
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 
Zápis z 9. zasedání  
 
Výboru pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR) 
 
16. června 2016, Úřad vlády, Strakova akademie, místnost č. 140 

 
Přítomni 
 
Veronika Bajgarová (MZV), Eliška Gerthnerová (ÚV ČR), Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV), 
Vanda Horná (MZdr), Jiří Hrbek (ČSÚ), Jiří Jungr (MZe), Miroslava Klírová (MF), Pavla 
Knotková (MF), Petr Lebeda (Glopolis), Lucie Mádlová (A-CSR), Jan Mareš (ÚV ČR), Martin 
Náprstek (ČRA), Zdeněk Pagáč (MF), Karin Pavone (MZV), Pavel Růžička (ENVIROS), 
Katarína Šrámková (FoRS)  
 
Program jednání  
 

1) Diskuze k návrhu textu kapitoly strategického dokumentu ČR 2030 k prioritní oblasti 
„Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě“  

2) Představení struktury analýzy Cílů udržitelného rozvoje  
3) Různé 

 
Seznam příloh 
 

1) Návrh textu kapitoly strategického dokumentu ČR 2030 k prioritní oblasti „Česká 
republiky podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě“   

 
K bodu programu č. 1: Diskuze k návrhu textu kapitoly strategického dokumentu ČR 
2030 k prioritní oblasti „Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve 
světě“  
 
Jan Mareš (ÚV ČR) přivítal přítomné a představil návrh programu, který byl schválen. Na 
úvod podal aktuální informace o přípravě strategického dokumentu ČR 2030 a kapitoly 
k prioritní oblasti „Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě“.  
 Aktuálně vzniká první ucelený draft, který bude předložen na 31. jednání Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj. To se koná v pondělí 18. července, první draft tedy bude rozeslán do 
pátku 1. července. Pokud Rada draft schválí, je připravena veřejná elektronická konzultace 
na platformě Databáze strategií. Tato konzultace je součástí plánu participace při přípravě 
dokumentu, stejně jako dvě veřejná slyšení, která se uskuteční v září 2016.  
 Z těchto dílčích procesů vzejde upravená podoba draftu, která bude předložena Radě 
na plánovaném jednání v říjnu roku 2016 a bude-li draft opět schválen, bude vložen do 
Meziresortního připomínkového řízení.  
 
Hlavní body diskuze: 
 
Jan Mareš (ÚV ČR) otevřel diskuzi k textu kapitoly „Česká republika podporující udržitelný 
rozvoj v Evropě a ve světě“. Text byl rozeslán před jednáním Výboru a k tomuto zápisu je 
přiložen jako příloha č. 1.  
 
Veronika Bajgarová (MZV) uvedla dvě základní připomínky k rozeslanému textu, v případě 
zájmu může tyto připomínky Úřadu vlády zaslat písemně. Největší problém aktuálně spatřuje 
v abstraktnosti v oblasti priorit a principů zahraniční politiky. Souvisí to s tím, že principy 
a priority celého strategického dokumentu ČR 2030 se teprve vytvářejí. Hovoří se o tom, že 
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headline priorit by mělo být nakonec deset, stanoveny však dosud nebyly. Na zasedání 
červencovém zasedání Rady dokument lze takto předložit. Ale ve finální verzi je nutné, aby 
byly priority a principy konkretizovány.  

Další problém souvisí s tím, že doposud nebyly k dispozici ostatní části ČR 2030 
k dispozici ani v pracovním náhledu. Netýká se to jen ostatních kapitol, ale také úvodní části 
a části obsahující principy. Nedá se tedy vyloučit, že po zasazení diskutované kapitoly do 
kontextu celku vznikne potřeba na její další přepracování.  

Dále uvedla poznámku ke konkrétní části kapitoly – cílená podpora Čechů 
v mezinárodních organizacích by měla být zaměřena na organizace působící v oblasti 
udržitelného rozvoje, nikoli na mezinárodní organizace obecně.  
 
Zdeněk Pagáč (MF) postrádá v materiálu některé prvky, které se objevily v diskuzi na 
kulatém stole k této kapitole, který se konal 12. května. Týká se to například Cílů 
udržitelného rozvoje č. 16 a 17 a otázek financování rozvoje (mobilizace vnitřních zdrojů, 
partnerství sektorů) či oblasti ekonomické diplomacie.  
 
Eliška Gerthnerová (ÚV ČR) uvedla, že v materiálu postrádá hlubší referenci ke Strategii 
působení České republiky v Evropské unii. Naopak ke Koncepci zahraniční politiky České 
republiky tato reference v textu je. V případě potřeby může za Sekci pro evropské záležitosti 
poslat připomínky písemně.  
 
Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV) souhlasí s tím, že ve chvíli, kdy i ostatní kapitoly ČR 2030 
obsahují témata, která se týkají vystupování ve vnější dimenzi, a Výbor dostane jen 
specifickou kapitolu, nelze ji patřičně zhodnotit. V kapitole také postrádá některá témata, 
která se objevila na kulatém stole, a bez zhodnocení celého dokumentu je těžké posoudit, 
jestli nezmizela úplně. Tento problém se týká i tématu koherence politik pro udržitelný rozvoj, 
které bylo přesunuto do kapitoly „Dobré vládnutí pro udržitelný rozvoj“. Tento cíl považuje za 
zásadní, Výbor k němu však nemá přístup, celá vnější dimenze se tak z něj může vytratit.  

Rovněž souhlasí s tím, že proces výběru principů a priorit pro podporování ve vnější 
dimenzi nelze odložit až do závěrečné fáze přípravy dokumentu. Tento Výbor by měl mít vliv 
i na tento proces.  
 
Petr Lebeda (Glopolis) na začátek ocenil, že oproti předchozím verzím je předložený 
dokument sevřenější, má jasnější strukturu a také jazykově se zlepšil, přestože bude ještě 
potřebovat zlepšení. Vyjádřil souhlas s tím, co zaznělo od předřečníků – je potřeba se 
prioritně zaměřit na provazby s ostatními kapitolami, především s kapitolou „Dobré vládnutí 
pro udržitelný rozvoj“.  
 Co naopak v draftu ještě potřeba promyslet a upravit je otázka principů, které budou 
v ostatních kapitolách zmíněny a najít vnější dimenzi národních priorit, což bude vyžadovat 
specifickou část kapitoly, kde bude formulován specifický mechanismus koordinace.  
 Zatím největší problém má s tím, že v draftu se operuje s pojmem zahraniční politika, 
namísto pojmu vnější politiky udržitelného rozvoje, což je zavádějící. Ministerstvo 
zahraničních věcí má zásadní a nezastupitelnou roli v celé této agendě, máme-li se ale držet 
ducha Agendy 2030, musíme uznat, že ji MZV celou nepokrývá. Při vzájemné koordinaci jde 
především o to, jak zapojit ostatní resorty, zkoordinovat agendu mezi nimi a klást důraz na 
vyvážené naplňování všech cílů v dlouhodobém horizontu (princip integrace). To vyžaduje 
silný politický mandát, tedy silnější, než může mít jakýkoli jednotlivý resort.  
 
Katarína Šrámková (FoRS) za Fórum pro rozvojovou spolupráci podpořila předřečníky, kteří 
upozornili na obecnou rovinu principů a priorit, které mají být podpořeny. Požádala 
o informaci, jakým procesem budou vybrány a jak je možno se do tohoto procesu zapojit.  
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Jiří Hrbek (ČSÚ) uvedl, že si dokáže představit indikátory, které by se týkaly rozvojové 
pomoci. Aby ale bylo možno celou oblast lépe vztáhnout k indikátorům, je potřeba, aby měla 
blíže strukturované strategické cíle.  
 
Jan Mareš (ÚV ČR) souhrnně reagoval. Jako první se vyjádřil k otázce deseti hlavních 
priorit, respektive headline cílů, které by byly stanoveny pro celý dokument. Tento požadavek 
vzešel od předsedy vlády při jednání s vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj Annou 
Kárníkovou. To však neznamená omezování počtu strategických cílů, ale spíš formulování 
meta úrovně, kde některé oblasti budou mít jednu prioritu, některé oblasti dvě.  
 Rozumí nesrovnalostem způsobeným tím, že draft jako celek prozatím nebyl 
rozeslán, některé části však prozatím nejsou dopracovány. Je však možno zaslat alespoň 
analytickou a návrhovou část všech šesti kapitol ve stavu, v jakém aktuálně jsou, tak aby se 
k nim členky a členové Výboru mohli vyjádřit alespoň zasláním písemných připomínek.  
 Co se týče otázky indikátorů, chystá se setkání Výboru pro indikátory udržitelného 
rozvoje RVUR, který má přehled o všech strategických cílech a bude se snažit je s vhodnými 
indikátory propojit. Jiří Hrbek (ČSÚ) doplnil, že klíčová bude dohoda o tom, co se 
s navržených cílů a priorit vybere pro měření, protože ne všechny cíle v současné podobě 
měřitelné jsou.  
 
K bodu programu č. 2: Představení struktury analýzy Cílů udržitelného rozvoje  
 
Jan Mareš (ÚV ČR) podal stručnou informaci o situaci v oblasti analýzy Cílů udržitelného 
rozvoje. Z dosavadních jednání vyplynulo, že obsahem bude analytická stať ke každému 
jednotlivému podcíli, která zhodnotí, nakolik je daný podcíl relevantní. Práce na analýze 
budou započaty v průběhu léta.  
 
K bodu programu č. 3: Různé  
 
Veronika Bajgarová (MZV) informovala, že v červenci tohoto roku proběhne politické fórum 
na vysoké úrovni (High-Level Political Forum, HLPF) svolané Ekonomickou a sociální radou 
OSN (ECOSOC), na kterém budou první země z různých částí světa referovat o svém 
dosavadním postupu při implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Za evropské země 
k této prezentaci přistoupily Estonsko, Finsko, Německo a Francie.  HLPF má i svou 
internetovou stránku, která je k dispozici zde. Zveřejněné materiály z různých zemí mohou 
být velmi inspirativní.  
 
Jiří Hrbek (ČSÚ) se dotázal na stav přípravy usnesení vlády k implementaci Agendy 2030. 
Jan Mareš (ÚV) odpověděl, že nemá aktuální informace. Informace bude poskytnuta 
písemně a na dalším jednání Výboru.  
 
Zasílání připomínek a termín další zasedání Výboru pro koordinaci pozic ČR 
k udržitelnému rozvoji   
 
Termín na zasílání písemných dílčích připomínek, které budou zohledněny v draftu pro 
jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, je do pátku 24. června. Termín pro zaslání 
zásadnějších připomínek koncepčního charakteru, které budou zapracovány do dalších 
verzí, draftu je 30. červen. Do tohoto data je rovněž možnost zasílat návrhy, které proměnné 
obsažené v textu, je vhodné sledovat a hledat k nim indikátory.  

Termín dalšího zasedání výboru bude stanoven na září, členky a členové Výboru 
budou informováni e-mailem.  
 

Zapsal: Jakub Rudý 
Počet stran: 3 
Počet příloh: 1 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

