
Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  

 
Zápis z 10. jednání Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj 
 
Termín a místo konání  
29. března 2017, hlavní budova Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 
– Malá Strana, Atrium.  
 
Přítomni 
 
Černá Martina (MMR), Šárka Daňková (ÚZIS), Zuzana Drhová (ÚV-MLP), Aneta Haimannová (OUR 
ÚV), Hana Hankiewiczová (ČTÚ), Otakar Hampl (MZe), Vladimír Hulík (MŠMT), Jaroslav Chyba 
(Povodí Moravy), Olga Kastlová (MD), Jan Kovanda (COŽP UK), Lucie Kureková (ÚV-RVVI), 
Markéta Linxová (MŽP), Václav Němec (Rada seniorů), Pavel Novák (MPSV), Tereza Ponocná 
(CENIA), Smyčková Renée (Hospodářská komora), Zdeněk Štolc (MF), Jaroslav Šulc (ČMKOS), 
Eliška Valinová (ČSÚ), Julius Vávra (MSp), Miloslava Veselá (ČSÚ), Hana Volná (MZV), Veronika 
Vosáhlová (ČTÚ), Jiří Zela (MZe) 
 
 
 Program jednání:  
 
 

1. Zahájení  
2. Souhrnná informace o průběhu MPŘ k Implementačnímu plánu SR ČR 2030  
3. Souhrnná informace o zprávách o kvalitě života  
4. Informace o stavu mapování dostupnosti indikátorů Agendy 2030 a diskuse k indikátorům 

bez tuzemského gestora (viz podklad)  
5. Různé 

 
 
Seznam příloh:  
 
Příloha č. 1 Závěr jednání 2. Výboru RVUR k přesunu agendy udržitelného rozvoje 
 
Příloha č. 2 Usnesení vlády č. 167 ze dne 14. března 2018 
 
 
Zahájení  

Miloslava Veselá (ČSÚ) omluvila nepřítomného předsedu Výboru Jiřího Hrbka, přivítala přítomné 
a představila program jednání, který byl přijat.  

 
Aneta Haimannová (OUR ÚV) informovala členy výboru o tom, že agenda udržitelného rozvoje 
bude od 1. dubna přesunuta z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí a to na základě 
usnesení vlády č. 167 ze dne 14. března 2018. Na MŽP bude agenda spadat pod oddělení 
udržitelného rozvoje Odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje v gesci Ing. 
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Vladislava Smrže, náměstka pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů. 
Tímto usnesením byl také v několika bodech pozměněn statut Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 
K těmto změnám a také k přesunu agendy udržitelného rozvoje schválil Výbor pro strategické řízení 
a implementaci principů udržitelného rozvoje závěr, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
K bodu programu č. 2: Souhrnná informace o průběhu MPŘ k Implementačnímu plánu SR ČR 
2030  
 
 
Aneta Haimannová (OUR ÚV) podala informaci o průběhu mezirezortního připomínkového řízení 
k Implementačnímu plánu Strategického rámce ČR 2030 (dále jen „ČR 2030“). Ke konci března 
2018 byl dokument zveřejněn jako výstup projektu a to spolu s tabulkou návrhu vypořádání 
připomínek. Termín předložení Implementačního plánu ČR 2030 vládě se výše zmíněným 
usnesením k přesunu agendy udržitelného rozvoje přesouvá na září 2018. Celkově k dokumentu 
přišlo cca 950 připomínek. Dokument je ke stažení zde.  
 
 
K bodu programu č. 3: Souhrnná informace o zprávách o kvalitě života  
 
 
Aneta Haimannová (OUR ÚV): Zprávy o kvalitě života jsou výstupem ročního projektu, do kterého 
se zapojilo 97 expertů, jsou rozděleny do 11 tematických oblastí. Zprávy vychází z konceptu OECD, 
tzv. Better Life Index. Tento koncept byl však vyhodnocen jako ne zcela relevantní pro národní 
úroveň. ČR 2030 má jako jedno z východisek právě kvalitu života, tyto zprávy by tedy měly sloužit 
jako podklad pro připravovanou Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti, která bude monitorovací 
a hodnotící zprávou k ČR 2030 a bude vycházet každé dva roky. Každá z 11 tematických oblastí 
použila cca 15 indikátorů, k nimž existují dostupná data. 
 
Eliška Valinová (ČSÚ) se dotázala, zda a jakou formou je plánována diskuze s gestory dat 
vzhledem k relativně velkému množství indikátorů, u kterých je uvedeno, že nejsou sledovány, jaká 
je tedy jejich budoucnost. 
 
Aneta Haimannová (OUR ÚV) žádná formální ukotvení s gestory dat nejsou plánována a to i 
z důvodu, že tyto studie jsou považovány za doplňkový podklad pro Zprávu o kvalitě života a její 
udržitelnosti a nejsou primárně sledována jako např. indikátory k ČR 2030.    
 
Vladimír Hulík (MŠMT) se přihlásil do diskuze ke kapitole věnující se vzdělávání, kterou považuje 
za hodnu přepracování a to cele. Z 10 uvedených indikátorů jsou 2 špatně zcela a u dalších 8 nejsou 
uvedeny primární zdroje dat, z čehož vyplývá otázka nad použitelností takových dat. Miloslava 
Veselá (ČSÚ) v reakci na uvedené sdělila, že na těchto studiích ke kvalitě života se ČSÚ nepodílel.  
 
Aneta Haimannová (OUR ÚV) sdělila, že jsou vítány připomínky k těmto studiím zaslané souhrnně, 
aby mohly být následně předány garantům jednotlivých tematických oblastí.  
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Dle Šárky Daňkové (ÚZIS) je žádoucí sladit gesce a zdroje dat by měly být stejné jak ve Zprávě o 
kvalitě života a její udržitelnosti, tak v ČR 2030. Je potřeba již teď nastavit a promyslet koncepci 
aktualizace dat pro potřeby Zpráv o kvalitě života a její udržitelnosti.  
 
 
K bodu programu č. 4: Informace o stavu mapování dostupnosti indikátorů Agendy 2030 a 
diskuse k indikátorům bez tuzemského gestora 
 
Eliška Valinová (ČSÚ) podala informaci o aktuální stavu mapování dostupnosti indikátorů Agendy 
2030. Na tomto procesu se v průběhu posledního roku podílelo více než 15 institucí a již jsou 
k dispozici výsledky, i když ne ve finální podobě. Některé sporné indikátory by měly být 
prodiskutovány se členy Výboru. V dubnu loňského roku se ČSÚ soustředil na 137 indikátorů v tzv. 
Tier I a Tier II a více Tier, tedy na indikátory, které disponují vlastními metodikou. Na základě toho 
se ČSÚ soustředil na indikátory, které jsou k dispozici a zejména na jejich členění. Ze zjištění 
vyplývá, že u 67 indikátorů je úplná dostupnost dat, u 41 je to částečná dostupnost dat. 
Problematické je, pokud v ČR k danému indikátoru nejsou dostupná data, což se týká 17 indikátorů 
a 12 indikátorů není relevantních pro ČR.  Eliška Valinová současně vyzvala členy Výboru k diskuzi 
o potenciálních zdrojích dat, která ještě ČSÚ neprověřila při mapování nedostupných indikátorů.  
Indikátory 2.2.1 a 2.2.2 jsou diskutovány s ÚZIS. Indikátor 6.b.1 byl diskutován s MZe, zatím se také 
nepodařilo zjistit dostupnost těchto dat. Indikátor 8.10.2 je relevantní indikátor, ale ČNB není 
schopna svá data do požadovaného členění přetransformovat. U indikátoru 10a 1 není známo, 
s kým dostupnost dat diskutovat. Olga Kastlová (MD) dodala, že MD není známo, jak tento indikátor 
vůbec sledovat. K indikátoru 16.2.1 nejsou v ČR dostupná data pro vykazování psychického a 
fyzického násilí. Indikátor 16.3.2 je rozpracován, data k němu má Generální ředitelství vězeňské 
služby, avšak ještě nebylo osloveno. Indikátory měkčí povahy 16.5.1 a 16.5.2., týkající se úplatků, 
jsou také ve fázi rozpracování. K indikátoru 17.16.1 se vyjádřil Jan Kovanda (COŽP UK), který 
z dostupných metadat vyvodil, že tento indikátor sleduje, nakolik stát poskytuje nebo přijímá 
zahraniční finanční nebo organizační pomoc při zavádění rámců na hodnocení udržitelného rozvoje. 
Pro ČR by těmito daty mělo disponovat MZV či MF. Hana Volná (MZV) dodala, že pokud by se 
jednalo o data odvíjející se od ODA, neměl by být problém s jejich dostupností.  
V závěru svého příspěvku Eliška Valinová vyzvala zúčastněné, kteří vyhodnotili některé indikátory 
jako nerelevantní, aby zaslali oficiální vyjádření za celou instituci, které bude sloužit jako podklad 
Výboru pro souhrn všech nerelevantních indikátorů, který bude následně předán Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“) k přijetí závěru o nerelevanci daných indikátorů pro ČR.  
V závěru ČSÚ shrne výsledky mapování dostupnosti indikátorů Agendy 2030 a předloží RVUR.  
 
Miloslava Veselá (ČSÚ) poděkovala členům výboru za účast a diskusi a ukončila jednání.  
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Zapsala: Mgr. Eva Hejzlarová 
Praha, 11. 5. 2018 

 


