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Verze k 17. září 2018 

SC 21.1 

KARTA SPECIFICKÉHO CÍLE 

Základní informace o specifickém cíli (SC) 

1 Oblast z ČR 2030 5. Globální rozvoj  

2 Strategický cíl 21. Česká republika aktivně a s důrazem na národní priority spoluutváří 
prostředí podporující udržitelný rozvoj na globální úrovni a na úrovni 
Evropské unie. 

3 Specifický cíl 21.1 Česká republika prosazuje globální implementaci mezinárodních 
závazků v oblasti udržitelného rozvoje, jejich implementaci na úrovni 
Evropské unie, jejich promítnutí do činnosti mezinárodních organizací 
a sama tyto závazky plní. 

4 Kvantifikace cíle či určení 
žádoucího trendu 

Zvyšuje se podíl i počet koncepčních a strategických dokumentů v ČR, 
na úrovni Evropské unie a v nejvýznamnějších mezinárodních 
organizacích, přijatých po roce 2015, do kterých se promítají principy a 
cíle Agendy 2030 a dalších závazků přijatých na globální úrovni v roce 
2015 (Akční agenda z Addis Abeby, Busanské partnerství pro efektivní 
rozvojovou spolupráci, Pařížská dohoda, Sendajský rámec). Tyto 
koncepční a strategické dokumenty jsou naplňovány.  
 
Podíl ODA na HND dosáhne hodnoty 0,33 % do roku 2030. Kromě 
kvantitativního závazku ODA/HND potřebuje ČR naplňovat závazky 
v oblasti efektivnosti rozvoje, tzn. kvality poskytované ODA. Zásady 
efektivnosti rozvoje vyplývají ze čtyř dokumentů postupně přijatých na 
zasedáních OECD na vysoké úrovni k efektivnosti rozvojové spolupráci: 
Římská deklarace (2002), Pařížská deklarace (2005), Akční agenda 
z Akkry (2008) a busanské Globální partnerství pro efektivní rozvojovou 
spolupráci (2011) 
 
Plnění mezinárodních závazků a cílů, které vyplývají z členství v EU 
(národní cíle vyplývající ze strategie Evropa 2020; Strategie 
udržitelného rozvoje EU, Evropský konsensus o rozvoji). Plnění závazků 
Dobrého humanitárního dárcovství a Konsenzu EU o poskytování HP. 

5 Již existující termíny pro 
plnění cíle či jeho 
aspektů/podcílů 

Z hlediska podílu ODA na HND dosahujícího 0,33 % byl původním 
termínem rok 2015. 

6 Mezinárodní dimenze 2030 (Agenda 2030, Pařížská dohoda, Sendajský rámec), 2020 (Evropa 
2020), Globální partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci 

7 Územní dimenze Národní úroveň  

8 Ovlivnitelnost dosažení cíle 
(STEEP), příp. slovní 
komentář 

Možno ovlivnit přímo.  
Politická - silná, v oblasti působení státu (formulací a naplňováním 
příslušných strategií, mj. Koncepce zahraniční politiky ČR a Strategie 
zahraniční rozvojové spolupráce 2018–2030, přijetí Strategie pro 
uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích. 
Sociální – silná, aktivity občanského sektoru s veřejnou podporou 
Ekonomická – silná, zajištění finančních zdrojů pro implementaci 
mezinárodního závazku k ODA 

Hodnocení SC pomocí indikátoru/ů ČR 2030 

9 Název indikátoru/ů z ČR 2030 21.1.1 Promítnutí Agendy 2030 do koncepčních a strategických 
dokumentů ČR, EU a nejvýznamnějších mezinárodních organizací 
21.1.2 Podíl ODA na HND 

10 Vztah indikátoru/ů k SC Prostřednictvím navržených indikátorů lze částečně sledovat 
naplňování strategického cíle. V analýze problematiky by dále měly být 
zohledněny další aktivity ČR v prosazování udržitelného rozvoje 
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v Evropě a ve světě a závazky nad rámec ODA, včetně naplňování Cílů 
udržitelného rozvoje Agendy 2030, Pařížské dohody a národních cílů 
v rámci strategie Evropa 2020.  

11 Aktuální hodnota 
indikátoru/indikátorů SC 

21.1.1 Promítnutí Agendy 2030 do koncepčních a strategických 
dokumentů ČR, EU a nejvýznamnějších mezinárodních organizací  
 
Seznam dokumentů:  
Strategický rámec Česká republika 2030 (duben 2017) 
Strategie zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR 2018–2030, 
vč. bilaterálních programů ZRS pro jednotlivé prioritní země  
Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 
Státní politika ŽP 2012–2020 (akt. 2016) 
Udržitelná evropská budoucnost: Reakce EU na Agendu pro udržitelný 
rozvoj 2030 (Závěry Rady, červen 2017) 
Evropský konsensus o rozvoji (červen 2017) 
Akční plán OECD k SDGs (prosinec 2016) 
 
21.1.2 Podíl ODA na HND 
V roce 2016 0,14 % – meziroční nárůst o 20 % 
 
Česká republika promítla Agendu 2030 i další mezinárodní závazky 
přijaté v roce 2015 do Strategického rámce ČR 2030, který je hlavní 
implementační platformou pro Cíle udržitelného rozvoje v ČR, dále do 
Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018 – 2030, 
která je strategickým rámcem v oblasti rozvojové spolupráce 
a humanitární pomoci ČR poskytované do zahraničí. Na úrovni EU dále 
také aktivně prosazuje implementaci Agendy 2030, podílela se mj. na 
přijetí nového Evropského konsensu o rozvoji.  
 
Z hlediska podílu ODA na HND se v rámci mezinárodního srovnání se 
členy OECD / DAC Česká republika umístila v roce 2015 na 26. místě 
(z celkových 30 zemí). Svůj závazek 0,33 % ODA na HND neplní, 
v posledních letech ale podíl ODA meziročně navyšuje. 
 
Lze uvažovat o benchmarku mezinárodního srovnání v souvislosti 
s ODA, která ale nepokrývá celou problematiku specifického cíle. Pro 
komplexnější hodnocení doporučujeme v dalším období analyticky 
vyhodnotit posun oproti původnímu stavu. 

Existující opatření pro naplnění SC 

12 Popis opatření Ekonomické a legislativní.  
Projekty a programy ZRS, dotační tituly, graduální navyšování ODA, 
naplňování legislativy a strategických dokumentů, koordinace 
vystupování ČR v mezinárodních organizacích.  
Strategická opatření na úrovni národních politik nebudou 
s dosahováním cílů udržitelného rozvoje v rozporu. 
 
Hlavním gestorem opatření je MZV, spolugestorem ÚV a všechny 
resorty (všechny vystupují v mezinárodních organizacích) 

13 Strategie či legislativa, z níž 
opatření vycházejí 

Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci  
Koncepce zahraniční politiky České republiky 
Strategii multilaterální rozvojové spolupráce ČR na období 2013–17 
Strategie zahraniční rozvojové spolupráce 2018–2030 

14 Hodnocení naplňování 
specifického cíle opatřením(i) 

V určitých oblastech udržitelného rozvoje je Česká republika úspěšná, 
a to i v rámci mezinárodního srovnání. Důležitých výsledků dosáhla 
především díky koordinaci s ostatními státy Evropské unie a Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Nadstandardní je také její reakce 
na globální vývoj i na přijetí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a Cílů 
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udržitelného rozvoje i podíl na přijetí a realizaci Globálního akčního 
plánu ze Sendai ke snižování rizika katastrof (viz Analýza rozvoje).  
 
Mezery jsou stále v naplňování závazku k ODA, přestože ČR 
zaznamenala výrazný meziroční nárůst mezi 2015 a 2016.  
 
Lépe může také probíhat koordinace vystupování ČR v mezinárodních 
organizacích, zejména prostřednictvím Výboru pro koordinaci pozic 
České republiky k udržitelnému rozvoji (ÚV), Pracovní skupiny pro 
OECD (MZV), resortních koordinačních skupin atd. 

15 Bariéry v dosahování cíle Dlouhodobé neplnění závazku k ODA, nedostatečné kapacity pro 
naplňování koherence politik pro udržitelný rozvoj. Nesledování 
naplňování závazků v oblasti efektivnosti rozvojové spolupráce. 

16 Synergie Aktivity v rámci naplňování Agendy 2030, včetně účasti na HLPF 2017 
Předsednictví v ECOSOC 2017 / 2018 včetně stanovených priorit 
Na národní úrovni součinnost RVUR s Radou pro ZRS 

Hodnocení naplňování SC 

17 Plnění cíle Ano/ne/částečně Cíl je plněn částečně. 

Opatření pro naplňování SC 

18 a) Aktualizovat rámcovou pozici ČR k implementaci Agendy 2030 na úrovni EU (MŽP) 
b) Graduálně navyšovat podíl ODA na HND, tak aby nejpozději k roku 2030 ČR plnila závazek 

poskytovat na ODA 0,33% (MZV, spolugestor MF) 
c) Monitorovat naplňování mezinárodních závazků ČR v oblasti udržitelného rozvoje v rámci 

Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti (MŽP) 

Doporučení pro naplňování SC 

19 i. Posílit koordinaci vystupování ČR v mezinárodních organizacích a prosazovat promítnutí 
Agendy 2030 do jejich fungování (MZV, spolugestor ÚV, MPO, MV, MMR, MŽP, MZe, MO, MF, 
MPSV, MD a MZd) 
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SC 21.2 

KARTA SPECIFICKÉHO CÍLE 

Základní informace o specifickém cíli (SC) 

1 Oblast z ČR 2030 5. Globální rozvoj  

2 Strategický cíl 21. Česká republika aktivně a s důrazem na národní priority spoluutváří 
prostředí podporující udržitelný rozvoj na globální úrovni a na úrovni 
Evropské unie. 

3 Specifický cíl 21.2 Česká republika na globální i na úrovni Evropské unie podporuje 
naplnění Cílů udržitelného rozvoje a specificky Cíl č. 16 Mír, 
spravedlnost a silné instituce. 

4 Kvantifikace cíle či určení 
žádoucího trendu 

Podíl oficiální rozvojové pomoci vynaložené na posílení rozvojových 
zemí v oblasti lidských práv a dobrého vládnutí, jak jsou vymezeny v 
rámci SDG 16.  
 
Cíl v jeho plném znění nelze jednoduše kvantifikovat, je nutné 
pravidelně vyhodnocovat český příspěvek k naplňování SDGs v Evropě 
a ve světě, zejména SDG 16 kvalitativně podle jednotlivých podcílů. 

5 Již existující termíny pro 
plnění cíle či jeho 
aspektů/podcílů 

Nejsou 

6 Mezinárodní dimenze 2030 (Agenda 2030) 

7 Územní dimenze Národní úroveň v rámci zahraniční politiky 

8 Ovlivnitelnost dosažení cíle 
(STEEP), příp. slovní 
komentář 

Možno ovlivnit přímo.  
Politická - silná, v oblasti působení státu (naplňováním příslušných 
strategií, především Koncepce zahraniční politiky ČR, Koncepce 
podpory lidských práv a transformační spolupráce, Koncepce 
zahraniční rozvojové spolupráce a Strategie multilaterální zahraniční 
rozvojové spolupráce) 
Sociální – silná, aktivity občanského sektoru s veřejnou podporou 
Ekonomická – silná, zajištění finančních zdrojů pro implementaci 
mezinárodního závazku k ODA 

Hodnocení SC pomocí indikátoru/ů ČR 2030 

9 Název indikátoru/ů z ČR 2030 21.2.1 Podíl oficiální rozvojové pomoci vynaložené na posílení 
rozvojových zemí v oblasti lidských práv a dobrého vládnutí, jak jsou 
vymezeny v rámci SDG 16 

10 Vztah indikátoru/ů k SC Prostřednictvím navrženého indikátoru lze sledovat pouze výseč 
specifického cíle, zaměřenou na rozvojové země podpořené v rámci 
bilaterální ODA.   

11 Aktuální hodnota indikátoru Není známá.  
 
Zvyšuje se efektivnost, účinnost a hospodárnost vynakládaných 
prostředků pro naplnění cíle s možností vyjádřit celkovou hodnotu 
dopadů, popřípadě za pomoci TOSSD, tedy zásadní zkvalitnění řízení 
projektového cyklu, zejména formulace projektů, jejich lepší 
procesování Agenturou, čemuž napomůže nastartovaná rekonstrukce 
systému řízení ČRA, vyžádaná přípravou na kvalifikaci pro delegovanou 
spolupráci na projektech vnější pomoci EU. Tedy snahou o kvalitativní 
vyrovnání se s úrovní řízení ostatních dárců. 

Existující opatření pro naplnění SC 

12 Popis opatření Ekonomické a legislativní  
Projekty a programy ZRS a TRANS, dotační tituly, graduální navyšování 
ODA, naplňování relevantní legislativy a strategických dokumentů. 
Hlavním gestorem je MZV, spolugestory ÚV a MF 

13 Strategie či legislativa, z níž 
opatření vycházejí 

Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci  
Koncepce zahraniční politiky České republiky 
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Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce 
Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 2010–2017 
Strategii multilaterální rozvojové spolupráce ČR na období 2013–17 
(Strategie zahraniční rozvojové spolupráce 2018–2030), vč. 
bilaterálních programů ZRS pro jednotlivé prioritní země  

14 Hodnocení naplňování 
specifického cíle opatřením(i) 

SC formuluje jednu z priorit ČR vzhledem k Agendě 2030, již teď lze 
proto zaznamenat mnohé aktivity v rámci jeho naplňování. Jako mezery 
a bariéry v naplňování lze vyhodnotit oproti mezinárodnímu závazku 
nízký podíl ODA na HND a nedostatečné zajištění koherence politik pro 
udržitelný rozvoj (z hlediska SDG 16 je kontroverzní např. vývoz zbraní 
do konfliktních oblastí). 

15 Bariéry v dosahování cíle Nízký podíl ODA na HND, nedostatečné kapacity pro zajištění 
koherence politik pro udržitelný rozvoj a hodnocení efektivity 
rozvojové spolupráce. 

16 Synergie Aktivity v rámci naplňování Agendy 2030, včetně účasti na HLPF 2017 
Předsednictví v ECOSOC 2017 / 2018 včetně stanovené priority 
participace (SDG 16) 
Na národní úrovni kapacity NNO díky programům TRANS a ZRS/GRV 

Hodnocení naplňování SC 

17 Plnění cíle Ano/ne/částečně Plnění cíle je částečné. Plnění tohoto cíle je prioritou ČR v rámci 
předsednictví Ekonomické a sociální rady OSN 2017 / 2018. 

Opatření naplňování SC 

18 a) Podporovat dobrou správu věcí veřejných (good governance), naplňování lidských práv, 
přístup k nezávislé justici a budování občanské společnosti v rozvojových zemích (především 
na úrovni Rady OSN pro lidská práva a prostřednictvím specifických nástrojů zahraniční politiky 
ČR, jako jsou TRANS a ZRS ČR. (MZV) 

b) Zajistit příznivé prostředí pro zapojení dalších aktérů (organizací občanské společnosti, 
soukromého sektoru, akademické sféry atd.), jejich účast při konzultacích ke strategickým 
dokumentům, vč. programů rozvojové spolupráce (tj. i účast aktérů z rozvojových zemí) 
a podporovat partnerství (MZV, spolugestor MŽP) 

c) Na mezinárodní úrovni podporovat zapojení rozvojových zemí do rozhodování 
v mezinárodních ekonomických a finančních institucích. (MZV, spolugestor MF) 

d) V rámci relevantních mezinárodních i národních platforem podporovat opatření zamezující 
nelegálnímu obchodu se zbraněmi. (gestor MV, spolugestoři MZV, MPO)  

e) V oblasti obchodu s vojenským materiálem zohledňovat závazky vycházející z mezinárodních 
smluv a členství ČR v mezinárodních organizacích vč. ochrany lidských práv. (MPO, spolugestor 
MZV, MV, MO) 

Doporučení pro naplňování SC 

19 i. Dále Graduálně navyšovat podíl ODA na HND, včetně podílu ODA vynaložené na podporu 
rozvojových zemí v oblasti lidských práv a dobrého vládnutí, jak jsou vymezeny v rámci SDG 16  

ii. Na mezinárodní i národní úrovni podporovat opatření předcházení vzniku válečných konfliktů. 
(MO, MZV, MV) 
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SC 21.3 

  KARTA SPECIFICKÉHO CÍLE 

Základní informace o specifickém cíli (SC) 

1 Oblast z ČR 2030 5. Globální rozvoj  

2 Strategický cíl 21. Česká republika aktivně a s důrazem na národní priority spoluutváří 
prostředí podporující udržitelný rozvoj na globální úrovni a na úrovni 
Evropské unie. 

3 Specifický cíl 21.3 Česká republika posiluje svou přidanou hodnotu pro působení v 
mezinárodních organizacích a Evropské unii. 

4 Kvantifikace cíle či určení 
žádoucího trendu 

Zvyšuje se zastoupení a kvalita zastoupení ČR ve volených orgánech 
nejvýznamnějších mezinárodních organizací relevantních pro 
udržitelný rozvoj 

5 Již existující termíny pro 
plnění cíle či jeho 
aspektů/podcílů 

Není jasně termínováno ani v jedné z relevantních strategií: Strategie 
podpory Čechů v institucích EU a Strategie pro uplatňování českých 
občanů v mezinárodních organizacích (schválena vládou v říjnu 2017) 

6 Mezinárodní dimenze Není relevantní  

7 Územní dimenze Národní úroveň v rámci zahraniční politiky 

8 Ovlivnitelnost dosažení cíle 
(STEEP), příp. slovní 
komentář 

Možno ovlivnit částečně.  
Politická - částečně v oblasti působení státu (podpora cirkulace 
zaměstnanců a zaměstnankyň napříč institucemi, podpora různých 
forem stáží, zvyšování kvalifikace a jazykové vybavenosti zaměstnanců 
a zaměstnankyň veřejných institucí, vytvoření pozice vládního 
zmocněnce pro Čechy v MeO, naplňování příslušných strategií: 
Strategie podpory Čechů v institucích EU a Strategie pro uplatňování 
českých občanů v mezinárodních organizacích) 

Hodnocení SC pomocí indikátoru/ů ČR 2030 

9 Název indikátoru/ů z ČR 2030 21.3.1 Zastoupení ČR ve volených orgánech nejvýznamnějších 
mezinárodních organizací relevantních pro udržitelný rozvoj 

10 Vztah indikátoru/ů k SC Indikátor plně kvantifikuje specifický cíl tak, jak je naformulován.    

11 Aktuální hodnota 
indikátoru/indikátorů SC 

Není známá.  
 
Vyhodnocení naplňování Strategie podpory Čechů v institucích EU.  
Počet českých občanů působících v MeO na vyšších manažerských 
pozicích – jako kvalitativní ukazatel v počtu zastoupených českých 
občanů v MeO. 
Vyhodnocení působení Mezirezortní koordinační komise a vládního 
zmocněnce MeO. 

Existující opatření pro naplnění SC 

12 Popis opatření Strategické. 
Opatření realizovaná v souladu se Strategií podpory Čechů v institucích 
EU: 
V průběhu roku 2016 byla do praxe uvedena Vodítka pro vysílání, 
komunikaci a financování vysílání národních expertů do institucí EU a 
Vodítka pro vysílání stážistů v rámci programu NEPT.  
V souladu s Koncepcí přípravy Čechů na výběrová řízení do EU – EPSO 
organizovány ÚV a Diplomatickou akademií MZV organizované akce 
zaměřené na zvyšování povědomí o možnostech kariéry v EU 
Gestorem je MZV u Strategie podpory Čechů v institucích EU společně 
s ÚV. 
 
Opatření k vytvoření legislativních podmínek pro účast státních 
zaměstnanců na středně a dlouhodobých stážích v institucích EU resp. 
v jiných mezinárodních organizacích: 
Novela zákona o státní službě, která vstoupila v účinnost dne 1.6.2017 
přinesla změnu dosavadního právního režimu, kdy byli státní 
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zaměstnanci, kteří se účastnili programu stáží NEPT  či SNEs, vysíláni 
jako národní experti na studijní pobyt a jednalo se o zvýšení vzdělání 
dle § 109 a násl. zákona o státní službě. Po výše uvedené novele se však 
nově vyslání národního experta považuje za změnu služebního poměru, 
tedy za výkon služby v zahraničí dle § 67a (NEPT a SNEs) nebo § 67b 
(staff on loan) zákona o státní službě. Z tohoto důvodu náleží státnímu 
zaměstnanci po dobu vyslání plat a náhrada výdajů, nejsou-li hrazeny 
přijímající institucí.  Změnou právního režimu tak státním 
zaměstnancům vyslaným jako národní experti do orgánu nebo instituce 
EU, či mezinárodní organizace nevzniká povinnost setrvat po skončení 
tohoto vyslání ve služebním poměru po určitou dobu. Je třeba vyčkat, 
zda změna přinese očekávaný efekt.  
Gestorem je MV (sekce pro státní službu). 
 
Plnění cílů Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních 
organizacích, která z 500 mezinárodních organizací, jichž je ČR členem, 
stanovuje 21 prioritních, určuje cíl dlouhodobý (navýšit celkový počet 
českých občanů působících v MeO na relevantních pozicích), dva 
střednědobé a jeden krátkodobý cíl. Nástrojem naplňování strategie je 
vytvoření Meziresortní koordinační komise s cílem sjednotit postup 
orgánů státní správy v oblastech uplatňování a působení českých 
občanů v MeO a zvyšování efektivity tohoto členství. V čele Komise 
bude stát vládní zmocněnec, jehož funkce bude nově ustanovena, bude 
vytvořena databáze českých občanů pracujících na relevantních 
pozicích v prioritních MeO. 
 

13 Strategie či legislativa, z níž 
opatření vycházejí 

Strategie podpory Čechů v institucích EU 
Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních 
organizacích 

14 Hodnocení naplňování 
specifického cíle opatřením(i) 

Viz pravidelné Souhrnné zprávy o plnění Strategie podpory Čechů 
v institucích EU. V říjnu 2017 byla vládou schválena Strategie pro 
uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích.  

15 Bariéry v dosahování cíle Podzastoupení ČR v MeO.  
Absence koordinačních a personálních nástrojů. 

16 Synergie Vládou v říjnu 2017 schválená Strategie pro uplatňování českých 
občanů v mezinárodních organizacích. 
Nový systém financování stáží zaměstnanců české státní správy 
v institucích EU má zvýšit naplňování cílů Strategie podpory Čechů 
v institucích EU (srovnat Souhrnnou zprávu o plnění Strategie za rok 
2016 s rokem 2017) 

Hodnocení naplňování SC 

17 Plnění cíle Ano/ne/částečně Plněno částečně schválením Strategie pro uplatňování českých 
občanů v mezinárodních organizacích a implementací Strategie 
podpory Čechů v institucích EU (1. Souhrnná zpráva o plnění 
Strategie za rok 2016). Při srovnání podílu ČR na rozpočtu 
jednotlivých MeO a podíl českých občanů mezi zaměstnanci, je 
zde diskrepance v neprospěch uplatňování českých občanů. 

Opatření pro naplňování SC 

18 a) Plnit cíle Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích (MZV) 

Doporučení pro naplňování SC 

19 i. Zvyšovat koordinační a personální kapacity pro zajištění působení v mezinárodních institucích 
ii. Navyšovat koordinační kapacity pro zajištění koherence politik pro udržitelný rozvoj 
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Verze k 17. září 2018 

SC 22.1 

KARTA SPECIFICKÉHO CÍLE 

Základní informace o specifickém cíli (SC) 

1 Oblast z ČR 2030 5. Globální rozvoj  

2 Strategický cíl 22. Posílením koherence vnitřních politik s vnějším dopadem podporuje 
Česká republika globální udržitelný rozvoj1. 

3 Specifický cíl 22.1 Česká republika průběžně promítá do koncepčních dokumentů a 
nástrojů vnějších politik přijaté mezinárodní závazky a národní 
priority v oblasti udržitelného rozvoje. 

4 Kvantifikace cíle či určení 
žádoucího trendu 

Zvyšuje se podíl koncepčních a strategických dokumentů v ČR přijatých 
po roce 2015, do kterých se promítají principy a cíle Agendy 2030 
a dalších závazků v oblasti udržitelného rozvoje přijatých na globální 
úrovni. Tyto koncepční a strategické dokumenty jsou naplňovány. 
 
Česká republika bude usilovat o to, aby také Evropská unie a další 
relevantní mezinárodní organizace, jichž je členem, ve svých vnitřních 
politikách i nástrojích vnějších politik koherentním způsobem 
reflektovala Agendu 2030.  

5 Již existující termíny pro 
plnění cíle či jeho 
aspektů/podcílů 

Ne 

6 Mezinárodní dimenze 2030 (Agenda 2030, Pařížská dohoda), 2020 (Evropa 2020), další dle 
konkrétního závazku  

7 Územní dimenze Národní úroveň a regionální/krajská úroveň  

8 Ovlivnitelnost dosažení cíle 
(STEEP), příp. slovní 
komentář 

Možno ovlivnit přímo.  
Politická - silná, v oblasti působení státu (formulací a naplňováním 
příslušných strategií, především Strategie zahraniční rozvojové 
spolupráce 2018–2030) 
Sociální – silná, aktivity občanského sektoru s veřejnou podporou 
Ekonomická – silná, zajištění finančních zdrojů pro implementaci 
mezinárodního závazku k ODA 

Hodnocení SC pomocí indikátoru/ů ČR 2030 

9 Název indikátoru/ů z ČR 2030 22.1.1 Soulad koncepčních dokumentů a programů vnějších politik 
České republiky s přijatými mezinárodními závazky a národními 
prioritami v oblasti udržitelného rozvoje 

10 Vztah indikátoru/ů k SC Prostřednictvím navržených indikátorů lze částečně sledovat 
naplňování strategického cíle. V analýze problematiky by dále měly být 
zohledněny další aktivity ČR v prosazování udržitelného rozvoje 
v Evropě a ve světě a závazky nad rámec ODA, včetně naplňování Cílů 
udržitelného rozvoje Agendy 2030, Pařížské dohody a národních cílů 
v rámci strategie Evropa 2020.  

11 Aktuální hodnota 
indikátoru/indikátorů SC 

Není známá 

Existující opatření pro naplnění SC 

12 Popis opatření Česká republika promítla Agendu 2030 i další mezinárodní závazky 
přijaté v roce 2015 do Strategického rámce ČR 2030, který je hlavní 
implementační platformou pro Cíle udržitelného rozvoje v ČR, i do 
Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–2030, 
která je strategickým rámcem v oblasti rozvojové spolupráce 
a humanitární pomoci ČR poskytované do zahraničí. Na úrovni EU dále 

                                                           
1 Koherence mezisektorových politik nejen s vnějším dopadem je rozpracována v klíčové oblasti 6, konkrétně 
v kartách specifických cílů 24.1, 24.3, a 24.4 
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také aktivně prosazuje implementaci Agendy 2030, podílela se mj. na 
přijetí nového Evropského konsensu o rozvoji.  
 
Z hlediska podílu ODA na HND se v rámci mezinárodního srovnání se 
členy OECD / DAC Česká republika umístila v roce 2015 na 26. místě 
(z celkových 30 zemí). V posledních letech se podíl ODA meziročně 
navyšuje, avšak závazku 0,33% ODA/HND ČR dosud nedosáhla. 
 
Další opatření: projekty a programy ZRS a TRANS, dotační tituly, 
graduální navyšování ODA, naplňování legislativy a strategických 
dokumentů, koordinace vystupování ČR v mezinárodních organizacích. 
 
Gestorem opatření je MZV, spolugestory všechny rezorty 

13 Strategie či legislativa, z níž 
opatření vycházejí 

Seznam revidovaných dokumentů, které zahrnuly mezinárodní 
závazky k udržitelnému rozvoji: 

•  Strategická rámec Česká republika 2030 

•  Strategie zahraniční rozvojové spolupráce 2018–2030  

•  Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 

•  Státní politika ŽP 2012–2020 (akt. 2016)  

•  Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky 
s výhledem do roku 2030  
 

Udržitelná evropská budoucnost: Reakce EU na Agendu pro udržitelný 
rozvoj 2030 (Závěry Rady, červen 2017).  
Nový evropský konsenzus o rozvoji: Náš svět, naše důstojnost, naše 
budoucnost (společné sdělení EK, Rady a EP, 2017) 

14 Hodnocení naplňování 
specifického cíle opatřením(i) 

V určitých oblastech udržitelného rozvoje je Česká republika úspěšná, 
a to i v rámci mezinárodního srovnání. Důležitých výsledků dosáhla 
především díky koordinaci s ostatními státy Evropské unie a Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Nadstandardní je také její reakce 
na globální vývoj i na přijetí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a Cílů 
udržitelného rozvoje i podíl na přijetí a realizaci Globálního akčního 
plánu ze Sendai ke snižování rizika katastrof (viz Analýza rozvoje).  
 
Cíle udržitelného rozvoje se plně promítly do Strategického rámce ČR 
2030 a Strategie zahraniční rozvojové spolupráce. ČR v listopadu 2017 
také ratifikovala Pařížskou dohodu.  

15 Bariéry (dosavadní trend) / 
účinnost aplikace opatření 

Dlouhodobé neplnění závazku k ODA, nedostatečné kapacity pro 
naplňování koherence politik pro udržitelný rozvoj.  
 
Vyhodnocení strategií často není provedeno a nové strategie či 
aktualizace se opírají jen o povrchní hodnocení vytvořené přímo 
realizátorem dané politiky. 

16 Synergie/pozitivní efekty 
(dosavadní trend) při 
naplňování opatření 

Aktivity v rámci naplňování Agendy 2030, včetně účasti na HLPF 2017 
Předsednictví v ECOSOC 2017 / 2018 včetně stanovených priorit. 
Na národní úrovni GRV a VUR 

Hodnocení naplňování SC 

17 Plnění cíle Ano/ne/částečně Plnění cíle je částečné (spíše ano), tento SC má pozitivní 
synergické účinky na naplňování ostatních cílů klíčové oblasti 
Globální rozvoj. 

Opatření pro naplňování SC 

18 a) Pravidelně revidovat koncepční dokumenty a nástroje vnějších politik s ohledem na 
mezinárodní závazky a národní priority v oblasti udržitelného rozvoje (MZV, spolugestor ÚV, 
MPO, MŽP, MZe, MV) 

Doporučení pro naplňování SC 
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19 i. Posilovat analytické, monitorovací a institucionální kapacity pro zajištění koherence politik 
pro udržitelný rozvoj 

ii. Využívat stávající a podporovat nové mechanismy monitoringu a evaluace dílčích strategií za 
využití nezávislých programových a projektových evaluací a využití zjištění NKÚ 
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SC 22.2 

KARTA SPECIFICKÉHO CÍLE 

Základní informace o specifickém cíli (SC) 

1 Oblast z ČR 2030 5. Globální rozvoj  

2 Strategický cíl 22. Posílením koherence vnitřních politik s vnějším dopadem podporuje 
Česká republika globální udržitelný rozvoj. 

3 Specifický cíl 22.2 Česká republika aktivně buduje institucionální kapacity pro 
sledování koherence vnitřních politik s vnějším dopadem a omezuje 
jejich negativní vliv na globální směřování k udržitelnému rozvoji. 

4 Kvantifikace cíle či určení 
žádoucího trendu 

Veřejná správa bude usilovat o vytvoření dostatečných institucionálních 
i analytických kapacit pro zajištění koherence politik pro udržitelný 
rozvoj. Kapacity pro sledování koherence politik vzniknou na úrovni 
centrální státní správy – tak, aby měla potřebnou odbornost, 
akceschopnost a dosah napříč státní správou a tematicky se zaměřovaly 
na oblast udržitelného rozvoje.   

5 Již existující termíny pro 
plnění cíle či jeho 
aspektů/podcílů 

2030 

6 Mezinárodní dimenze Agenda 2030, Strategie udržitelného rozvoje EU, Evropský konsensus 
o rozvoji 

7 Územní dimenze Národní úroveň a regionální/krajská úroveň až do úrovně ORP 

8 Ovlivnitelnost dosažení cíle 
(STEEP), příp. slovní 
komentář 

Možno ovlivnit přímo.  
Politická - silná, v oblasti působení státu a samosprávy 
Sociální – silná, aktivity občanského sektoru s veřejnou podporou 
Ekonomická – silná, zajištění finančních zdrojů pro dostatečné 
analytické, koordinační a monitorovací kapacity 

Hodnocení SC pomocí indikátoru/ů ČR 2030 

9 Název indikátoru/ů z ČR 
2030 

22.2.1 Vytvoření metodiky ke koherenci politik pro veřejnou 
správu a její pilotní aplikace na konkrétní tematické oblasti 
 
22.2.2 Pravidelné vyhodnocení koherence klíčových politik 
v jednotlivých tematických oblastech 

10 Vztah indikátoru/ů k SC Prostřednictvím navržených indikátorů lze částečně sledovat 
naplňování strategického cíle. V analýze problematiky by dále měla být 
zohledněny reálné dopady práce v oblasti koherence politik pro 
udržitelný rozvoj.   

11 Aktuální hodnota 
indikátoru/indikátorů SC 

22.2.1 Vytvoření metodiky ke koherenci politik pro veřejnou správu a 
její pilotní aplikace na konkrétní tematické oblasti  
  - nový výstupový indikátor, aktuálně není splněno 
 
22.2.2 Pravidelné vyhodnocení koherence klíčových politik 
v jednotlivých tematických oblastech   
   - nový výstupový indikátor, aktuálně není plněno 
 
Lze uvažovat o benchmarku v mezinárodním srovnání: např. existence 
metodiky ke koherenci politik pro veřejnou správu v rámci zemí OECD. 
(Do budoucna by benchmark měl být vytvořen především shodou na 
tom, že ve vztahu k předchozímu hodnotícímu období došlo k výrazné 
pozitivní změně) 
 
Nová agenda, která aktuálně není dostatečně zajištěna (zajištěno je 
částečně pouze PCD, gestor MZV), stav indikátoru 22.2.2 je v červeném 
pásmu (vyhodnocení PCSD v tematických oblastech neexistuje). 

Existující opatření pro naplnění SC 

12 Popis opatření Opatření pro PCDS zatím neexistují.  
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Opatření by měla být zejména koncepční, strategická a ekonomická.  
Gestorem je MŽP, spolugestorem pro vnější dimenzi zejména MZV, ale 
i ostatní rezorty 

13 Strategie či legislativa, z níž 
opatření vycházejí 

Koncepce politiky ČR v EU (např. priorita společného postupu proti 
daňovým únikům) 

14 Hodnocení naplňování 
specifického cíle 
opatřením(i) 

Nenaplňováno.  

15 Bariéry v dosahování cíle Nedostatečné kapacity pro naplňování koherence politik pro udržitelný 
rozvoj. Absence mechanismu sledování a zajišťování koherence politik 
pro udržitelný rozvoj. Nízké povědomí o širších souvislostech agendy 
udržitelného rozvoje mezi aktéry veřejné správy i veřejností. 

16 Synergie  

 Hodnocení naplňování SC 

17 Plnění cíle Ano/ne/částečně Cíl není plněn.   

Opatření pro naplňování SC 

18 a) Nastavit odpovídající systém sdílení a toku informací mezi rezorty stanovením tzv. focal pointů 
pro udržitelný rozvoj (MŽP, spolugestor MZV, MMR) 

b) Zajistit efektivní koordinaci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Rady pro Zahraniční rozvojovou 
spolupráci.  (MŽP, MZV) 

Doporučení pro naplňování SC 

19 
 

i. Posilovat analytické, monitorovací a institucionální kapacity pro zajištění koherence politik pro 
udržitelný rozvoj 

ii. Zvyšovat povědomí o problematice koherence politik ve veřejné správě, občanské společnosti 
a u veřejnosti 

iii. Pravidelně zapojovat relevantní aktéry napříč sektory do přípravy koncepčních a strategických 
dokumentů a zajistit koordinovaný přístup v souladu s cíli zahraniční rozvojové spolupráce ČR  

iv. Posílit spolupráci mezi jednotlivými poradními orgány vlády v oblasti udržitelného rozvoje 
v. Zajistit vertikální koherenci mezi národní a územní úrovní prostřednictvím aplikování 

doporučení z implementačního dokumentu ke Strategickému rámci Česká republika 2030 při 
zpracování strategických a koncepčních dokumentů 
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SC 22.3 

KARTA SPECIFICKÉHO CÍLE 

Základní informace o specifickém cíli (SC) 

1 Oblast z ČR 2030 5. Globální rozvoj  

2 Strategický cíl 22. Posílením koherence vnitřních politik s vnějším dopadem podporuje 
Česká republika globální udržitelný rozvoj. 

3 Specifický cíl 22.3 Česká republika aktivně prosazuje sledování a naplňování 
koherence politik na úrovni Evropské unie, ve vnějších politikách 
Evropské unie a na globální úrovni. 

4 Kvantifikace cíle či určení 
žádoucího trendu 

Počet platforem, do kterých je Česká republika zapojena, aktivní 
prosazování je těžké kvantifikovat. 
 
Strategický rámec ČR 2030: 
502. Pro naplňování své globální odpovědnosti bude Česká republika 
skrze užší koordinaci na domácí úrovni usilovat o koherenci vnějších 
politik udržitelného rozvoje. 
508. V Evropské unii hodlá (ČR) jako otevřená ekonomika podporovat 
nové obchodní smlouvy s dalšími státy či bloky, budou-li respektovat 
principy udržitelného rozvoje.  
513. Česká republika bude usilovat o to, aby také Evropská unie a další 
relevantní mezinárodní organizace, jichž je členem, ve svých vnitřních 
politikách i nástrojích vnějších politik koherentním způsobem 
reflektovala Agendu 2030. 

5 Již existující termíny pro 
plnění cíle či jeho 
aspektů/podcílů 

2030 

6 Mezinárodní dimenze Agenda 2030, Strategie udržitelného rozvoje EU, Evropský konsensus o 
rozvoji 

7 Územní dimenze Národní úroveň  

8 Ovlivnitelnost dosažení cíle 
(STEEP), příp. slovní 
komentář 

Možno ovlivnit přímo.  
Politická - silná, v oblasti působení státu a samosprávy 
Sociální – silná, aktivity občanského sektoru s veřejnou podporou, dále 
koordinace s NNO 
Ekonomická – silná, zajištění finančních zdrojů pro zapojení do 
platforem 

Hodnocení SC pomocí indikátoru/ů ČR 2030 

9 Název indikátoru/ů z ČR 
2030 

22.3.1 Zapojení České republiky do mezinárodních platforem na 
evropské a globální úrovni, kde je projednávána problematika 
koherence politik  
 

10 Vztah indikátoru/ů k SC Prostřednictvím navrženého indikátoru lze částečně sledovat 
naplňování strategického cíle. V analýze problematiky by dále měly být 
zohledněny reálné dopady práce v oblasti PCSD (aktivní prosazování) 

11 Aktuální hodnota 
indikátoru/indikátorů 

22.3.1 Zapojení České republiky do mezinárodních platforem na 
evropské a globální úrovni, kde je projednávána problematika 
koherence politik  
 
Aktuální seznam platforem a pracovních skupin (dále jen „PS“): 
- OECD – PS pro národní koordinátory  
- EU – PS Evropské komise pro národní koordinátory EK, částečně PS 
Rady ve formátu WPIEI Global/CONUN/CODEV 
- Globální partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci (GPEDC) 
- částečně ESDN 
  
 - Program EU Copernicus (EUMETSAT, ESA atd.)  
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Aktivnost“ členství v uvedených platformách lze těžko kvantifikovat. 
Probíhá spolupráce s OECD. Aktivní je přístup na úrovni EU, aktivní 
členství ESDN.  
ČR zahrnula Cíl udržitelného rozvoje (17) Agendy 2030 do Strategického 
rámce ČR 2030, jež je zastřešující implementační platformou SDGs, tedy 
Agendy 2030. 
Koherence politik je často projednávána v rámci politických orgánů EU 
a dalších mezinárodních organizací, aniž by tak agenda byla explicitně 
označena (EU - COREPER, OSN - ECOSOC ad.) 

  Existující opatření pro naplnění SC 

12 Popis opatření Ekonomické a legislativní. Naplňování legislativy a strategických a 
koncepčních dokumentů v oblasti PCSD. Projekty a programy vnějších 
politik EU. Gestorem je Úřad vlády, spolugestorem zejména MZV 
a rezorty 

13 Strategie či legislativa, z níž 
opatření vycházejí 

Koncepce politiky ČR v EU (např. priorita společného postupu proti 
daňovým únikům) 

14 Hodnocení naplňování 
specifického cíle opatřením(i) 

Naplňováno částečně.  

15 Bariéry v dosahování cíle Nedostatečné kapacity pro formulaci priorit v oblasti koherence politik 
pro udržitelný rozvoj a naplňování PCSD na národní úrovni.   
Nedostatečné povědomí volených zástupců o PCSD. 

16  
Synergie 

Pravidelná aktivní účast zástupců ÚV a MZV na pracovní skupině Rady 
EU pro implementaci Agendy 2030.  
 
Koncepce politiky ČR v EU (např. priorita společného postupu proti 
daňovým únikům).  

Hodnocení naplňování SC 

17 Plnění cíle Ano/ne/částečně Cíl není plněn.   

Opatření pro naplňování SC 

a) Aktualizovat rámcovou pozici ČR k implementaci Agendy 2030 na úrovni EU (MŽP) 

Doporučení pro naplňování SC 

i. Průběžně promítat koherenci politik jako jednu z priorit ČR do zahraničně politických aktivit 
a prosazovat ji na úrovni mezinárodních institucí 

ii. Posilovat analytické, monitorovací a institucionální kapacity pro zajištění koherence politik pro 
udržitelný rozvoj 

iii. Zvyšovat povědomí o agendě koherence politik pro udržitelný rozvoj v napříč veřejnou správou 
i v parlamentu 

 


