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Zápis ze 14. zasedání 

 

Výboru pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR) 
 
8. listopadu 2017, Úřad vlády, Strakova akademie, místnost č. 140  

 
Přítomni 
  
Veronika Bajgarová (MZV), Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV), Aneta Haimannová (ÚV ČR), 
Viktor Havlice (MPO), Eva Hejzlarová (ÚV ČR), Pavla Kačabová (ÚV ČR), Petr Lebeda 
(Glopolis), Lucie Mádlová (A-CSR), Jan Mareš (ÚV ČR), Ondřej Picka (MZV), Eliška Valinová 
(ČSÚ), Věra Venclíková (PPZRS) 
 

Program zasedání 

 

1. Zahájení  
2. Implementace Strategického rámce Česká republika 2030   
3. Návrh implementace Agendy 2030 v České republice  
4. Různé 
5. Závěr 

 
 
K bodu programu č. 1 Zahájení  

Jan Mareš (OUR ÚV) přivítal přítomné a informoval o personálních změnách v Odboru pro 

udržitelný rozvoj Úřadu vlády (dále jen „OUR ÚV“) spojených s ročním studijním volnem 

PhDr. Anny Kárníkové. Po dobu její nepřítomnosti bude zastávat funkci ředitele OUR ÚV, 

jeho zástupkyní a vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen 

„RVUR“) bude Aneta Haimannová.  

K bodu programu č. 2 Implementace Strategického rámce České republika 2030 

Jan Mareš (OUR ÚV) informoval členy výboru o práci na Předběžném plánu implementace 

Strategického rámce Česká republika 2030 (tzv. fast-track), která probíhala v průběhu 

minulého čtvrtletí: 

- Cílem dokumentu bylo podat zprávu o průběhu přípravy implementace 

Strategického rámce Česká republika 2030 (dále jen „ČR 2030“), představit 

návrhy klíčových opatření, mechanismy zapojování klíčových aktérů a měkké 

nástroje, které budou v následujících letech podporovány.  

- Po mezirezortním připomínkovém řízení (dále jen „MPŘ“) však v materiálu zůstaly 

rozpory s kabinetem ministra zemědělství, jejichž vypořádání by překročilo 

časové možnosti současné vlády. Dokument proto v této podobě vládě předložen 

nebude.  

- Věcné připomínky z MPŘ byly nicméně zapracovány a materiál bude využit při 

přípravě rozšířené verze implementačního plánu ČR 2030, jehož předložení bylo 

odloženo do konce března 2018.  
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Jan Mareš dále informoval o sérii osmi kulatých stolů v krajských městech, na kterých byla 

ČR 2030 diskutována s regionálními aktéry a které obsahovaly také workshopovou část 

k návrhům opatření z implementačního plánu.  

Odbor pro udržitelný rozvoj dále finalizuje práci na kartách specifických cílů a rozpracovává 

část k tzv. měkkým nástrojům implementace (dobrovolné závazky, popularizace a šíření 

povědomí), metodické podpoře municipalitám a plán komunikace.  

Veronika Bajgarová (MZV) požádala o informaci, čeho se týkaly nevypořádané připomínky 

MZe a upřesnění, zda bude nové vládě přeložen i fast-track nebo pouze rozšířená verze 

implementačního plánu. Pavla Kačabová (OKE ÚV) se dotázala, zda karty cílů budou tvořit 

implementační plán ČR 2030.  

Jan Mareš (OUR ÚV) informoval, že nevypořádaná připomínka se týkala rodinné a 

důchodové politiky. Vládě bude v březnu předložena pouze rozšířená verzi implementačního 

plánu. Karty cílů budou jeho podkladem, resp. přílohou, přímou součástí plánu budou pouze 

z nich vyplývající konkrétní závazná opatření a doporučení. Aneta Haimannová (OUR ÚV) 

doplnila, že fast-track bude dále přeložen do angličtiny a odeslán ke zpětné vazbě 

Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“), se kterou ÚV v rámci 

implementace spolupracuje.  

Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV) upozornil na to, že aktéři, kteří nejsou připomínkovými místy 

MPŘ, nemají materiál k dispozici. Ve fast-tracku zcela chyběla klíčová oblast Globální 

kontext.  

Aneta Haimannová (OUR ÚV) upřesnila, že fast-track je diskutován v relevantních výborech 

RVUR a v tzv. minitýmech klíčových oblastí, kde jsou zastoupeni i nestátní aktéři. Struktura 

implementačního plánu bude kopírovat strukturu ČR 2030, klíčová oblast Globální rozvoj 

proto opět bude jeho plnohodnotnou součástí.  

K bodu programu č. 3 Návrh implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR  

Aneta Haimannová (OUR ÚV) představila stav přípravy materiálu:  

- termín předložení Návrhu implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR 

byl v souvislosti s globálním vývojem přesunut na květen 2018. Na zasedání 

Mezi-agenturní expertní skupiny pro indikátory v listopadu 2017 a zasedání 

Statistické komise OSN v březnu 2018 by měl být specifikován systém globálního 

reportingu, na který bude navázán i národní proces monitoringu a reportingu. Toto 

odložení přitom dává prostor pro rozpracování klíčových opatření 

- cílem předloženého materiálu je popsat provazby Cílů udržitelného rozvoje 

(Sustainable Development Goals, dále jen „SDGs“) s cíli ČR 2030, shrnout 

Analýzu relevance SDGs pro Českou republiku a navrhnout klíčová opatření pro 

naplnění všech relevantních podcílů Agendy 2030, která nejsou v rámci ČR 2030 

pokryta 

- cíle OSN v dokumentu nejsou reinterpretovány, ani upraveny pro národní kontext 

(tuto funkci plní ČR 2030), neboť budou hodnoceny na základě globálního 

monitorovacího rámce 
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- OUR ÚV dále zvažuje rozpracování měkkých nástrojů pro implementaci (např. 

platforma pro dobrovolné závazky a další podpůrné mechanismy pro zapojení 

dalších aktérů) a určení hlavních gescí na úrovni SDGs. Na základě 

kompetenčního zákona nicméně mnohdy není možné určit jednoho gestora a 

naplňování bude záviset na meziresortní spolupráci a spolugesci. 

Aneta Haimannová dále požádala členy výboru o písemné připomínky k materiálu 

s termínem do 16. listopadu 2017. Aktualizovaný draft bude podkladem pro veřejné 

projednání, které proběhne dne 29. listopadu 2017. Jeho cílem je primárně prodiskutovat 

Agendu 2030 s odbornou veřejností z řad ostatních poradních orgánů vlády, zástupců 

nevládních organizací, soukromého a akademického sektoru a regionů.  

Ondřej Picka (MZV) požádal o upřesnění návrhu usnesení, gestorství a o informace k 

procesu výběru klíčových opatření. Upozornil na to, že se v materiálu objevují jak velmi 

obecná, tak konkrétní opatření. Doporučil, aby byl u každého cíle stanoven jeden hlavní 

gestor, který bude nést zodpovědnost za naplňování a koordinaci se spolugestory. Potvrdil, 

že MZV je připraveno přijmou hlavní gesci u záležitostí, které se týkají zahraniční rozvojové 

spolupráce. 

Aneta Haimannová (OUR ÚV) doplnila, že v důsledku odložení termínu se OUR 

momentálně více věnuje přípravě materiálu a usnesení bude diskutováno až v pozdější fázi 

v návaznosti na jednání o možných gescích. Upozornila na to, že vzhledem k vnitřní a vnější 

dimenzi SDGs a jejich komplexitě bude určení hlavních gestorů problematické. Klíčová 

opatření byla stanovena na základě analytických komentářů k podcílům, které byly 

vypracovány v Analýze relevance SDGs pro Českou republiku. Analýza přinesla poměrně 

detailní narativní popis současného stavu naplňování. Prvním krokem bylo zhodnocení, zda 

je daný podcíl reflektován v ČR 2030 a je analýzou vyhodnocen jako naplňovaný / 

nenaplňovaný. Pokud reflektován není a jeví se jako nenaplňovaný, dostalo se mu klíčového 

opatření. 

Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV) upozornil na to, že součástí jednoho podcíle je mnohdy více 

nástrojů a opatření, které mají v gesci různé rezorty. Rozhodnutí o jednom gestorovi by 

znamenalo rozhodnout, který nástroj je důležitější a to jde částečně proti principům Agendy 

2030. Vyjádřil souhlas s tím, že určit jednoho gestora pro každý cíl by bylo sice přehlednější, 

ale velmi komplikované.  

Dle Veroniky Bajgarové (MZV) nebude bez jednoho gestora pro každý cíl dokument 

funkční. Doporučila, aby byly určeny koordinační body zodpovědné za naplňování, které 

mohou být např. i na Úřadu vlády.  

Jan Mareš (OUR ÚV) upozornil na to, že Agenda 2030 je zodpovědností všech rezortů a 

takto širokou mezi-sektorovou agendu nelze řídit a implementovat z jednoho centra. Úřad 

vlády a Rada vlády pro udržitelný rozvoj přitom mohou poskytovat dílčí koordinační a 

metodickou podporu. Vyjádřil souhlas s tím, že by mohly být vytvořeny koordinační skupiny 

na úrovni SDGs s jedním hlavním gestorem a spolugestory.  

Věra Venclíková (PPZRS) vyjádřila souhlas s tím, že koordinační práci a administrativu by 

měl i nadále zajišťovat Úřad vlády.  
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Aneta Haimannová (OUR ÚV) upozornila na informativní funkci, kterou má rozdělení gescí 

na úrovni podcílů. Toto rozdělení slouží rezortům pro přehled, jaké konkrétní dílčí úkoly pro 

ně z Agendy 2030 vyplývají.  

Petr Lebeda (Glopolis) pochválil poctivou práci na materiálu. Ocenil jeho strukturu i výběr 

priorit, včetně rozdělení gescí nad všemi 169 podcíli. Požádal o upřesnění, zda už byl 

materiál v MPŘ. Vyjádřil také názor, že stále není jasná koordinace pro vnější rozměr, který 

nespadá do ČR 2030.   

Aneta Haimannová (OUR ÚV) doplnila, že hlavními koordinačními mechanismy by měly být 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci a Výbor pro 

Evropskou unii. Dále by ale měly být zapojeny i další relevantní poradní orgány vlády. 

Zároveň by měla být posílena jejich spolupráce a nastaveny vhodné informační kanály mezi 

těmito orgány, včetně zlepšení vnitroresortní koordinace. Pro koordinaci pozice ČR 

k naplňování Agendy 2030 na úrovni Evropské unie by mohla být aktualizovaná rámcová 

pozice z ledna 2017.  

Veronika Bajgarová (MZV) a Pavla Kačabová (OUR OKE) podpořily návrh aktualizace 

rámcové pozice.  

Petr Lebeda (Glopolis) navrhl, aby bylo alespoň jednou za rok svoláno společné zasedání 

RVUR a Rady pro ZRS. Rámcová pozice by měla být koordinována v rámci obou platforem. 

Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV) doporučil, aby se koordinace zaměřila na zajištění koherence 

politik pro udržitelný rozvoj a její klíčová témata (např. vývoz zbraní, lidská práva, 

bezpečnost atd.) Agenda koherence politik pro rozvoj by přitom měla zůstat v kompetenci 

Rady pro ZRS, protože ta pro ni má k dispozici konkrétní nástroje. 

Lucie Mádlová (A-CSR) se dotázala, který odbor na MPO by měl mít na starost navrhovaná 

opatření. Upozornila na to, že odbor, který řeší společenskou odpovědnost a udržitelný 

rozvoj je již tak velmi vytížený.  

Aneta Haimannová (OUR ÚV) doplnila, že agenda koherence politik pro rozvoj skutečně 

zůstává v kompetenci MZV. Koherenci politik pro udržitelný rozvoj v širším slova smyslu má 

nově v gesci Úřad vlády, zatím mu však pro zajištění této agendy nebyly navýšeny kapacity. 

OUR ÚV zatím čeká na výsledky navýšení počtu systemizovaných míst.  

Viktor Havlice (MPO) upozornil na to, že v návaznosti na usnesení vlády je vždy určen 

vykonavatel úkolu.  

Lucie Mádlová (A-CSR) informovala o tom, že se tvoří nový akční plán v oblasti 

společenské odpovědnosti, který bude platný od roku 2019. SDGs by se měly přenést právě 

do těchto úkolů, které již má MPO v gesci.  

Eliška Valinová (ČSÚ) nabídla podporu při zpracování rámcové pozice z hlediska zajištění 

dat a indikátorů. Informovala o tom, že státy čím dál více vzájemně sdílí data o implementaci 

(národní sady indikátorů). Kdyby měl ÚV zájem sdílet např. národní sadu indikátorů k ČR 

2030, lze to zajistit po linii ČSÚ.   
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Petr Lebeda (Glopolis) se dotázal, jak postupuje proces nastavení mechanismu pro 

sledování koherence politik pro udržitelný rozvoj a zda se do něj 8. výbor bude zapojovat. 

Připomněl, že rezorty by se měly koordinovat a zajistit horizontální i vertikální koherenci, 

včetně koherence vnitřních politik s vnějším dopadem.   

Jan Mareš (OUR ÚV) informoval o tom, že OUR ÚV v rámci revize Metodiky přípravy 

veřejných strategií bude uvažovat o zlepšení ohlašovací povinnosti v plánu nelegislativních 

prací vlády. Termín předložení je informace, která momentálně z důvodu odkladů není vždy 

zcela veřejně přístupná. Zlepšení ohlašovací povinnosti by přispělo ke koordinaci a zvýšilo 

čas pro zachycení nekoherencí v rámci MPŘ. Kapacity ÚV pro sledování koherence budou 

záviset na změně systemizace a schválení navazujícího projektu.  

Věra Venclíková (PPZRS) upozornila na to, že se v materiálu objevuje termín přímé 

zahraniční investice, což je matoucí pojem, který by mohl popřít, co se rozvojové země 

v rámci SDGs snaží zlepšit. Lepší formulace by byla „podporovat férové rozvojové investice“. 

Vhodnější je také spíše podpora programu B2B, kde mají být investice zaměřeny na podporu 

místních podnikatelů. V cíli 17 je dále uvedeno „posílit rozvojový efekt systému státní 

podpory a financování exportu“, systém financování exportu nicméně potřebuje reformu. 

Tyto připomínky a konkrétní návrhy na reformulace budou zaslány písemně.  

K bodu programu č. 4 Různé 

Aneta Haimannová (OUR ÚV) informovala o projektu OECD k institucionální struktuře pro 

implementaci Agendy 2030, v rámci kterého probíhá příprava dotazníku a poté bude probíhat 

mise OECD v ČR. Požádala členy výboru o součinnost při zajištění rozhovorů, jejichž termín 

a formát bude specifikován v průběhu ledna 2018. Dále informovala o dotazníku ke 

koherenci politik pro udržitelný rozvoj, jehož termín je 13. prosince.  

Veronika Bajgarová (MZV) informovala o českém předsednictví Ekonomické a sociální rady 

OSN, jehož prioritou je SDG 16 a participace. V květnu nebo v červnu k tomuto tématu 

proběhne v New Yorku speciální zasedání, jehož hlavním partnerem bude Kolumbie (klíčový 

aktér v rámci G77). Cílem je ale mít zástupce každého regionu OSN, který by prezentoval 

příklady dobré praxe a přinesl rozdílné pohledy na participaci.  

Termín přípravného zasedání byl předběžně stanoven na 26. a 27. března 2018. První den 

přípravného zasedání by měl proběhnout v Černínském paláci, druhý den je plánováno 

výjezdní zasedání do města, které může ukázat participaci v praxi.  

Koncem listopadu dále proběhnou konzultace k prioritám předsednictví a naplňování Agendy 

2030 se švédskými kolegy. Součástí delegace MZV do Švédska bude i zástupkyně OUR ÚV 

(A. Haimannová). Do budoucna plánuje MZV vytipovat si další země a navázat s nimi 

spolupráci.  

MZV také do budoucna plánuje uspořádat společnou událost s Finskem k udržitelnému 

rozvoji, uvítalo by součinnost Glopolisu, který má finské partnery.  

Lucie Mádlová (A-CSR) navrhla, že bylo vhodné zapojit ambasadorku SDG 16 Lenku 

Bradáčovou.   

K bodu programu č. 5 Závěr  
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Jan Mareš (OUR ÚV) připomněl termín pro zaslání připomínek k Návrhu implementace 

Agendy 2030 (16. listopadu 2017). Poděkoval členům za účast a ukončil jednání.  
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