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Zápis ze 7. zasedání  
 
Výboru pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR) 
 
16. února 2016, Úřad vlády, Starý tiskový sál 

 
Přítomni  
  
Michal Broža (IC OSN), Martin Doležal (MZd), Kateřina Fialková (MZV), Eliška Gerthnerová 
(ÚV ČR), Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV), Ondřej Charvát (Zelený kruh), Jiří Kabele (MŠMT), 
Anna Kárníková (ÚV ČR), Miroslava Klírová (MF), Zuzana Krčálová (MF), Petr Lebeda 
(Glopolis), Adam Lorenc (MZV), Lucie Mádlová (A-CSR), Bedřich Moldan (COŽP), Jiří 
Muchka (MZV), Martin Náprstek (ČRA), Martin Pizinger (MZV), Lukáš Pokorný (MŽP), Pavel 
Přibyl (FoRS), Jakub Rudý (ÚV ČR), Vít Sedmidubský (MD), Katarína Šrámková (FoRS), 
Eliška Valinová (ČSÚ), Věra Venclíková (PPZRS), Miloslava Veselá (ČSÚ), Vlastimil Zedek 
(MZe) 
 
Program zasedání 
 

1) Diskuze o návrhu na vznik Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje, který bude 
předložen Radě vlády pro udržitelný rozvoj; Anna Kárníková (ÚV ČR)   

2) Představení klíčových oblastí formulovaných v rámci aktualizace Strategického rámce 
udržitelného rozvoje, diskuze k oblasti Česká republika podporující udržitelný rozvoj 
v Evropě a ve světě; Jakub Rudý (ÚV ČR)   

3) Návrh parametrů a obsazení kulatých stolů ve formátu world café k výběru národních 
priorit z Agendy 2030 a jejich provazby s klíčovými oblastmi aktualizace SRUR; Jakub 
Rudý, Anna Kárníková (ÚV ČR) 

4) Představení diskusního podkladu k multilaterální dimenzi Cílů udržitelného rozvoje; 
Petr lebeda (Glopolis) 

5) Strukturovaná výměna informací o prioritách ČR při působení 
ve vybraných mezinárodních institucích a prosazování Agendy 2030 v nich 

6) Různé 
 
 
Seznam příloh  
 

1) Prezentace k 7. zasedání Výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji  
2) Návrh na vznik Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje  
3) Česká republika 2030 – struktura dokumentu, stav k 4. únoru 2016  
4) Česká republika 2030 – prezentace klíčových oblastí  
5) Podkladový materiál Glopolisu – Multilaterální Agenda 2030 v ČR  
6) Přehled případových studií k implementaci Cílů udržitelného rozvoje  

 
Anna Kárníková (ÚV ČR) přivítala přítomné, navržený program byl schválen.   
 
K bodu programu č. 1: Diskuze o návrhu na vznik Výboru pro indikátory udržitelného 
rozvoje, který bude předložen Radě vlády pro udržitelný rozvoj 
 
Anna Kárníková (ÚV ČR) představila návrh na vznik Výboru pro indikátory Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR). Návrh je součástí prezentace přiložené k zápisu jako příloha č. 1. 
Tento návrh by měla schválit RVUR na svém zasedání, které se koná 15. března 2016.  
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Oddělení pro udržitelný rozvoj (OUR) přišlo s návrhem na vznik nového výboru z toho 
důvodu, že vznikající strategický dokument i implementace Cílů udržitelného rozvoje 
(Sustainable Development Goals, SDGs) bude vyžadovat intenzivní práci na novém 
indikátorovém rámci. Odborným garantem této práce by měl být Český statistický úřad 
(ČSÚ), který tuto roli přijal a požádal OUR o vytvoření vhodné platformy, kde by mohl 
vykonávat svou koordinační činnost vůči resortům a dalším institucím, které spravují vhodné 
data a indikátory.  

Členství ještě nebylo podrobně projednáno, měli by to však být především lidé 
z resortů, kteří mají přehled o resortních statistických službách, a zástupci akademického 
a neziskového sektoru. Výzvu k nominacím zašle OUR jako sekretariát RVUR na členské 
organizace. Místopředsedou by se stal Bedřich Moldan, který by zajistil kontinuitu 
s dřívějšími pracemi na Situačních zprávách ke Strategickému rámce udržitelného rozvoje 
(SRUR) a Anna Kárníková, jako zástupkyně Úřadu vlády, který celou agendu koordinuje.   
 
Miloslava Veselá (ČSÚ) za ČSÚ doplnila, že hlavní je, aby byly známy cíle strategického 
dokumentu ČR 2030. Podle stanovených cílů budou vybrány vhodné indikátory 
a až následně budou oslovováni odborníci a příslušní zástupci resortů, kteří budou 
s naplňováním indikátorů pomáhat, v případě, že ČSÚ nebude mít data. Anna Kárníková 
(ÚV ČR) dále vznesla dotaz k přijetí indikátorového rámce k SDGs Statistickou komisí 
Organizace spojených národů, které se očekává od jejího březnového zasedání. Miloslava 
Veselá (ČSÚ) uvedla, že ČSÚ očekává přijetí indikátorového rámce, přestože na určitém 
počtu indikátorů se stále pracuje. K některým indikátorům je už však stanovena i metodika 
(metadata).  

Bedřich Moldan (COŽP) návrh podpořil. Domnívá se, že Výbor by měl začít pracovat 
co nejdříve a není tedy nutné čekat na stanovení cílů ČR 2030. Kromě výběru jednotlivých 
indikátorů by totiž měla proběhnout na půdě Výboru i diskuze o celkovém konceptuálním 
zajištění monitorovacího rámce. I v případě, že by se počítalo s drobnými proměnami 
členství, je lepší, aby Výbor začal pracovat brzy. Anna Kárníková (ÚV ČR) diskuzi uzavřela 
tím, Výbor vznikne na zasedání RVUR institucionálně, přestože nebude nutně ukotveno 
pevné personální obsazení. Bude schválen seznam zastoupených organizací. První 
zasedání by se mělo konat na konci března. Koncepční práci plnit bude, počítá se však 
s koordinací v rámci mezi výborové skupiny, aby vzniklý rámec splňoval všechny nezbytné 
podmínky.  
 
K bodu programu č. 2: Představení klíčových oblastí formulovaných v rámci 
aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje, diskuze k oblasti Česká 
republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě 
 
Jakub Rudý (ÚV ČR) představil základní strukturu připravovaného strategického dokumentu 
Česká republika 2030 a šest klíčových oblastí, které byly vybrány jako prioritní pro rozvoj ČR 
do roku 2030 na základě vyhodnocení tezí k rozvoji, které byly sesbírány v průběhu 
července a srpna roku 2015 (podkladové materiály s bližšími informacemi jsou přiloženy 
k tomuto zápisu jako přílohy č. 3 a 4). Participativní kulaté stoly, s jejichž uspořádáním se 
v rámci přípravy strategického dokumentu počítá, budou tematicky vymezeny podle těchto 
oblastí, celkem jich tedy bude uspořádáno šest. Podkladové materiály, se kterými budou 
výbory RVUR i kulaté stoly pracovat, vypracují expertní minitýmy, které Oddělení pro 
udržitelný rozvoj pro tento účel sestavilo. Úkolem minitýmů je základní konceptuální 
vymezení oblasti vycházející s tezí k rozvoji ČR, které určí rámec další diskuze. 
 Dále uvedl, že minitým ke klíčové oblasti Česká republika podporující udržitelný 
rozvoj v Evropě a ve světě se prozatím nesešel, první zasedání proběhne v následujících 
týdnech. K základnímu vymezení je tak prozatím k dispozici pouze obsah jednotlivých tezí, 
které byly k tomuto tématu sesbírány. Materiál, který vzejde z práce minitýmu bude tomuto 
Výboru zaslán.  
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Petr Lebeda (Glopolis) podpořil představenou vizualizaci (viz příloha zápisu č. 4). Za 
klíčovou otázku do budoucna považuje jazyk. Prozatím zní některé použité výrazy spíš 
nevhodně, někdy příliš technicky. Důležité bude vypracovat text konceptuálně sevřený, ale 
zároveň čtivý a srozumitelný. Vzhledem k dalšímu rozpracování považuje za klíčové věnovat 
se jednotlivým vazbám mezi oblastmi, které jsou v představeném modelu naznačeny.  
 
K bodu programu č. 3: Návrh parametrů a obsazení kulatých stolů ve formátu world 
café k výběru národních priorit z Agendy 2030 a jejich provazby s klíčovými oblastmi 
aktualizace SRUR 
 
Jakub Rudý (ÚV ČR) představil zamýšlený harmonogram kulatých stolů k výběru národních 
priorit z Agendy 2030. Vzhledem k těsnému časovému harmonogramu byly kulaté stoly 
nakonec vměstnány do pěti týdnů mezi 14. dubnem a 12. květnem. Kulatý stůl k prioritní 
oblasti Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě se bude konat jako 
poslední, tedy ve čtvrtek 12. května 2016.  

Kulaté stoly proběhnou formou world café, která rozvíjí diskuzi v menších skupinkách, 
což poskytuje každému ze zúčastněných dostatečný prostor k vyjádření a z kulatých stolů je 
tak možno získat co nejvíce podnětů. Zároveň Oddělení pro udržitelný rozvoj uvažuje 
o spuštění webového formuláře, skrze který by se dalo hlasovat o prioritách v Agendě 2030. 
Formulář by mohl obsahovat možnost udělení kladného a záporného hlasu, kromě 
prioritizace by tak umožnil i stanovení míry konsenzuálnosti/rozpornosti daného cíle. 
O definitivním využití formuláře však prozatím nebylo rozhodnuto. Co se týče kapacit, počítá 
se s účasti cca 50 lidí. Výsledky kulatých stolů budou zpracovány v průběhu června a stanou 
se součástí materiálů, které bude schvalovat Rada vlády pro udržitelný rozvoj na svém 
plánovaném červnovém zasedání.  

  
Anna Kárníková (ÚV ČR) doplnila představení formátu kulatých stolů. World café je vhodný 
formát pro větší skupinu osob, trvá déle, než klasické kulaté stoly. Diskutuje se 
k podtématům v menších skupinách, které rotují tak, aby měl každý šanci účastnit se 
alespoň tří pětin diskutovaných témat. Tyto diskuze se střídají s plenárními zasedáními, které 
shrnují průběžné výsledky. Tento formát umožňuje jednak jistou míru budování konsenzu, 
ale i prioritizaci diskutovaných cílů. Podklad pro účastníky kulatých stolů bude výstup 
minitýmu k dané oblasti. Tyto výstupy by ale měly být zpracovány do otázek, které budou 
diskutovány. Práce s jednolitým textem by mohla být omezující.  
 
Petr Lebeda (Glopolis) se dotázal, jakým způsobem budou jednotlivé minitýmy 
spolupracovat, aby jejich výstupy byly koherentní? Anna Kárníková (ÚV ČR) uvedla, že 
základní koordinace a výměna informací probíhá na úrovni Oddělení pro udržitelný rozvoj, 
které činnost minitýmů zajišťuje. Předpokládá však, že v určitý moment se minitýmy, 
u kterých se témata z části překrývají, společně sejdou. Kromě toho bude koherence hlídána 
při analytických pracích na klíčových oblastech, které budou primárně probíhat na Oddělení 
pro udržitelný rozvoj.    
 
Lukáš Pokorný (MŽP) se dotázal, jakým způsobem se budou vybírat účastníci a jestli je 
možno navrhovat vhodná jména? Anna Kárníková (ÚV ČR) uvedla, že aktuálně vzniká 
seznam klíčových aktérů, který se zaměřuje i na osoby mimo strukturu Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj. Kromě toho zachycuje i doporučení, ve které části přípravy strategického 
dokumentu se zaměřit na konkrétní aktéry. Na jejím základě pak budou rozesílány pozvánky 
na kulaté stoly. Budoucí doplňování seznamu je možné.  
 Vlastimil Zedek (MZe) se dotázal, jestli je někde veřejně (např. na stránkách Úřadu 
vlády) zachycen základní přehled Výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj a zmíněných 
minitýmů i s přehledem kompetencí, aby bylo možné udělat si přesnější představu. Anna 
Kárníková (ÚV ČR) uvedla, že všechny informace související s Radou vlády pro udržitelný 
rozvoj jsou dostupné na stránkách vlada.cz v sekci Pracovní a poradní orgány. Konkrétnější 

https://www.vlada.cz/
https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/default.htm
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popisy struktury i činnosti včetně změn jsou obsaženy například v materiálech předkládaných 
na jednotlivá zasedání Rady, které jsou zde dostupné. Dostupné jsou zde i zápisy ze 
zasedání Výborů.  
 
K bodu programu č. 4: Představení diskusního podkladu k multilaterální dimenzi Cílů 
udržitelného rozvoje 
 
Petr Lebeda (Glopolis) představil diskuzní podkladový materiál analytického centra Glopolis 
s názvem Multilaterální Agenda 2030 v ČR – Bariéry a možnosti vnější politiky udržitelného 
rozvoje. Materiál, který obsahuje i shrnutí s pěti základními okruhy otázek, je připojen 
k zápisu jako příloha č. 5.  
 
Hlavní body diskuze:  
 
Kateřina Fialková (MZV) se ujala reakce za Ministerstvo zahraničních věcí. Ocenila práci 
odvedenou na materiálu, nicméně uvedla, že dle jejího názoru v teoretické rovině směšuje 
několik různých věcí, které k sobě nepatří, nebo patří, ale jinak. Materiál působí dojmem, že 
klade rovnítko mezi multilateralismus, SDGs a rozvojovou pomoc. S těmito rovnítky, ale 
nelze souhlasit. Předně, ne všechny mezinárodní organizace jsou rozvojové. SDGs mohou 
být promítnuty do mnoha činností, ale ne do všech, a ne všude stoprocentně. Navrhuje, aby 
se z materiálu do další diskuze vyčlenily jen ty otázky, ke kterým má tento Výbor 
kompetence. Za vhodné považuje vést diskuzi o SDGs a jejich možném promítnutí do 
zahraniční politiky. 

Mezinárodní organizace jsou nástrojem k prosazování národních zájmů. 
U nadnárodních organizací je to samozřejmě jinak, ale to se týká pouze Evropské unie. 
Z tohoto pohledu jsou mezinárodní organice de facto sekretariáty, které spravují vůlí 
jednotlivých členských zemí. I když má každá organizace i vlastní agendu, vždy je omezena 
tím, co ji členské země dovolí.  

K materiálu dále uvedla, že sice jistým způsobem stínuje činnost MZV, ale bohužel 
nenabízí odpovědi na otázky, které si klade. MZV by uvítalo, kdyby Glopolis ve své činnosti 
pomáhal i s formulací odpovědí, třeba i tam, kde MZV v současnosti kapacita trochu chybí.    

Jiří Muchka (MZV) se přidal k poděkování za odvedenou práci. Materiál podle něj 
otevírá řadu velkých témat, která se však nedají diskutovat jen zde ve Výboru, ale i v jiných 
formacích. Co by materiálu ze svého pohledu vytknul, je to, že těžiště zájmu je 
v problematice zahraniční rozvojové spolupráce, která je navíc uchopena velmi široce. 
Z materiálu vyplývá, že v ČR je nedostatečně rozpracovaný rámec zahraniční rozvojové 
spolupráce. ČR ale má platnou (pro období 2013 - 2017) strategii pro oblast multilaterální 
rozvojové spolupráce, která je první svého druhu. V jejím rámci bylo vyhodnocení členství 
ČR ve 40 hlavních organizacích relevantních pro rozvojovou spolupráci a stanoveny priority 
ČR pro působení v těchto organizacích. Jakkoli může být tato strategie nedokonalá, v rámci 
budoucí revize může být na mnoha místech zdokonalena.   

Lukáš Pokorný (MŽP) uvedl, že materiál se na MŽP ještě diskutuje. V každém 
případě materiál otevírá mnoho témat, která jsou pro MŽP extrémně důležitá. MŽP aktuálně 
zastupuje ČR v 64 mezinárodních organizacích a úmluvách. S tímto spojené příspěvky pro 
rok 2016 dosahují výše přibližně 300 milionů korun. Za klíčovou otázku považuje tu, jestli má 
ČR ucelený, koordinovaný a přínosný pohled na své zapojení do mezinárodních organizací. 
Souhlasí ale také s tím, že je třeba určit, která představená témata by měl tento Výbor řešit. 
Za MŽP ale vyjádřil podporu další diskuze. Zároveň se domnívá, že by tento materiál měl být 
představen i na Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci.  

Anna Kárníková (ÚV ČR) doplnila, že dne 5. ledna 2016 bylo přijato usnesení vlády 
č. 61, které informuje o výsledcích Summitu OSN k udržitelnému rozvoji ze září 2015. 
Součástí tohoto usnesení je úkol uložený Úřadu vlády ve spolupráci s MŽP předložit do 
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konce roku 2016 návrh implementace SDGs v ČR. Některé z otázek, které nadnesl 
P. Lebeda, budou relevantní i pro formulaci tohoto návrhu.  

 Lukáš Pokorný (MŽP) uvedl, že součástí uvažování o mezinárodních organizacích 
by mělo být i zohlednění faktu, že se tyto aktuálně snaží vybrat z Agendy 2030 co největší 
části, které zařadí do svých portfolií. Otázkou je jejich motivace, je možné se domnívat, že 
cílem je navýšit vlastní personální a finanční zajištění. Argument, že jen některé organizace 
jsou rozvojové a některé ne, bude stále složitější.  

Eliška Gerthnerová (ÚV ČR) upozornila, že inspirativním příkladem koordinačního 
tělesa je Výbor pro Evropskou unii, v jehož rámci funguje i mechanismus sdílení dokumentů. 

Kateřina Fialková (MZV) apelovala především na nutnost vytvářet shodu 
na národních prioritách směrem k mezinárodním organizacím a na využívání stávajících 
mechanismů, organizací a dokumentů, kterými bude Agenda 2030 implementována, namísto 
vytváření nových.  

Petr Lebeda (Glopolis) zareagoval souhrnně. Upozornil, že předložený materiál není 
policy paper, ale discussion paper. Jeho primární snaha je strukturovat a definovat klíčové 
problémy a otázky. Cílem je shodnout se na tom, jak problém stojí, potom je možno 
přistoupit k další fázi, ve které se budou hledat odpovědi na nejklíčovější otázky. Ale v této 
druhé fázi diskuze prozatím není, prozatím nebyly stanoveny ani klíčové otázky. Zároveň 
varoval před silnou tendencí témata rozdělovat do dílčích menších kategorií. Velká výzva 
spojená s SDGs je právě tlak na vztahování se k problémům, které vystoupí z jednotlivých 
kategorií. Klíčové je zaujmout integrovaný přístup a hledat průřezové oblasti.  

Anna Kárníková (ÚV ČR) navrhla, že se v užší skupině vydefinují témata, která by 
byla pro tento Výbor relevantní a ta potom budou začleněna do některého z budoucích 
zasedání.  

Lukáš Pokorný (MŽP) se dotázal, jestli existuje plán, na kterých fórech se materiál 
bude diskutovat. Petr Lebeda (Glopolis) uvedl, že materiál vznikal primárně pro FoRS 
a bude sloužit k nastartování diskuze mezi nevládními organizacemi. V případě, že z diskuze 
vzejdou nějaké priority a odpovědi, bude materiál v upravené podobě předložen i Radě pro 
zahraniční rozvojovou spolupráci.  

Bedřich Moldan (COŽP) uvedl, že tento Výbor by se měl držet vlastních mantinelů, 
materiál P. Lebedy jeho mandát mírně překračuje. Doporučuje soustředit se na základní cíl, 
kterým je návrh implementace SDGs, což už je sám o sobě neobyčejně široký a náročný 
úkol, není dobré přidávat další okruhy problémů.  

Kateřina Fialková (MZV) na závěr navrhla upravit název materiálu tak, aby z něj 
zmizel pojem multilateralismus. Takto ji název připadá zavádějící. Petr Lebeda (Glopolis) 
reagoval s tím, že vítá snahu o vzájemné vyjasnění základních pojmů, které umožní 
rozvinout další diskuzi.  
 
K bodu programu č. 5: Strukturovaná výměna informací o prioritách ČR při působení 
ve vybraných mezinárodních institucích a prosazování Agendy 2030 v nich 
 
Kateřina Fialková (MZV) na úvod uvedla, že rok 2015 byl v multilaterální diplomacii 
zlomový. Po dlouhých jednáních došlo k několika významným konferencím. První byla 
v březnu v Sendai, další v Addis Abebě, v New Yorku, Paříži až po Nairobi1. Těchto pět 
konferencí v souhrnu dospělo k závěrům, které umožnují říct, že došlo k určitému posunu ve 
vnímání vztahů a soužití na planetě a nastavení pravidel. Rok 2016 bude svým způsobem 
přelomový také, protože závazky z roku 2015 budou muset být implementovány.  
 Směrem k implementaci Agendy 2030 byly v interní diskuzi na MZV formulovány tři 
„M“, které referují ke klíčovým anglickým pojmům. Jedná se o mindset, tedy o změnu 

                                                 
1
Konkrétně se jedná o tyto konference: Třetí světová konference ke snižování rizika katastrof (Sendai, 14. – 18. 3. 

2015), Třetí Mezinárodní konference k financování rozvoje (Addis Abeba, 13. – 16. 7. 2015), Summit OSN 
o udržitelném rozvoji (New York, 25. – 27. 9. 2015), „Pařížská dohoda“ na klimatické konferenci UNFCCC (Paříž, 
12. 12. 2015), 10. ministerská konference WTO (Nairobi, 15. – 19. 12. 2015).  
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myšlení; mainstreaming, tedy zavádění Agendy 2030 do běžné činnosti organizací 
a institucí; maintaining coherence, které znamená udržování koherentních politik, ale 
i schopnost hovořit na mezinárodních fórech jedním hlasem.   
 Při působení v mezinárodních organizacích bude důležité hlídat, kde jsou české 
zájmy a možnosti. Aktuálně se zdá, že organizace budou chtít s Agendou 2030 nasát i nové 
finanční, personální či jiné zdroje, ne vždy je to však opodstatněné.  

Co se týče Organizace spojených národů a Agendy 2030, soustředí se její činnost 
nyní na tři témata oblasti. Tou první je formulování indikátorů ke sledovaným cílům, které 
jsou nutné pro měření a verifikování pokroku. Klíčové bude zasedání Statistické komise OSN 
v březnu tohoto roku, od kterého se přijetí indikátorů očekává. Druhou činností je vytvoření 
vhodného hodnotícího a revizního mechanismu. Třetí činností jsou s implementací 
související změny v rámci OSN, zde bude potřeba přizpůsobit vnitřní strukturu OSN.  

Jednotlivé členské země doposud nemají přesnou představu o tom, jak budou 
Agendu 2030 implementovat na národní úrovni. ČR tak v tomto ohledu patří mezi 
nejpokročilejší země. Od 1. ledna tohoto roku je ČR členem Ekonomické a sociální rady 
OSN (ECOSOC). Dosavadní postup implementace Agendy 2030 budou vybrané země 
prezentovat v rámci High Level Political Forum (HLPF), vzhledem k výše uvedenému se 
však nedá předpokládat, že HLPF přinese nějaký zásadní průlom. Z institucí OSN sídlících 
v New Yorku se prozatím nejdále dostal Rozvojový program OSN, který navrhuje inovace 
v duchu Agendy 2030 nejen pro sebe, ale i pro ostatní instituce. U ostatních převažuje spíš 
kontinuita, respektive pomalé přizpůsobování Agendě 2030, nikoli okamžité přepracování 
plánů. O systémových záležitostech se bude na půdě OSN debatovat na podzim tohoto roku, 
kdy začne Valné shromáždění vyjednávat svou rezoluci o čtyřletém zhodnocení aktivit OSN.   

Objevují se i některé rozporné body. Sekretariát OSN už v prosinci 2015 požádal 
o dodatečné prostředky i s tím, kolik placených pozic a finančních prostředků bude na novou 
agendu potřebovat. Na druhou stranu, ale nenavrhnul žádnou restrukturalizaci vlastní 
činnosti. Přestože byla Agenda 2030 přijata, přetrvávajícím problémem je chybějící dohoda 
mezi globálním severem a globálním jihem v řadě aspektů.  
 
Na úrovni Evropské unie také probíhá reflexe Agendy 2030, a to v Evropské komisi i na půdě 
Rady. EU byla silná už při vyjednávání o Agendě 2030, tu roli chce plnit i do budoucna. I zde 
je vše na začátku, nicméně se zdá, že bude potřeba revidovat Evropu 2020 jako interní 
rozvojovou strategii i strategii EU pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Pravděpodobně 
vznikne zastřešující inciativa pro obě dimenze rozvoje. Pro EU jsou relevantní všechny Cíle 
udržitelného rozvoje.  
 
V Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj byla Česká republika vybrána jako 
modelová země, která je v implementaci Agendy 2030 relativně daleko.  
 
I další organizace a instituce zapracovávají nové priority do svých strategických 
programových dokumentů, většinou je chtějí schvalovat na svých vrcholných zasedáních 
v průběhu roku 2016. Většinou opakují, že nejdůležitější bude aktivita členských zemí. 
Většina organizací deklaruje, že významné rozpočtové dopady neočekává. Tyto dopady 
naopak očekává například UNESCO. Obecný tlak na zvyšování příspěvků ale nakonec 
pravděpodobně vznikne.  
 
Zuzana Krčálová (MF) na začátek uvedla, že i Ministerstvo financí připravuje strategický 
dokument, který bude formulovat koncepci přístupu k finančním institucím, které má 
v agendě. Instituce, které má MF v gesci obsahuje kompetenční zákon. Agendu 2030 z nich 
reflektuje především Skupina Světové banky, Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
a částečně také Evropský rozvojový fond a Evropská investiční banka.  
 

Skupina Světové banky (WBG) se skládá z více organizací a institucí, které mají 
k Agendě 2030 různý postoj. Nejperspektivnější se zdá Mezinárodní asociace pro rozvoj 
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(IDA), kde by Česká republika měla mít i možnost vývoj ovlivnit. V ostatních organizacích 
a institucích se šance ČR mít přímý vliv jeví jako nízká.   

WBG se spolu s OSN podílela na formulaci samotných SDGs. Je tedy jednou 
z organizací, kde aplikace do praxe organizace je poměrně pokročilá. Velkou komparativní 
výhodu má v tom, že se zaměřuje se na tzv. country based approach, jinými slovy zaměřuje 
se na individuální pomoc jednotlivým zemím na základě toho, kde má největší nedostatky. 
Mandát má WBG hlavně pro nejméně rozvinuté země, kde se snaží nastavit jejich fungování 
směrem k udržitelnosti. Výhodná je i schopnost mobilizovat různé týmy v rámci celé WBG. 
Ambici navyšovat prostředky na fungování WBG v souvislosti s Agendou 2030 nemá. 
Naopak výrazně snížila své výdaje, aby mohla finance zaměřit především na příjemce 
pomoci. Snaha ušetřit se projevila i na úrovni organizace. Vzniklo 19 tematických oddělení, 
které spolu napříč celou WBG spolupracují. V rámci výročního zasedání Světové banky 
v říjnu 2015 byl přijat základní strategický dokument, který vytyčil čtyři základní oblasti, kde 
by mělo dojít k zintenzivnění vztahů k implementaci Agendy 2030: pomoc nízkopříjmovým 
zemí z krizí ve snaze přivést je k udržitelnému rozvoji; infrastruktura; boj s klimatickou 
změnou; posílení sběru dat, kde WBG cítí, že má silný mandát.  

IDA pomáhá nejchudším zemím dlouhodobými téměř bezúročnými půjčkami. Splátky 
mohou mít odklad, nebo jsou rozloženy až na 40 let. Podpora je zaměřena na vzdělávání, 
zdravotnictví, infrastrukturu i podporu soukromého podnikání, ale samozřejmě s ohledem na 
udržitelnost. Česká republika je aktivním členem IDA od obnovení členství v 90. letech. 
V současnosti probíhá 17. cyklus – jednotlivé státy jsou každé tři roky žádány o zaslání 
příspěvků – ve které Česká republika přislíbila 300 milionů korun, což je významný 
příspěvek. Každý cyklus má definována specifická témata, na které se zaměřuje. V tomto 
cyklu se jednalo o klimatickou změnu, rovnost pohlaví, slabé rozpadlé státy a inkluzivní růst. 
V roce 2016 bude probíhat jednání o dalším 18. cyklu. ČR již na podzim iniciovala společné 
setkání zástupců zemí V4, Rakouska a Slovinska k hledání společné pozice. Z tohoto 
jednání vzešel i impuls Nizozemského předsednictví Radě EU, které oslovilo ČR s nabídkou 
účastí na schůzce v Haagu, kde proběhne koordinační schůzka na úrovni celé EU. Jedná se 
především o to, jak formulovat témata pro 18. cyklus, nabízí se například palčivé téma 
migrace.  

Evropská banka pro obnovu a rozvoj se také snaží reflektovat SDGs, především 
v nových strategických dokumentech banky, kde se zaměřuje na udržitelné zelené 
financování, které chtějí do roku 2020 promítnout do všech dokumentů banky. Tyto revize 
budou probíhat v průběhu roku 2016.  

Evropský rozvojový fond je finanční nástroj EU pro poskytování rozvojové pomoci 
zemím ACP (tedy Afrika, Karibik, Pacifik) a zámořským teritoriím. Jedná se 
o mimorozpočtový fond, do kterého jsou příspěvky vybírány zvlášť. Je nicméně 
pravděpodobné, že v budoucnu bude začleněn do rozpočtu EU.  
 
Lukáš Pokorný (MŽP) představil činnost tří organizací, které jsou pro MŽP nejdůležitější. 
Jedná se o Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Organizaci pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropskou hospodářskou komisi OSN (EHK).   
 EHK se v únoru 2016 dohodla na exekutivní úrovni, že prvním krokem bude 
prodloužení dubnového zasedání Výkonného výboru EHK o půl dne. Diskuze bude 
vystavěna na odpovědích na dotazník k implementaci SDGs rozeslaný členským zemím, 
který ČR také vyplnila. Do diskuze budou zahrnuty i nevládní organizace a soukromý sektor. 
Výsledkem bude nevyjednávaný dokument, který přinese ad hoc řešení pro rok 2016, jak 
bude na regionální úrovni v rámci EHK Agenda 2030 pojata. Následně v dubnu roku 2017 na 
zasedání samotné EHK se určí stálý mechanismus, který bude klást důraz na synergie, 
vyhnutí se duplicitám a zapojení neziskového sektoru. ČR je do práce EHK intenzivně 
zapojena. V rámci programu zelené ekonomiky se připravuje nový nepovinný strategický 
rámec, některé úvahy vedou k tomu, využít ho jako implementační mechanismus SDGs. 
Diskuze však není uzavřená.  
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 UNEP je pro MŽP hlavním implementačním nástrojem pro environmentální cíle 
z SDGs. Aktuální zasedání Shromáždění OSN pro životní prostředí, které se bude konat 
v květnu v Nairobi, má za hlavní téma právě implementaci Agendy 2030. Součástí bude 
i debata ministrů, ve které by ministři měli definovat roli, kterou bude UNEP plnit při 
naplňování environmentální části SDGs. UNEP je aktivní v této oblasti aktivní a dá se 
předpokládat, že svou aktivitu i do budoucna zachová, přestože Achim Steiner v jeho čele 
končí a momentálně se hledá jeho následovník.  
 V rámci OECD působí MŽP ve Výboru pro politiku životního prostředí (EPOC). Jeho 
další zasedání se bude konat v září 2016, tématem budou SDGs. Horizontální strategie 
OECD se pravděpodobně nepřipravuje, SDGs se tedy budou promítat do činnosti 
jednotlivých výborů.  
 
K bodu programu č. 6: Různé  
 
 Anna Kárníková (ÚV ČR) uvedla na závěr dvě krátké informace. První se týkala 
plánu činnosti pro rok 2016, druhá rozšíření členství a obsazení místopředsednických pozic. 
Podklady k těmto informacím jsou součástí prezentace přiložené k tomuto zápisu jako 
příloha č. 1. Ke schválení obou bodů bude vyvoláno hlasování per rollam 
 
Příští zasedání výboru  
 

 Bude stanoveno per rollam.   
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