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Zápis z 6. zasedání  
 
Výboru pro socio-ekonomický rozvoj Rady vlády pro u držitelný rozvoj (RVUR) 
 

23. 4. 2015, Úřad vlády, místnost č. 201 

Přítomní: Aleš Chmelař (ÚV), Vladimír Kváča (MMR), Jan Nekovář (CFE), Jaroslav Šulc 
(ČMKOS), Jana Simonová (Glopolis), Ivo Kaplán (EUF), Jakub Stárek (MF), Radka Švábová 
(MŽP), Martin Pělucha (VŠE), Drahomíra Dubská (ČSÚ), Aleš Nechuta (ÚV), Zbyněk Machát 
(ÚV), Jakub Rudý (ÚV)  
 
Program jednání:  
 
1) Pokračování diskuse k materiálu Aleše Chmelaře a Jaroslava Šulce.  
2) Informace o připravovaném zasedání RVUR na 7. 5. 2015, Zbyněk Machát.  
3) Informace k tezi Možnosti statistického srovnání kvality života (Well Being Framework 
OECD), Zbyněk Machát a Jakub Rudý.  
4) Různé. 
 
Seznam p říloh:  
 

1) Materiál Jaroslava Šulce a Aleše Chmelaře ve verzi pro zasedání RVUR 7. 5. 2015. 
2) Materiál The Future of Manufacturing, Summary Report 2013.  

 
Úkoly:  
 

1) Členové a členky Výboru mohou dále zasílat připomínky k materiálu Jaroslava Šulce 
a Aleše Chmelaře a to nejpozději do úterý 11. 5. 2015. P řipomínky zaslané do 
pond ělí 4. 5. 2015 zohlední Aleš Chmela ř ve svém vystoupení p ři prezentaci 
materiálu na RVUR. Prosíme o jejich zasílání na všechny následující e-mailové 
adresy: sulc.jarek@volny.cz, chmelar.ales@vlada.cz, machat.zbynek@vlada.cz, 
rudy.jakub@vlada.cz.  

2) Členové a členky Výboru jsou jménem předsedy Pavla Mertlíka vyzváni k zasílání 
připomínek k materiálu Jany Simonové a to nejpozději do pond ělí 11. 5. 2015. 
Prosíme o jejich zasílání na všechny následující e-mailové adresy: 
machat.zbynek@vlada.cz, rudy.jakub@vlada.cz, janasim73@gmail.com 

3) Do pátku 14. 5. 2015 budou členům a členkám Výboru rozeslány materiály rozšířené 
o nové komentáře.  

4) Termín sedmého zasedání  Výboru bude stanoven hlasováním pro některý den 
v týdnu od 18. - 22. 5. 2015 s předpokládaným obvyklým časem začátku 
zasedání od 15:00  v místnosti č. 201 v hlavní budově Úřadu vlády (Strakově 
akademii).  

 
  
 K bodu programu č. 1, pokra čování diskuze k materiálu Aleše Chmela ře a 
Jaroslava Šulce: 
 
Aleš Chmelař představil stručně pokračování prací na materiálu a přednesl deset hlavních 
tezí. 
 
V následné diskusi byly tyto teze přijaty výborem s následujícím návrhem změn:  
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Obecné: Změnit formulaci úvodního odstavce tak, aby byl zdůrazněn čistě diskusní 
charakter dokumentu. 
 
Teze č. 7: Vypustit část o „rentiérských ekonomikách“.  
 
Usnesení: Výbor pro socio-ekonomický rozvoj pověřuje prezentací materiálu „Výchozí 
pracovní teze k projektu Vize ČR 2030“ před RVUR 7. 5. 2015 člena výboru Aleše Chmelaře. 
 
 
K bodu programu č. 2, informace k zasedání RVUR, 19. 2. 2015: 
 
Zbyněk Machát (ÚV) stručně informoval o příštím zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, 
které proběhne 7. 5. 2015. 
 
 
 
K bodu programu č. 3, teze k možnosti statistického srovnání kvality  života (Well 
Being Framework OECD):  
 
Tento bod byl nahrazen představením Tezí k demografickému vývoji ČR Jany Simonové. 
 
Materiál byl přijat pozitivně. Demografie je jednou z mála věd, kde predikce budoucího 
vývoje jsou možné i v delším časovém horizontu. Přesto se nedaří tyto modely provázat se 
systémem strategického rozhodování v ČR. 
 
K bodu programu č. 4, různé:  
 
Ivo Kaplán upozornil členy výboru na studii The Future of Manufacturing, Summary Report 
2013, kterou naleznete v příloze.  
 
Více informací k této zprávě naleznete na adrese: 
https://www.gov.uk/government/publications/future-of-manufacturing 
Inspiraci je také možné čerpat ze studií v kategorii „Foresight Projects“: 
https://www.gov.uk/government/collections/foresight-projects 
 
 

 
 

 
Zápis vyhotovil: Jakub Rudý a Zbyněk Machát 

Ověřila: Anna Kárníková   
Datum: 1. 4. 2015 

Počet stran zápisu: 2 
Počet příloh: 2 

 
 

 


