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Zápis ze 4. zasedání  
 
Meziresortní koordina ční skupiny k Sustainable Development Goals  
Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) 
 

7. 5. 2015, Úřad vlády, místnost č. 201 

Přítomni:  
 
Viktor Havlice (MPO), Kateřina Fialková (MZV - OMEV), Helena Čížková (MZV - OMEV), 
Pavel Škoda (MZV - OMEV), Karin Pavone (MZV - ORS), Jiří Muchka (MZV - ORS), Pavla 
Knotková (MF), Eva Němečková (MPSV), Lukáš Pokorný (MŽP), Iva Ritschelová (ČSÚ), 
Miroslava Kúrová (MF), Eliška Gerthnerová (ÚV ČR, SEZ), Jiří Jungr (MZe), Anna Kárníková 
(ÚV ČR, MLP), Jakub Rudý (ÚV ČR, MLP)  
 
Program jednání:  
 
1) Zahájení 
2) Informace ke stavu vyjednávání 
3) Informace k začlenění SDGs do přípravy Strategického rámce udržitelného rozvoje 
4) Informace ke studijní cestě k udržitelnému rozvoji do Stockholmu dne 5. června 2015 
 
Seznam p říloh:  
 
1) Prezentace Lukáše Pokorného (bude rozeslána L. Pokorným v průběhu května 2015).  
2) Návrh programu studijní cesty do Švédska.  
3) Prezenční listina členek a členů výboru.  
 
K bodu programu č. 2: Informace ke stavu vyjednávání  
 
Jiří Muchka (MZV)  – první kompilát návrhu SDGs bude hotov na přelomu června a 
července. Do září tohoto roku se počítá s dalšími úpravami tak, aby byl na zářijovém Valném 
shromáždění OSN konsenzuální. 
 
Souběžně probíhá debata o financování agendy post-2015. V polovině června se uskuteční 
konference o financování v etiopské Addis Abebě. První draft dokumentu je již k dispozici. 
Ministerstvo zahraničních věcí přivítá komentáře od členek a členů skupiny, které se bude 
snažit promítnout do připomínek zasílaných za ČR. 
 
Ke stavu vyjednávání na úrovni Evropské unie. Bylo přijato nové znění závěrů Rady, které 
jsou již téměř v konečné fázi vyjednávání (poslední kolo proběhlo 12. – 13. května 2015). 
Závěry by měly být přijaty 23. května 2015. ČR uplatnila řadu dílčích připomínek, které však 
nebyly zohledněny. Výjimkou byl návrh v textu zdůraznit klíčovou roli občanů v celém 
procesu přijímání agendy post-2015, která byla akceptována. 
 
Závazky dohodnuté v rámci Evropské unie se dají shrnout do tří bodů:  
 
1. Celá dohoda je postavena na naplňování minimálního rozvojového úsilí v kolektivním 
závazku EU na úrovni 0,7% HDP na rozvojovou pomoc.  
 
2. Oficiální rozvojová pomoc má plynout do nejpotřebnějších zemí. Dosavadní dohoda 
těmto zemím přiznává 0,15% - 0,20% HDP. Nyní se diskutuje návrh, aby došlo ke zvýšení o 
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0,05% navýšen, tedy na 0,20% - 0,25%. 
 
3. Skupina menších závazků, mezi které patří i návrh, aby byl součástí nabídky EU 
k agendě post-2015 nadstandardní vztah k Africe. Ten by byl vyjádřen procenty nebo fixní 
částkou pomoci. Druhým návrhem je nadstandardní vztah k zemím Společenství nezávislých 
států (CIS). Zde by EU mohla získat značné benefity za relativně malé částky absolutní 
pomoci.  
 
K pozici ČR – závazek 0,7% ČR přijímá, avšak s podmínkou, že je nutné, aby byl vnímán 
jako kolektivní závazek. V otázce časového rámce se ČR nalézá ve skupině zemí, která 
preferuje nemít konkrétní časové ohraničení závazku. 
 
Evropská komise souhlasí s částkou ve výši 0,7% HDP jako kolektivním závazkem. Zároveň 
ale naléhá na časové vymezení pro naplnění závazku. Uvažuje se o letech 2020, 2025, či 
2030. Na tuto debatu musíme být v další fázi připraveni. 
 
Prezentace Lukáše Pokorného (MŽP), viz Příloha č. 1.   
 
Podcíle SDGs obsahují „x“, které mají specifikovat numerický závazek.  
 
Na summitu v září 2015 má být představen předběžný návrh kvantifikace podcílů. S prvním 
návrhem se počítá v červenci 2015. Definitivní verze má být hotova v březnu 2016. Aktuálně 
chybí shoda, jakým kritériím bude kvantifikace oněch 169 podcílů podrobena. Jedna 
z možností je jejich podrobení tzv. „technickému přezkoumání“ (technical proofing), tedy 
jejich promítnutí do stávajících mezinárodních závazků a smluv. Na tomto postupu ale 
v současné době nepanuje shoda. 
 
Konfliktním pojmem v současném vyjednávání je „accountibility“, tedy otázka odpovědnosti 
za monitorování naplňování cílů. Monitoring má probíhat na globální, národní a regionální 
úrovni. EU chce přenést primární odpovědnost na regionální komise OSN (UN Regional 
Commissions). Proces má být v co nejvyšší míře transparentní s účastí občanské 
společnosti. Hlavní spor je mezi zeměmi G77 a EU.  
 
Souhrnnou zprávu k monitorování pokroku má zajišťovat High Level Political Forum (HLPF). 
HLPF bylo ustaveno na místě Komise pro udržitelný rozvoj, která nebyla zcela funkční. 
Mechanismus fungování HLPF a vytvoření souhrnné zprávy však zatím není jasný. 
 
Iva Ritschelová ( ČSÚ) - jeden ze závěrů únorového jednání Statistické komise v New Yorku 
byl plánovaný vznik dvou skupin řízených Statistickou komisí. Obě již byly jmenovány a byly 
zaslány jejich jednací řády. Jedná se o Inter Agency Expert Group (IAEG), které předsedá 
Velká Británie. Východní Evropu zastupuje Rusko, jako náhradník je uvedeno Maďarsko. 
Druhou skupinou je High Level Group (HLG), i zde už existují nominace. Předsedá opět 
Velká Británie a VE zastupují Rusko, alternativně Maďarsko. Potenciální chybou je absence 
UNEP mezi pozorovateli. U obou skupin se počítá se zasíláním reportů Statistické komisi. 
IAEG má poprvé jednat už 1. a 2. června 2015. 
 
Co se týče indikátorů k SDGs - v prosinci 2015 by měly být zaslány k externímu hodnocení 
Statistické komisi OECD. Schváleny pak mají být na 47. zasedání statistické komise OSN 
(UNSC) 29. února 2016 - 4. 3. 2016. Mají-li být v prosinci odeslány k revizi a v únoru 
schváleny UNSC, není jasné, jestli bude proces úspěšný. 
 
Anna Kárníková (ÚV)  vznáší dotaz na 100 indikátorů, se kterými pracuje SDSN 
(http://unsdsn.org/resources/publications/indicators/).  
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Lukáš Pokorný (MŽP)  mezinárodní komunita SDSN naslouchá, jedná se o relevantní zdroj. 
Souhlas panuje na tom, že indikátorů by mělo být omezené množství. Počet 100 indikátorů  
se jeví být vhodným. V otázce indikátorům vzniká dluh vůči „x“, definovaných v podcílích.  
 
Iva Ritschelová ( ČSÚ) vznáší dotaz na fungování HLG, ve které má být zastoupeno 15 – 20 
statistiků z národní úrovně.  
 
Jiří Muchka (MZV)  – funkcí HLG bude monitorovat, jak se daří nebo nedaří naplňovat 
agendu post-2015. Hodnocení bude probíhat v ročním intervalu. HLG bude potřebovat dílčí 
expertní vstupy, vzniknou tedy expertní skupiny, které budou do syntézy dodávat dílčí vstupy.  
 
Kateřina Fialková (MZV - OMEV)  dodává k HLPF, že ještě není ujasněn vztah k Economic 
and Social Council OSN (ECOSOC). Vzhledem k tomu, že ČR do ECOSOC kandiduje na 
období 2016 – 2018, může být v případě úspěchu celá problematika pro ČR ještě důležitější.  
 
Lukáš Pokorný (MŽP)  
HLPF nedisponuje vlastním sekretariátem. Očekává se tedy velký tlak na to, aby bylo HLPF 
financováno členskými státy OSN a mohlo tak fungovat jako orgán dohlížející na kontrolu 
naplňování SDGs. 
 
K bodu programu č. 3: Informace k za členění SDGs do p řípravy Strategického rámce 
udržitelného rozvoje 
 
Anna Kárníková (ÚV) SDGs ustanovuje velmi výhodný kontext aktualizace Strategického 
rámce udržitelného rozvoje. Aktualizace má být hotová ke konci roku 2016. V současnosti 
probíhají jednání s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a 
Ministerstvem vnitra, u kterých je silný souběh agendy. Cílem je nalézt shodu, aby byl SRUR 
silný dokument, který by mohl sledovat pokrok ve státní správě. Nemělo by se jednat o 
statický dokument, ale dynamický systém, který hodnotí příležitosti, rizika, trendy. 
Samozřejmou součástí bude indikátorová část. Součástí systému by měla být také vazba na 
rozpočet, což bude jednou z nejtěžších úloh. 
 
K otázce, jak do SRUR promítnout SDGs – primárně se nabízí oblast indikátorů. Na základě 
indikátorů schválených k SDGs si můžeme rozšířit vlastní sadu sledovaných indikátorů. Oba 
rámce však musí být kompatibilní. Momentálně však není jasné, na které indikátory se 
soustředit. Oddělení pro udržitelný rozvoj proto prozatím pracuje se 100 indikátorů SDSN. 
V současnosti je to jediný konkrétní materiál, který se nabízí.  
 
K přípravě SRUR se počítá se širokou spoluprací napříč rezorty. Od nich momentálně víme, 
jakým způsobem se SDGs promítají do domácích resortních strategií. Tyto priority budou 
integrovány i do strategického rámce. 
 
V tématu SDGs se silně angažuje i neziskový sektor. Z jejich uchopení vyplývá, že rozvoj je 
nutno vnímat integrovaně. To se týká jednak propojování všech témat rozvoje, ale i 
mezinárodní a domácí úrovně, které jsou vnímány jako spojené. České NNO pracují na 
společném dokumentu k SDGs, momentálně jsou ve fázi vyjednávání. V září či říjnu se 
očekává prezentace společné pozice za neziskový sektor.  
 
  
K bodu programu č. 4: Informace ke studijní cest ě k udržitelnému rozvoji do 
Stockholmu dne 5. června 2015 
 
Oddělení pro udržitelný rozvoj ÚV ČR se podařilo ve spolupráci se Švédskou ambasádou 
v Praze zorganizovat studijní cestu do Švédska. Cesta je otevřena zástupcům resortů a 
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dalších státních institucí, kteří se ve své agendě věnují udržitelnému rozvoji.  
Švédsko nabízí příklad země, která se vyrovnala s potřebou nadresortního řízení a 
zohlednění dlouhodobého horizontu v rozhodování. První návrh programu již existuje (viz 
Příloha 2), Švédská ambasáda dodatečně nabízí výběr ze dvou tematických zaměření - 
švédský postup při klimatických vyjednáváních COP 21 nebo národní strategie Švédska 
adaptace na změnu klimatu. 
 
Lukáš Pokorný (MŽP), Ji ří Jungr (MZe)  se připojují ke druhé variantě. V jednáních COP 21 
je silná pozice EU, národní strategie může být přínosnější.  
 
Kateřina Fialková (MZV - OMEV) vidí téma příliš zaměřené na klimatické změny, postrádá 
další pilíře udržitelného rozvoje, tedy sociální a ekonomická témata.  
 
Iva Ritschelová ( ČSÚ) vyjadřuje skepsi ohledně půldenního programu. Navrhuje změnu 
programu tak, aby zahrnul celý den. V případě zájmu se dá navrhnout i program na 
Švédském statistickém úřadě. V takovém případě by se program natáhl na dva dny.  
 
Kateřina Fialková (MZV - OMEV) Za ministerstvo nesouhlasí s dvoudenním termínem, 
dochází ke kolizi s jinou akcí. Jako alternativní řešení nabízí organizaci jednodenního 
programu a na další den domluvit bilaterální konzultace se Švédskou stranou pro zájemce, 
kteří mohou zůstat déle. 
 
Anna Kárníková (ÚV) vznáší dotaz na možnosti intenzivnějšího zapojení Velvyslanectví ČR 
ve Stockholmu do plánování obsahu cesty – není zřejmé, nakolik má česká ambasáda 
kapacity sledovat tuto agendu. 
 
Kateřina Fialková (MZV - OMEV) kapacitní možnosti jsou omezené, paní velvyslankyně a 
dva diplomaté. Paní velvyslankyně Hynková může po předchozí dohodě sledovat výsek 
agendy udržitelného rozvoje. Velvyslanectví by také mělo být informováno o tom, že se do 
země tato skupina chystá. I z jejich strany může vzejít návrh programu, který by tak nebyl 
zcela v režii švédské strany. Dále navrhuje poslat program, aby jej z velvyslanectví mohli 
neformálně okomentovat. 
 
Anna Kárníková (ÚV) české velvyslanectví ve Stockholmu bylo o cestě průběžně 
informováno, ve spolupráci s MZV půjde informace a žádost o spolupráci ještě oficiální 
cestou (TIC). 
 
Závěry a úkoly:  
 

• Zaslat pozvánku ke studijní cestě do Švédska na Český statistický úřad.  
• Zaslat pozvánku k neformálním komentářům na Velvyslanectví ČR do Stockholmu.  

 
 

 
Zápis vyhotovil: Jakub Rudý 

Schválila: Anna Kárníková  
Počet stran zápisu: 4 

Počet příloh: 3 


