Úřad vlády České republiky
Odbor pro udržitelný rozvoj
Zápis z 9. jednání Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje Rady
vlády pro udržitelný rozvoj
Termín a místo konání
9. října 2017, hlavní budova Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 –
Malá Strana, místnost č. 47 Starý tiskový sál.
Přítomni
Gabriela Boiteux-Pilná (MZV), Šárka Daňková (ÚZIS), Jakub Geier (MV), Aneta Haimannová
(OUR ÚV), Jiří Hrbek (ČSÚ), Vladimír Hulík (MŠMT), Svatava Janoušková (COŽP UK),
Olga Kastlová (MD), Jan Kovanda (COŽP UK), Markéta Linxová (MŽP), Jan Mihalko (ČTÚ),
Bedřich Moldan (COŽP UK), Pavel Novák (MPSV), Tereza Ponocná (CENIA), Štěpánka
Scháňková (MZe), Peter Smolík (Glopolis), Kateřina Stonawská (MZe), Zdeněk Štolc (MF),
Jaroslav Šulc (ČMKOS), Eliška Valinová (ČSÚ), Julius Vávra (MSp)

Program jednání:
1) Aktuální informace o stavu materiálu k Agendě 2030 se zaměřením na kapitolu
k monitoringu a reportingu
2) Informace o globální databázi indikátorů Agendy 2030
3) Různé

Seznam příloh:
Příloha č. 1 Přehled indikátorů a odpovědných institucí
Příloha č. 2 Prezentace Ing. Valinové o Globální databázi

Zahájení
Jiří Hrbek (ČSÚ) přivítal přítomné a představil program jednání, který byl jednomyslně přijat.
Aneta Haimannová (OUR ÚV) informovala členy výboru o tom, že ředitelem Odboru pro
udržitelný rozvoj Úřadu vlády (dále jen „OUR“) byl dne 15.9.2017 jmenován Mgr. Jan Mareš, který
nahradí PhDr. Annu Kárníkovou ve všech funkcích v průběhu jejího ročního neplaceného volna.
OUR na základě usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 292 zpracovává Implementační plán ke
Strategickému rámci Česká republika 2030 (dále jen „ČR 2030“). Implementační plán rozpracuje
všech 97 specifických cílů ČR 2030, navrhne doporučení pro jejich naplňování a specifikuje
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mechanismus sledování koherence politik pro udržitelný rozvoj napříč národními, regionálními
i místními koncepčními dokumenty. S ohledem na rozsah materiálu a aktuální stav přípravy byl
vypracován tzv. Předběžný plán implementace ČR 2030, který využívá dosavadních diskusí
vedených nad přípravou implementačního plánu a shrnuje klíčová opatření, která již byla
projednána s rezorty. Dále také specifikuje obsah a strukturu vlastního implementačního plánu
a hodnotící zprávy o naplňování ČR 2030 (tzv. Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti).
Tento předběžný materiál byl vložen do mezirezortního připomínkového řízení s termínem do
4. října 2017 a momentálně probíhá vypořádání připomínek.
Na základě usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 61 má být dále vládě předložen návrh
implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (dále jen „Agenda 2030“). Termín jeho předložení
je s ohledem na implementační plán ČR 2030 rovněž navrženo odložit na březen 2018.

K bodu programu č. 1: Aktuální informace o stavu materiálu k Agendě 2030 se zaměřením
na kapitolu k monitoringu a reportingu
Aneta Haimannová (OUR ÚV) představila aktuální stav a harmonogram přípravy návrhu
implementace Agendy 2030 v České republice:
- členové výboru dostali materiál s již zapracovanými připomínkami Rady vlády pro udržitelný
rozvoj jako podklad pro jednání
- v následujících měsících budou s ohledem na posunutí termínu předložení dále
rozpracována obecná doporučení k implementaci těch podcílů Agendy 2030, které
nepokrývá ČR 2030 a vyjasnění gescí pro naplňování všech podcílů
- materiál bude dále projednán 8. Výborem RVUR, bude předmětem na veřejné konzultace
a znovu jej projedná RVUR
- na konci ledna 2018 bude materiál vložen do meziresortního připomínkového řízení
Jiří Hrbek (ČSÚ) doplnil, že přestože lze nalézt synergie mezi cíli a podcíli ČR 2030 a Agendy
2030, na úrovni indikátorů jsou značné rozdíly. Upozornil na velké množství indikátorů, které by se
měly naplňovat a na zcela nové prostředí, které Agenda 2030 na úrovni indikátorů vytváří.
K bodu programu č. 2: Informace o globální databázi indikátorů Agendy 2030
Eliška Valinová (ČSÚ) informovala, že byla pro účely monitoringu naplňování Cílů udržitelného
rozvoje Agendy 2030 vytvořena globální databáze indikátorů. Jedná se o specifický systém pro
ukládání a zpracovávání dat k indikátorům Agendy 2030, tedy pro všech 244 indikátorů ve všech
členských zemích OSN.
Globální databáze je vytvářena Statistickou divizí OSN a její obsah má sloužit jako podklad pro
Zprávu o naplňování cílů Agendy 2030, kterou každoročně předkládá Generální tajemník OSN.
Databáze umožňuje filtrování dle zemí a regionů (ČR se nachází v regionu Evropské hospodářské
komise OSN). Obsah se neustále aktualizuje, k 2.10.2017 bylo za ČR k dispozici 96 indikátorů.
Tyto indikátory nicméně nebyly dostupné v celých časových řadách. Dohromady je pro ČR
k dispozici 353 záznamů (větší počet záznamů pro jeden indikátor je určen dle členění indikátoru či
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různých měřících jednotek). Každý zápis je opatřen poznámkami (údaji o referenčním období, typu
dat, podrobnostmi o zdroji dat). Ne všechna data jsou porovnatelná s údaji na národní úrovni.
Odkaz na databázi a podrobnější informace jsou k dispozici v přiložené prezentaci.
Jiří Hrbek (ČSÚ) otevřel diskusi k tomu, zda již rezorty s databází pracují a jaká je jejich
zkušenost.
Svatava Janoušková (COŽP UK) se dotázala, zda bude ČSÚ celou databázi pravidelně
procházet a kontrolovat. Upozornila na to, že data z databáze se začnou pravděpodobně
objevovat v řadě analytických studií a je žádoucí, aby byla správná.
Jiří Hrbek (ČSÚ) odpověděl, že zodpovědnost za validitu a správnost dat je na jednotlivých
gestorech a odvětvích. ČSÚ nemá kapacitu na to, aby celou databázi kontroloval.
Jaroslav Šulc (ČMKOS) doporučil, aby byla použita správná data, na jejichž základě budou moci
být zpracovány relevantní analýzy. Vzhledem k harmonogramu k implementačnímu plánu ČR 2030
vyjádřil obavu nad tím, materiál nebude předložen do konce listopadu 2017 dle původního
usnesení.
Dle Olgy Kastlové (MD) není možné ze strany statistické služby rezortů kontrolovat data, která se
objeví v databázi. Podoba dat záleží na metodice a způsobu sběru dat a rezorty na takovou
kontrolu nemají kapacitu.
Šárka Daňková (ÚZIS) se dotázala na mechanismus uplatňování připomínek. ÚZIS byl osloven
WHO ve věci kontroly dat indikátoru mortalita do 5 let věku. Data jsou jiná než národní statistiky,
z důvodu modelace, kterou WHO provádí. Dotázala se, jaký by měl být postup v této situaci.
Jiří Hrbek (ČSÚ) vysvětlil, že přednost mají národní data a pokud jsou dostupná, měla by se
v databázi objevit a nahradit data od odpovědných mezinárodních institucí (tzv. custodian
agencies). Apeloval na rezorty, aby data z globální databáze porovnávaly s národními daty a
upozorňovaly ČSÚ na případné rozdíly. ČSÚ bude v případě nesrovnalostí plnit koordinační roli a
podpoří rezorty v komunikaci s gestory dat dle databáze.
Jan Kovanda (COŽP UK) se dotázal na proces posuzování dostupnosti dat k indikátorům Agendy
2030, který je specifikován v kapitole Globální indikátorový rámec materiálu. Doporučil, aby byl
nalezen způsob, aby byla právě ta data, která budou vyhodnocena jako dostupná, byla doplněna
do globální databáze.
Eliška Valinová (ČSÚ) informovala o tom, že komunikace zatím probíhá pouze bilaterálně
s gestory (většinou custodian agencies) a ne přímo se správci globální databáze. Alternativně
může ČSÚ komunikovat se členy Meziagenturní expertní skupiny pro indikátory (dále jen „IAEG“),
důležitá je v tomto ale právě koordinace mezi resorty.
Bedřich Moldan (COŽP UK) požádal ČSÚ o seznam custodian agencies.
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Eliška Valinová (ČSÚ) potvrdila, že ČSÚ vytvoří seznam custodian agencies (viz příloha č. 1).
Z důvodu lepší koordinace požádala členy výboru, aby informovali ČSÚ, pokud ve věci indikátorů
s některou z custodian agencies již komunikují. Dále poprosila členy, aby zkontrolovali zatím
pracovní překlady indikátorů v příloze č. 1 materiálu k implementaci Agendy 2030.

K bodu programu č. 3: Různé
Jiří Hrbek (ČSÚ) informoval, že příští zasedání IAEG je plánováno na polovinu listopadu letošního
roku. Jednání by mělo objasnit další postup vzhledem k indikátorům Agendy 2030, který bude
zásadní pro proces národní implementace. Vzhledem k navrženému harmonogramu upozornil na
to, že nebude možné výsledky těchto jednání možné zahrnout do návrhu implementace Agendy
2030. ČSÚ z tohoto důvodu navrhuje odsunout termín předložení návrhu implementace Agendy
2030 v ČR na konec května 2018.
Aneta Haimannová (OUR ÚV) doplnila, že implementace Agendy 2030 nestojí pouze na
indikátorech, u nichž zatím není jasné, kdy budou zcela dopracovány. Z toho důvodu OUR zatím
o přesunutí termínu na konec května 2018 neuvažovalo a navrhlo specifikovat v materiálu revizní
mechanismus, který v případě nových informací na globální úrovni umožní materiál aktualizovat.
Jiří Hrbek (ČSÚ) upozornil na to, že IAEG by měla objasnit kalendář sběru dat a pokyny pro
globální tok dat a reporting, které také vyjasní roli custodian agencies. Závěry proto budou pro
další postup zásadní.
Jaroslav Šulc (ČMKOS) považuje materiál za živý dokument, který bude implementovat ne vždy
realistické cíle globálního rámce. Doporučil, aby se na materiálu pracovalo průběžně a práce
reflektovala reálný vývoj na globální úrovni. Upozornil na to, že hlavní jsou cíle a jejich plnění
a indikátory jsou pouze nástrojem k měření.
Aneta Haimannová (OUR ÚV) potvrdila, že OUR v kontextu programu jednání IAEG zváží
přesunutí termínu na květen 2018. Dále informovala, že na příštím zasedání bude OUR informovat
o výstupech z projektu k indikátorům kvality života. OUR bude také v následujících měsících
oslovovat gestory indikátorů a jednat o dohodách o předání dat ke Strategickému rámci ČR 2030.
Jiří Hrbek (ČSÚ) poděkoval členům výboru za účast a diskusi a ukončil jednání.

Počet stran: 4
Počet příloh: 1
Zapsala: Mgr. et Mgr. Aneta Haimannová
Ověřil: Mgr. Jan Mareš
Praha, 24.10.2017
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