
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 
Zápis z 3. zasedání  
 
Výboru pro strategické řízení a implementaci princip ů udržitelného rozvoje Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj (RVUR) 
 
26. října 2015, Úřad vlády, Vladislavova 4  

 
Přítomni 
 
Tomáš Bezouška (AK ČR), Helena  Čížková (MZV), Jana Dlouhá (COŽP UK), Jiří Dlouhý 
(STUŽ), Otakar Hampl (MZE), Igor Hartmann (MMR), Jiří Hrbek (ČSÚ), Jiří Chocholouš 
(MZe), Anna Kárníková (ÚV ČR), Jan Kovanda (COŽP UK), Petr Lebeda (Glopolis), Jana 
Menšíková (MV ČR), Bedřich Moldan (COŽP UK), Anna Pasková (MŽP), Marie Petrová 
(MŽP), Lukáš Pítr (MF), Martin Potůček (CESES UK), Jakub Rudý (ÚV ČR), Luděk Sosna 
(MD), David Škorňa (MMR), Pavel Šremer (STUŽ), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Petr Švec 
(NSZM), Iveta Valachová (MŠMT), Eliška Valinová (ČSÚ), Renáta Valouchová (MV ČR – 
alternace za Janu Menšíkovou), Miloslava Veselá (ČSÚ), Jiří Vrubel (Ekotoxa) 
 
Hosté  
Adam Lorenc (MZV) 
Jan Mareš (ÚV ČR) 
Pavel Mička (AGORA CE) 
Martina Pásková (STUŽ) 
Přemysl Pergler 
Martin Zahradník (COŽP UK)  
 
Body programu  
 

1) Prezentace Návrhu na zajištění participace při aktualizaci Strategického rámce 
udržitelného rozvoje  

2) Výsledky vyhodnocení Strategického rámce udržitelného rozvoje 2010-2014 v Síťové 
analýze aktérů, informace o stavu hodnocení resorty a kraji 

3) Informace o postupu implementace Agendy 2030 – Cílů udržitelného rozvoje v České 
republice včetně přípravy indikátorů Cílů udržitelného rozvoje 

4) Informace o činnosti Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti strategického řízení 
5) Různé 

 
Seznam p říloh  
 

1) Návrh zajištění participace při přípravě aktualizace Strategického rámce udržitelného 
rozvoje včetně přílohy  

2) Hodnocení Strategického rámce udržitelného rozvoje v Síťové analýze aktérů  
3) Informace o činnosti MMR v oblasti strategického řízení  
4) Prezentace k Návrhu zajištění participace při aktualizaci SRUR 

 
K bodu programu č. 1: Prezentace Návrhu na zajišt ění participace p ři aktualizaci 
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Strategického rámce udržitelného rozvoje   
 
Pavel Šremer (STUŽ, PUR)  představil návrh a tým, který se podílel na jeho zpracování. 
Viz prezentaci, která je přílohou zápisu č. 4.  
  
Anna Kárníková (ÚV ČR) doplnila, že materiál byl konzultován s ÚV ČR a představuje tak 
kompromis mezi tím, co je reálné pro Oddělení pro udržitelný rozvoj a maximalistickou 
variantou. Tento materiál by měl být po schválení tímto výborem předložen Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj. Bude-li schválen Radou, začne OUR s realizací konkrétních opatření. Tým 
OUR by byl rozšířen o koordinátora participace. 
 
Igor Hartmann (MMR)  oceňuje, že předložený materiál bere na vědomí všechny příslušné 
metodiky1. Nesouhlasí však s tvrzením, že metodiky vzniklé na Ministerstvu financí 
a Ministerstvu vnitra nejsou provázány. Problém vidí v užití obou metodik, které je rozdílné. 
Nesouhlasí také s tím, že proces participace, jak je v metodikách popsán, spočívá pouze 
v připomínkování – tvrzení není podloženo řádnou analýzou. Řada strategií vzniká za účasti 
širokého spektra odborných partnerů, příkladem je i proces vzniku Dohody o partnerství 
2014 – 2020, kde např. již ve fázi nastavení přípravy DoP, v letech 2011 – 2012, bylo 
založeno 8 skupin pro koordinaci (meziregionální, expertní, parlamentně konzultační, 
pracovní tým RHSD pro místní rozvoj apod. Dále se zeptal, zda platí tabulka v podkladových 
materiálech, přiložených k Návrhu na zajištění participace.  
 
Pavel Šremer (STUŽ a PUR)  odpověděl, že tabulka byla připravována v době, kdy ještě 
pracovní tým neměl k dispozici harmonogram přípravy aktualizace SRUR, takže se jedná 
o podrobný výčet participačních aktivit dle všech aktivit uvedených v Metodice přípravy 
veřejných strategií z r. 2013. Participační aktivity pak byly konkrétně naplánovány 
do poskytnutého harmonogramu přípravy aktualizace SRUR OUR a jsou obsahem přílohy 
zápisu č. 1.  
 
Jiří Hrbek (ČSÚ) navrhl dopracování návrhu o finanční krytí. Bez finančního krytí považuje 
návrh za poloviční. 
 
Bedřich Moldan (COŽP UK)  považuje participaci za klíčovou pro budoucí přijetí jakékoli 
připravované strategie. Přítomné členy a členky výboru požádal o zaslání písemných 
připomínek do pátku 30. října 2015.  
 
Anna Kárníková (OUR)  doplnila, že materiál k předložení RVUR bude v průběhu týdne od 
2. do 6. listopadu schvalován per rollam.  
 
K bodu programu č. 2: Výsledky vyhodnocení Strategického rámce udrži telného 
rozvoje 2010-2014 v Sí ťové analýze aktér ů, informace o stavu hodnocení resorty 
a kraji 
 

                                                 
1
 Metodika přípravy veřejných strategií, přijatá usnesením vlády ČR (2013), Metodika zapojování veřejnosti do 

přípravy vládních dokumentů (2009) a navazující Manuál zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů 
(2010).  
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Jan Mareš (OUR ÚV ČR) představil dílčí výsledky ze síťové analýzy aktérů, které se týkají 
hodnocení SRUR. Vzorek respondentů čítá přibližně 200 lidí. Prezentace je přílohou zápisu 
č. 2.  
 
Hlavní body diskuze 
 
Martin Pot ůček (CESES) označil za nejzajímavější zjištění, že ani odborná komunita, která 
se udržitelnému rozvoji věnuje, nevnímá RVUR pouze jako poradní orgán, ale vnímá potřebu 
mít v této oblasti exekutivní orgán. Tato zpráva by měla být zdůrazněna i mimo zasedání 
výboru. 
 
Podle Petra Lebedy (Glopolis)  se od participativního přístupu k tvorbě strategie 
dá očekávat i zvýšení přijetí a použití strategie. Otázku je, nakolik návrh participace obsahuje 
toto hledisko. 
 
Pavel Šremer (STUŽ, PUR)  za součást participace považuje i implementaci, během které 
bude nadále působit participační platforma. U původní SRUR nebyla dopracována 
implementace, protože to tehdejší politická situace neumožnila-byla však připravována pod 
vedením I. Hartmanna z MMR. 
 
Petr Švec (NSZM)  doplnil, že by měla v dohledné době vzniknout malá skupina, která se 
bude zabývat implementací. Předpokládá se, že bude fungovat souběžně s vytvářením 
strategie. V aktuálním návrhu se počítá se zástupci MMR, ÚV ČR a Výboru pro udržitelné 
municipality. 
 
Jiří Vrubel (Ekotoxa)  doporučil, aby ve skupině pro implementaci byla zastoupena Česká 
podnikatelská rada. 
 
K bodu programu č. 3: Informace o postupu implementace Agendy 2030 –  Cílů 
udržitelného rozvoje v České republice v četně přípravy indikátor ů Cílů udržitelného 
rozvoje (SDGs) 
 
Anna Kárníková (ÚV ČR) uvedla, že Ministerstvo zahraničních věcí připravuje pro vládu ČR 
zprávu o průběhu a výsledcích Summitu OSN o udržitelném rozvoji, který se konal v New 
Yorku 25. – 27. září 2015. Návrh usnesení je dosud předmětem jednání – předběžně se 
předpokládá, že předsedovi vlády a předsedovi RVUR bude uloženo připravit a do konce 
roku 2016 vládě předložit návrh implementace Agendy 2030 v ČR. Agenda 2030 – Cíle 
udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, dále jen „SDGs“) budou jedním ze 
vstupů do procesu aktualizace SRUR.  
 
Bedřich Moldan (COŽP)  doplnil, že se jedná o velmi důležitý vstup, musí se však k němu 
přistupovat selektivně. Nicméně schválených 17 cílů a 169 opatření je výsledkem dlouhých 
konzultací a mezinárodní zkušenosti. Indikátory v New Yorku však schváleny nebyly. 
 
Jiří Hrbek (ČSÚ) označil proces navrhování indikátorů k SDGs za velmi náročný. Evropská 
unie v současnosti 20 indikátorů identifikuje jako nevhodné, 6 jako nedostupné, u 31 chybí 
správná metodika. Odsouhlaseno ze strany EU je 19 indikátorů, zbývá posoudit více než 
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50 % z nich (119). Od Úřadu vlády žádá do budoucna upřesnění, jaké úkoly a povinnosti 
z toho všeho pro ČSÚ plynou a za jaké rozpočtové prostředky. Důležité je také blíže 
definovat, co gesce ČSÚ konkrétně představuje, jaká jsou práva a jaké povinnosti.  
 
Pavel Šremer (STUŽ)  vznesl dotaz, jak bude probíhat implementace SDGs v EU. 
 
Anna Kárníková (ÚV ČR) odpověděla, že prozatím není jasné ani na institucionální úrovni, 
jaký přístup EU bude. Ve čtvrtek 29. 10. by měl být znám pracovní plán komise, který by měl 
obsahovat první informaci o institucionálním zajištění implementace SDGs na evropské 
úrovni. 
 
Anna Pasková (MŽP)  vznáší dotaz, jestli by indikátory zmiňované panem Hrbkem mohly být 
jmenovány. Jiří Hrbek (ČSÚ) to odmítá, zveřejnění považuje za předčasné z důvodu 
probíhajícího jednání skupiny IAEG v Bangkoku, kde se o podobě jednotlivých indikátorů 
a jejich počtu teprve jedná.  
 
Helena Čížková (MZV)  upozornila, že vzhledem k přípravě aktualizovaného SRUR 
a k přípravě návrhu implementace SDGs je třeba od začátku postupovat v součinnosti, 
abychom dvakrát nevykazovali totéž.  
 
K bodu programu č. 4: Informace o činnosti Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti 
strategického řízení 
 
Viz prezentaci Davida Škorni (MMR) , která tvoří přílohu zápisu č. 3.  
 
Pavel Šremer (STUŽ, PUR)  upozornil na nejasnost, vyplývající z toho, že na jedné straně je 
předpokládáno, že tento výbor má pracovní skupinu pro strategickou práci, avšak nebylo 
možné se do ní přihlásit ani jako člen výboru, což u všech jiných pracovních skupin výborů 
možné je. Expertní skupina při MMR je tedy nejspíše jen meziresortní skupinou. 
 
K bodu programu č. 5: různé 
 
Bedřich Moldan (COŽP UK)  uvedl, že tento výbor má být klíčový pro aktualizaci SRUR. 
Dosavadní nižší frekvence setkávání byla zapříčiněna tím, že fáze procesu, ve kterých bude 
výbor rozhodující, nastane až později. Připomíná, že pod výborem byly zřízeny dvě pracovní 
skupiny. První je skupina pro strategické řízení a plánování, (= Expertní skupina pro 
strategickou práci), kterou koordinuje MMR. Druhá skupina k indikátorům je ve složité situaci, 
protože její práce bude navazovat až na definování prioritních oblastí a schválení indikátorů 
k SDGs. 
 
David Škor ňa (MMR) shrnul, že Expertní skupina pro strategickou práci (ESSP) vznikla již 
v roce 2011. Poté byla její činnost dočasně utlumena, v letošním roce však došlo k jejímu 
obnovení. V rámci ESSP funguje také pracovní skupina pro databázi strategií (složena ze 
zástupců resortů, kteří mají do databáze přístup, vkládají do ní dokumenty, spravují je 
a podobně), pod ESSP vzniká také skupina pro slaďování a propojování metodik. ESSP má 
významnou vazbu na aktualizaci SRUR, je nutné mít budoucí Dohodu o partnerství 
postavenou na kvalitním dokumentu obsahujícím dlouhodobé priority ČR. 
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Bedřich Moldan (COŽP)  shrnul situaci tak, že ESSP má své specifické cíle, s tímto výborem 
se nepřekrývá, naopak výsledky její činnosti lze využít či propojit s prací Výboru. 
 
 

Zapsal: Jakub Rudý 
Ověřila: Anna Kárníková 

Počet stran: 4 
Počet příloh: 3 

Datum: 2. 11. 2015 


