
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

Zápis z 5. jednání Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje Rady 

vlády pro udržitelný rozvoj 
 

Termín a místo konání  

Úterý 24. listopadu 2016, hlavní budova Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 

Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 47 

 

Přítomni 

 

Daniela Buchlerová (ÚV-MLP), Šárka Daňková (ÚZIS), Aneta Haimannová (OUR ÚV), Otakar 

Hampl (MZE), Jiří Hrbek (ČSÚ), Vanda Horná (MZ), Vladimír Hulík (MŠMT), Anna Kárníková 

(OUR ÚV), Václav Klusák (OUR ÚV), Jan Kovanda (COŽP UK/STUŽ), Aleš Kuták (OUR ÚV), 

Markéta Linxová (MŽP), Milan Maděra (OUR ÚV), Zbyněk Machát (OUR ÚV), Jan Mareš (OUR 

ÚV), Jiří Markl (MV), Bedřich Moldan (COŽP UK), Ivan Neumaier (MPO), Pavel Novák (MPSV), 

Martin Polášek (OUR ÚV), Tereza Ponocná (CENIA), Jakub Rudý (OUR ÚV), Peter Smolík 

(Glopolis), Václav Šebek (OUR ÚV), Zdeněk Štolc (MF), Martina Václavíková (MZV), Eliška 

Valinová (ČSÚ), Julius Vávra (MSp) 

 

 

 

Program jednání 

 

1) Zahájení 

2) Informace o stavu přípravy indikátorů strategického dokumentu Česká republika 2030  

3) Různé 
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K bodu programu č. 1: Zahájení 

 

Jiří Hrbek (ČSÚ) přivítal přítomné a poděkoval všem za intenzivní práci na indikátorech. Představil 

program jednání, který byl jednomyslně přijat.  

 

K bodu programu č. 2: Informace o stavu přípravy indikátorů strategického dokumentu 

Česká republika 2030  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) informovala o tom, že mezirezortní připomínkové řízení (dále jen 

„MPŘ“) bude zahájeno 30. listopadu 2016 a bude trvat pět týdnů. Indikátory v předloženém 

materiálu slouží k měření naplňování specifických cílů a budou podkladem pro analytickou zprávu, 

která bude vypracovávána týmem OUR jednou za dva roky. Při přípravě indikátorové sady bylo 

v největším možném množství využito existujících a tradičně sledovaných indikátorů, ale 

s ohledem na nutnost měřit i jiné významné ukazatele bylo vytvořeno i několik nových 

experimentálních indikátorů. U řady z nich se již podařilo vyjednat s gestory jejich podobu. 

V materiálu je aktuálně 170 indikátorů, z nichž 16 je označeno jako tzv. indikátory šedé, které je 

potřeba dopracovat.  

 

Jiří Hrbek (ČSÚ) ocenil, že byly indikátory rozděleny do dvou kategorií na již dopracované a šedé. 

Toto je přístup, který odpovídá i vývoji indikátorů v rámci globálního monitorovacího rámce, 

připravovaného Statistickou komisí OSN prostřednictvím Mezi-agenturní experimentální skupiny 

k Cílům udržitelného rozvoje (Inter-Agency Expert Group on SDGs, dále jen „IAEG“). Soubor 230 

indikátorů, které tato skupina navrhla, je rozdělen do tří vrstev dle stádia rozpracovanosti.  

 

Vladimír Hulík (MŠMT) upozornil na to, že materiál obsahuje množství výstupových indikátorů, 

které v dlouhodobé perspektivě ztrácejí smysl. Měli bychom již teď přemýšlet, jak tyto indikátory 

v budoucnu nahradit. Bude také třeba vysvětlit, že se liší indikátory typu podíl, které jsou relativně 

jednoduše interpretovatelné, od indikátorů typu počet, jejichž absolutní hodnota nemusí být vždy 

srozumitelná. Může se také stát, že některé indikátory budou stát proti sobě – zlepšování jednoho 

bude popírat zlepšování u druhého.  

 

Jiří Hrbek (ČSÚ) vysvětlil, že z výstupových indikátorů nelze dělat hlubší analýzu, ale analytický 

tým bude pracovat s celou datovou sadou.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) doplnila, že výstupových indikátorů je v materiálu velmi málo a jsou 

pouze u dlouhodobých úkolů strategického rázu, popř. je k nim doplněn další indikátor (např. u 

metodiky sledování koherence politik).  

 

Dle Jana Kovandy (UK COŽP) je sada indikátorů obsáhlá, což má pozitivní význam pro analytické 

účely, ale dotázal se, zda bude pro prezentační účely do budoucna vybráno několik headline 

indikátorů. Doporučil také do kapitoly ekosystémy doplnit indikátor ekologická stopa.  

 

Aleš Kuták (OUR ÚV) vysvětlil, že jsou v materiálu zachyceny jevy, které souvisí s ekologickou 

stopou, ale samotný agregovaný index v něm není, protože přímo nenavazuje na žádný specifický 

cíl. 
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Jan Kovanda (UK COŽP) doplnil, že některé indikátory sice mohou jít proti sobě, ale vidí v tom 

příležitost jak zjistit, na co se zaměřit a jak tento trend změnit.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) vysvětlila, že o headline indikátorech OUR zatím neuvažuje, ale tato 

otázka může být znovu otevřena, až se bude připravovat koncept analytické zprávy.  

 

Otakar Hampl (MZe) doporučil zvážit posunutí termínu konce MPŘ o několik dní tak, aby 

probíhalo plných pět pracovních týdnů. Navrhl také specifikovat proces revize indikátorové sady.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) potvrdila, že je možné MPŘ prodloužit do konce prvního lednového 

týdne, tedy do 8. ledna 2017.  

 

Bedřich Moldan (COŽP UK) informoval o vývoji globálního indikátorového rámce. 

 

Jiří Hrbek (ČSÚ) doplnil, že je třeba se s přístupem IAEG koordinovat a využít její práci jako 

vodítko pro vývoj národní indikátorové sady. 

 

Martina Václavíková (MZV) požádala ČSÚ o pravidelné informování o vývoji globálních 

indikátorů. MZV doporučuje změny u indikátorů ke koherenci politik, indikátoru 21.3.1 a 

přeformulování potravinové bezpečnosti. Připomínky budou zaslány písemně.  

 

Jan Kovanda (UK COŽP) upozornil na to, že přibližně u poloviny indikátorů není dostupné 

mezinárodní srovnání, což může být do budoucna problém.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) doplnila, že u většiny indikátorů, které nemají mezinárodní srovnání, 

toto srovnání není relevantní. Navrhla následující znění usnesení: „Výbor pro indikátory 

udržitelného rozvoje RVUR bere na vědomí předložený materiál a ukládá Sekretariátu Rady 

vlády pro udržitelný rozvoj jeho vložení do mezirezortního připomínkového řízení.“ Návrh 

usnesení byl jednomyslně přijat.  

 

 

K bodu programu č. 3 Různé  

 

Jan Kovanda (COŽP UK) doplnil, že Statistická komise OSN vypracovala podrobnou metodiku 

k navrženým indikátorům, která je dostupná na webu. Po MPŘ a schválení indikátorové sady by 

podobný proces měl nastat i u indikátorů k ČR 2030, protože popis indikátoru, který je momentálně 

v materiálu uveden, nebude pro analytickou práci dostačující.  

 

Vladimír Hulík (MŠMT) informoval o tom, že na začátku října proběhlo v OECD zasedání pracovní 

skupiny v oblasti vzdělávání a indikátorů. V rámci OECD se diskutuje o tom, že se UNESCO 

primárně zabývá rozvojovými zeměmi a nastavení sady indikátorů je v tomto ohledu poměrně 

nešťastné, neboť pro rozvojové a rozvinuté země neexistují koherentní a srovnatelná data. 

UNESCO navíc používá demografická data OSN, nikoliv národní data.     

  

Jan Kovanda (COŽP UK) doplnil, že ČR by se měla srovnávat především s ostatními rozvinutými, 

nikoliv rozvojovými zeměmi.  
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Martina Václavíková (MZV) informovala o neveřejné studii OECD k naplňování SDGs u několika 

evropských zemí a jejich výsledky nebyly jednoznačně pozitivní. Přimlouvala by se k tomu, aby se 

rozvinuté a rozvojové země nerozdělovaly.  

 

Vladimír Hulík (MŠMT) doplnil, že se jeho připomínka vztahovala především ke koherenci a 

srovnatelnosti dostupných dat. V případě srovnání metodicky nesrovnatelných dat přichází 

indikátory o svoji validitu.  

 

Jan Kovanda (COŽP UK) na základě zkušenosti s tvorbou indikátorového souboru v Eurostatu 

doplnil, že pokud v tomto souboru pro některý indikátor nebyl relevantní cíl, tak byl indikátor 

vyřazen.  

 

Jiří Markl (MV) se dotázal, zda se v rámci implementačního plánu počítá s dopracováním cílových 

hodnot indikátorů.  

 

Anna Kárníková (OUR ÚV) objasnila, že implementační plán se bude připravovat v příštím roce a 

cílové hodnoty indikátorů budou případně dále upřesněny po hlubší analýze počátečního stavu.  

 

Vladimír Hulík (MŠMT) doplnil, že některá data nemusí pocházet přímo z národních zdrojů 

placených prostřednictvím ministerstev (v oblasti vzdělávání např. šetření z PISA, 

EUROSTUDENT) a je třeba dbát na jejich udržitelnost. Existuje i snaha o omezení sběru dat 

v rámci censů a Úřad vlády by měl již nyní vyvíjet tlak na to, aby důležitá data omezována nebyla.  

 

Jiří Hrbek (ČSÚ) upozornil na to, že existuje program statistických zjišťování, kde se uvádí 

vysvětlení a parametry toho, jaká data jsou sbírána.   

 

Otakar Hampl (MZe) doplnil, že nová čísla nemusí být vždy předmětem statistického šetření, 

existují také administrativní data státní a veřejné správy.  
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Zapsala: Mgr. et Mgr. Aneta Haimannová 

Ověřila: PhDr. Anna Kárníková 

Praha, 22.12.2016 

 


