oficiální podpora udržitelnému rozvoji. (TOSSD). V poslední době je sledován trend 
rozšiřování tohoto ukazatele od čisté rozvojové spolupráce k udržitelnému rozvoji. V dubnu 
OECD na Výboru pro rozvojovou spolupráci představila strategický plán k tomuto ukazateli. 
(Příloha č. 1) Lze pozorovat ambici OECD, aby tento nový ukazatel sloužil jako 
mechanismus vykazování Agendy 2030, což celkově posunuje jeho význam. MZV aktuálně 
zpracovává interní analýzu, jak bude tento ukazatel přijat na půdě OSN a jak se k němu staví 
země EU.  
 
Lukáš Pokorný (MŽP) vznesl dotaz, zda se MZV bude účastnit úkolové skupiny OECD 
k tomuto ukazateli. Gabriela Boiteux Pilná (MZV) odpověděla, že z kapacitních důvodů 
nikoli, situaci bude MZV sledovat prostřednictvím svého delegáta v pracovní skupině pro 
statistiku.  
 
5b) Informace o průběhu akce Ceny SDGs 

 

Anna Kárníková (ÚV ČR) představila Ceny SDGs, jejichž první ročník proběhl 27. května 
2017 jako společný projekt Úřadu vlády, MPO, České rozvojové agentury, Asociace 
společenské odpovědnosti a Informačního centra OSN. Jedná se o snahu zviditelnit český 
příspěvek k naplňování Cílů udržitelného rozvoje.  
 
Lucie Mádlová (A-CSR) informovala o předávání cen v Černínském paláci. Pozvání přijal 
ekonom Jeffrey Sachs. Přihlášených projektů do Cen SDGs bylo 215. Vítězů bylo 5: Ikea 
Česká republika za reporting podle SDGs, odborná porota ocenila ČHMÚ, z veřejného 
hlasování vzešly dvě ceny a to za soukromý sektor Český ostrovní dům a za veřejný sektor 
ocenění obdržela iniciativa Zachraň jídlo. Odborná porota udělila cenu Nadačnímu fondu 
AVAST za projekt Spolu až do konce. Jeffrey Sachs ocenil Ceny SDGs jako inovativní 
nástroj pro zapojení byznysu a veřejné sféry do tématu udržitelného rozvoje.  
 
Petr Lebeda (Glopolis) doplnil, že se přimlouvá za pokračování tohoto projektu, neboť 
v něm vidí veliký potenciál osvětové práce na poli udržitelného rozvoje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Eva Hejzlarová 

Datum: 27.07.2017 

Počet stran: 5 

Počet příloh:1 


