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Zápis z 15. jednání Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje Rady 

vlády pro udržitelný rozvoj 

 

Termín a místo konání  

13. prosince 2018, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65 - 100 10 - Praha 10, 

místnost č. 432  

 

Přítomni 

Martina Černá (MMR), Šárka Daňková (ÚZIS), Zuzana Drhová (Úřad vlády), Petr Dvořák 

(MZe), Lenka Grünbergová (ÚV), Aneta Haimannová (ČSÚ/MŽP), Tomáš Hák (COŽP UK), 

Otakar Hampl (MZe), Věra Havránková (MPO), Vanda Horná (MZ), Olga Kastlová (MD), 

Tereza Kochová (CENIA), Milan Konrád (MZV), Jan Kovanda (COŽP UK), Jaroslav Kubišta 

(ÚHUL), Jan Mareš (MŽP), Bedřich Moldan (COŽP UK), Pavel Novák (MPSV), Lucie Paličková 

(MV), Štěpán Radkovský (ČNB), Zdeněk Štolc (MF), Eliška Valinová (ČSÚ), Julius Vávra 

(MSp), Miloslava Veselá (ČSÚ), Veronika Vosáhlová (ČTÚ), Robert Vích (MF) 

 

Program jednání  

 

1. Informace o výsledcích jednání IAEG-SDGs k indikátorům Agendy 2030 

2. Diskuze k návrhu plánu činnosti Výboru pro indikátory na rok 2019 

3. Různé  

a. Informace o aktivitách OECD v oblasti rozvojových financí ve vztahu k Agendě 

2030 

 

Seznam příloh:  

 

1. Prezentace A. Haimannové – Výsledky 8. zasedání Meziagenturní expertní skupiny 

pro indikátory SDGs (IAEG-SDGs)  
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Zahájení  

Miloslava Veselá (ČSÚ) v zastoupení Jiřího Hrbka přivítala přítomné. Poté shrnula poznatky 

z Fóra pro udržitelný rozvoj, které se konalo dne 4. prosince 2018. Na akci vystoupil 

místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Ve své řeči upozornil na to, 

že doba, kdy lidé mohli zvrátit klimatické změny, již minula. Tyto závěry byly řečeny 

na probíhající akci ke klimatickým změnám v Katowicích (United Nation Climate Summit - 

COP24).  

Jan Mareš (MŽP) ve stručnosti představil celý program Fóra. Uvedl, že prezentace 

a videozáznam z celé akce lze nalézt na https://www.cr2030.cz/magazin/forum-udrzitelneho-

rozvoje/.  

 

K bodu programu č. 1: Informace o výsledcích jednání IAEG-SDGs k indikátorům 

Agendy 2030 

Aneta Haimannová ve své prezentaci představila hlavní závěry z jednání Meziagenturní 

expertní skupiny pro indikátory SDGs (IAEG-SDGs), která zasedala 5. – 8. listopadu 2018. 

Došlo opět k přesunům indikátorů mezi jednotlivými TIER a k úpravě znění některých 

indikátorů. Dále byl představen pracovní program skupiny na příští rok a harmonogram 

kompletní revize indikátorové sady Agendy 2030, která je plánována na rok 2020. Dále uvedla, 

že se v průběhu května a července 2019 bude možné zapojit do konzultace ke změnám 

v indikátorové sadě a předpokládá, že i ČR se do konzultace zapojí. Prezentace je přílohou 

zápisu.  

Eliška Valinová (ČSÚ) doplnila, že se ČR zapojila do pilotní studie UNECE k proudění dat 

(viz prezentace ze 13. zasedání Výboru pro indikátory). Dále uvedla, že na závěry zasedání 

skupiny IAEG-SDGs bude navazovat posuzování dostupnosti dat k dalším indikátorům v ČR, 

které byly nově přeřazeny z TIER III do TIER II či jim byla změněna metodika takovým 

způsobem, že je již možné začít s jejich posuzováním. Toto se týká zhruba 30 indikátorů. V 

plánu je toto posuzování zahájit začátkem roku 2019. 

K bodu programu č. 2: Diskuze k návrhu plánu činnosti Výboru pro indikátory na rok 

2019 

Miloslava Veselá (ČSÚ) vyzvala Elišku Valinovou (ČSÚ) a Jana Mareše (MŽP), aby 

představili plánované činnosti Výboru pro indikátory RVUR na rok 2019.  

K  bodu č. 1 posouzení dostupnosti dat Eliška Valinová (ČSÚ) uvedla, že se jedná 

o pokračování aktivit, jimž se Výbor dlouhodobě věnuje. V příštím roce čeká Výbor posuzování 

dalších indikátorů, které byly skupinou IAEG-SDGs vyhodnoceny jako metodicky vyspělé a lze  

posuzovat jejich relevanci pro ČR. Na tyto aktivity bude zajisté navazovat četná 

korespondence s custodian agenturami ohledně zasílání dat či konzultování metodik. 

K bodu č. 2 týkajícího se přípravy Zprávy o naplňování SDGs uvedl Jan Mareš (MŽP), 

že příprava návrhu struktury zprávy bude probíhat v 1. a 2. kvartálu 2019. Bude rozdělena do 

dvou základních částí. Tou první bude vyhodnocení naplňování aktivit gestory v ČR a druhá 

část se bude zabývat indikátory a jejich vyhodnocením. Po pracovní úrovni mezi MŽP a ČSÚ 

došlo k odsouhlasení, že cílem 2. části není zahlcení čtenářů daty, ale poutavá prezentace 

dostupných dat (např. jako publikace Eurostatu k SDGs). Aneta Haimannová v diskuzi 

uvedla, že se v roce 2021, kdy ČR plánuje podruhé reportovat o svém progresu v naplňování 

https://www.cr2030.cz/magazin/forum-udrzitelneho-rozvoje/
https://www.cr2030.cz/magazin/forum-udrzitelneho-rozvoje/
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SDGs v rámci Fóra na vysoké úrovni k udržitelnému rozvoji (HLPF) očekává vydání 

každoročních revidovaných manuál (guidelines) k tzv. dobrovolnému národnímu přezkumu 

(Voluntary National Review). Manuál bude upřesňovat, jak mají země využívat statistická data 

a indikátory SDGs při přípravě VNR. Tyto poznatky by byly vhodné následně zakomponovat 

do psaní Zprávy o naplňování SDGs, která má mj. sloužit jako podklad pro VNR. J. Mareš 

doplnil, že podobné názory panují i mezi členskými státy EU. Pracovní skupina rady EU pro 

Agendu 2030 vytvořila lines-to-take pro přípravu dvou zasedání HLPF v roce 2019 (červenci 

na ministerské úrovni, v září na okraj Valného shromáždění proběhne HLPF na úrovni hlav 

států a vlád, tzv. SDG Summit, který má zhodnotit první 4 roky Agendy 2030), které mj. klade 

důraz na posílení evidence-informed přístupů v rámci VNR a přípravu background materiálů 

ze strany UN DESA. 

K bodu č. 3 Jan Mareš (MŽP) uvedl, že mezi MŽP a ČSÚ dochází k diskuzím o zapojení se 

do projektu financovaného z OPZ s pracovním názvem Nástroje politiky udržitelného rozvoje 

v ČR. Jeho cílem je zajistit odbornou kapacitu pro implementaci politik udržitelného rozvoje 

včetně přípravy SIA (Sustainability Impact Assessment) a koordinace sběru dat, proto bylo 

nabídnuto zapojení do projektu i ČSÚ. Pokud bude projekt podpořen v navržené podobě, ujme 

se ČSÚ koordinace tří indikátorových sad – vedle Agendy 2030 i indikátorů cílů ČR 2030 

a kvality života.  

K bodu č. 4 k tématice šedých indikátorů uvedl, že i toto bude součástí aktivit v rámci 

plánovaného projektu. 

K bodu č. 5 Eliška Valinová (ČSÚ) uvedla, že problematika národních reportovacích 

platforem je na mezinárodní úrovni velmi diskutovaná a ČSÚ jí pro potřeby Výboru pro 

indikátory bude nadále mapovat. Dojde-li k posunu, bude tento bod opět zakomponován do 

budoucího programu zasedání. 

K bodu 6 uvedl Jan Mareš (MŽP), že vzhledem k tomu, že vzniká mnoho žebříčků 

k vyhodnocení SDGs, je potřeba těmto hodnocením a rozdílům mezi nimi rozumět. Proto byl 

tento bod zařazen do návrhu programu Výboru pro indikátory RVUR pro případ, že by s nimi 

jednotlivé rezorty chtěly pracovat v rámci svých strategií a plánů. Aneta Haimannová doplnila, 

že v rámci své stáže ve statistickém direktorátu OECD pracovala na studii Measuring Distance 

to SDG Targets, která zahrnuje porovnání jednotlivých přístupů k hodnocení SDGs (národní 

přístupy, OECD, Bertelsmann Stiftung-SDSN, Eurostat atd.) a vyjde v prvním pololetí 2019. 

Miloslava Veselá (ČSÚ) vyzvala členy k připomínkám k zaslanému návrhu činnosti 

do 7. ledna 2019.  

K bodu programu č. 3: Různé 

Milan Konrád (MZV) představil činnosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) v oblasti Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030. Uvedl, že snahou OECD je ke všem 

rozvojovým aktivitám ODA doplnit i detailní informaci o pomoci např. dodržování lidských práv, 

to jak daná oblast pomoci souvisí s dalšími oblastmi. Monitorují také, ke kterým konkrétním 

podcílům Agendy 2030 aktivita přispívá. Informace jsou na dobrovolné bázi, ale vyplňují se. 

Miloslava Veselá (ČSÚ) poděkovala všem přítomným, připomněla termín 7. ledna 2019 pro 

zasílání připomínek k programu Výboru na rok 2019 a popřála všem členům Výboru krásné 

prožití svátečních dnů a úspěšný vstup do nového roku. 
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Počet stran: 3 

Počet příloh: 1 

Zapsali: Ing. Eliška Valinová, Mgr. Jan Mareš 

Praha, 19. 12. 2018 


