Úřad vlády České republiky
Odbor pro udržitelný rozvoj

Zápis z 3. jednání Výboru pro socio-ekonomický rozvoj RVUR
19. 1. 2015, Úřad vlády, Vladislavova 4, zasedací místnost Fórum
Přítomní: Pavel Mertlík (BIVŠ), David Prušvic – zastoupen Petrem Malečkem (MF), Vladimír
Kváča (MMR), Drahomíra Dubská (ČSÚ), Martina Pásková (STUŽ), Martin Pělucha (VŠE),
Miroslav Hájek (ČZU), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Jana Simonová (Glopolis), Aleš Chmelař (ÚV),
Jakub Rudý (ÚV), Zbyněk Machát (ÚV)
Nepřítomni: Pavel Kysilka (ČS), Petr Zahradník (ČEZ), Martin Švolba (MŽP), Daniel Münich
(CERGE), Jiří Nekovář (CFE), Jaroslav Vomastek (MPO), Jaroslav Staněk (ASO),
Příští zasedání Výboru pro socio-ekonomický rozvoj nestanoveno, termín a místo bude
upřesněn dle výsledků hlasování
Hosté: Ivo Kaplán (Evropské hnutí v ČR)
Úkoly:
1) Garanti jednotlivých témat společně s členy výboru v týmu zašlou Z. Machátovi do 30.1.2015
návrhy plánu práce a výstupů k svému tématu.
2) Rozeslat všem členům/členkám výboru podklady k ASRUR 2015, provede Zbyněk Machát, do
30. 1. 2015
3) Připravit systém potvrzování účasti na jednáních výboru, provede Zbyněk Machát, do 30.1.2015
4) Rozeslat všem členům/členkám výboru přehled plánovaných akcí RVUR na rok 2015, provede
Zbyněk Machát, do 30. 1. 2015
5) Vytvořit formulář pro elektronické hlasování o budoucích termínech, provede Zbyněk Machát, do
30. 1. 2015. Týdenní zařazení (tj. třetí týden v měsíci) zůstane zachováno, hledat shodu budeme
na novém dni a čase.
Program jednání 19. 1. 2015:
1) Průběžná zpráva o přípravě vstupní analýzy dlouhodobých rozvojových priorit ČR
2) Představení harmonogramu práce jednotlivých týmů v první polovině roku 2015
3) Různé

Úvod:
Pavel Mertlík: uvítal novou členku výboru Janu Simonovou a hosta Ivo Kaplána. Navrhl předřadit
bod č. 2 bodu č. 1.
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K bodu programu č. 2:
Struktura minitýmů bude následující:
1. Vize ČR 2030
Garant: Mertlík, spolupráce Dubská, Pásková, Simonová, Kaplán
2. Vládnutí – tvorba, management a realizace veřejných politik, plus veřejné zakázky
Garant: Münich, Kváča,
3. Demografické stárnutí – zvrat trendu, mitigace, přidána zdravotní péče
Garant: Mertlík, spolupráce Šulc, Münich (zpravodaj důchodové komise), Simonová
4. Energetika + Síťová odvětví
Garant Hájek, spolupráce Vomastek, Kaplán
5. Vzdělanost –
Garant: Münich, - provázat s Výborem vzdělávání pro udržitelný rozvoj – rýsuje se vznik PS
pro udržitelnost vzdělávacího systému
6. Sociální aspekty podnikání - environmentální podnikání, ekonomická participace a
zaměstnanost
Garant: Pělucha, Pásková konzultantka,
7. Růstový model
Garant: Chmelař, spolupracující Šulc
K bodu programu č. 1:
Jakub Rudý představil Návrh na využití Well-Being Framework v ČR (ppt prezentace je přílohou č.
1 tohoto zápisu)
Členové výboru Návrh uvítali a vyzvali OUR k jeho dopracování, které by směřovalo k pilotnímu
projektu dle rakouského vzoru.

K bodu programu č. 3.) Různé:
Členům výboru byl předán pro informaci pracovní materiál Doporučení Výboru pro udržitelnou
energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj k problematice územních ekologických limitů těžby
hnědého uhlí Výboru pro udržitelnou energetiku, výbor vzal materiál na vědomí a je připraven
k součinnosti při potřebě hodnocení sociálních dopadů souvisejících s těžbou či jejím útlumem.
(Materiál je přílohou č. 2 zápisu)
Členové výboru se shodli, že nový den a hodina konání příštích výborů se provede elektronickým
hlasováním.
Počet stran zápisu: 2
Počet příloh: 2
Zápis zhotovil: Zbyněk Machát
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