Úřad vlády České republiky
Oddělení pro udržitelný rozvoj

Zápis z 1. zasedání
Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)
28. dubna 2016, Úřad vlády, Strakova akademie, místnost č. 47
Přítomné členky a přítomní členové výboru
Černá Martina (MMR), Drhová Zuzana (ÚV MLP), Dubská Drahomíra (ÚV ČR), Filip Přemysl
(ÚV RVVI), Hák Tomáš (COŽP UK/KŽP AV ČR), Vávra (MSp), Hrbek Jiří (ČSÚ), Hulík
Vladimír (MŠMT), Kárníková Anna (ÚV ČR), Kastlová Olga (MD ČR), Kovanda Jan (COŽP
UK/STUŽ), Kožoušková Eva (ČSÚ), Kubelková Karina (Hospodářská komora), Lebeda Petr
(Glopolis), Markl Jiří (MV ČR), Moldan Bedřich (COŽP UK), Němec Václav (Rada seniorů),
Neumaier Ivan (MPO), Pasková Anna (MŽP). Ponocná Tereza (CENIA), Potucký Jan
(ČRDM), Řechková Šárka (SMO ČR), Smolík Petr (Glopolis), Štolc Zdeněk (MF), Šulc
Jaroslav (ČMKOS), Václavíková Martina (MZV), Valinová Eliška (ČSÚ), Veselá Miloslava
(ČSÚ)
Hosté
Linxová Markéta (MŽP)
Program zasedání

1) Představení činností a harmonogramu Výboru pro indikátory (J. Hrbek, A. Kárníková,
B. Moldan)

2) Postup aktualizace strategického rámce ČR 2030 včetně základních rysů
indikátorové sady (A. Kárníková, B. Moldan)

3) Seznámení s problematikou indikátorů Agendy 2030 (J. Hrbek, M. Veselá,
E. Valinová)

4) Různé
Seznam příloh

1) Přehled klíčových činností Výboru schválených dne 15.3.2016 Radou vlády pro
2)
3)
4)
5)
6)

udržitelný rozvoj
Přehled indikátorů k Agendě 2030 schválených UNSTAT v březnu 2016
Prezentace (Anna Kárníková)
Prezentace Agenda 2030 a její implementace v ČR (Jiří Hrbek)
Prezentace Globální sada indikátorů (Eliška Valinová)
Prezentace Agenda 2030 z pohledu mezinárodních organizací a ČSÚ (Miloslava
Veselá)
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Jiří Hrbek (ČSÚ) zahájil 1. zasedání tohoto výboru, proběhlo představení – předseda J.
Hrbek, místopředsedové Anna Kárníková (ÚV ČR), Bedřich Moldan (COŽP UK). Založení
tohoto 9. Výboru RVUR schváleno Radou vlády pro udržitelný rozvoj v březnu 2016 jako
reakce na nutnost koordinace agendy v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje k Agendě
2030 (usnesení vlády ČR č.61 z 25.1. 2016) a také jako reakce na naplňování
indikátorového rámce připravovaného strategického dokumentu Česká republika 2030
(Anna Kárníková ÚV ČR, Bedřich Moldan COŽP UK). Harmonogram bude stanoven
v návaznosti na činnost ostatních výborů.
Prezentace (A. Kárníková) na téma ČR 2030 – strategie rozvoje ČR (příloha 3).
Dále představeny navržené klíčové činnosti Výboru pro indikátory (J. Hrbek, příloha1).
Zmíněna mj. nutnost měřitelnosti indikátorů, opora bude hledána ve statistických datech,
požadavkem jsou dlouhodobé indikátory – z toho vyplývá nutnost vybrat stabilní instituce,
které je budou poskytovat, zmíněna schůzka resortů se statistickou službou na ČSÚ, kde se
mapovala dostupnost indikátorů pro Agendu 2030 (OSN).
Hlavní body diskuze:
Václav Němec (RS): Jaký je pohled na indikátory subjektivní povahy – nepreferují se, ale
pro určité oblasti je možno využít, zmínka o nadnárodním šetření SILC EU, ze kterého se
takové indikátory získávají, otázka spolupráce se zeměmi Visegrádu – specifická spolupráce
neexistuje, evropské země spolupracují v rámci Eurostatu, v rámci zemí OECD jsou lídry
v této oblasti Estonsko, Německo a Nizozemsko.
Drahomíra Dubská (ÚV ČR): V rámci aktivit OECD vychází Česká republika nadprůměrně
pouze v oblasti vzdělanost, zaměstnanost a bezpečnost. Oblast bezpečnosti monitorována
jen 1 ukazatelem – počet vražd na 1 000 obyvatel, zdá se nedostatečné pro komplexní
posouzení – nutnost pečlivě zvážit přínos dalších indikátorů v dané oblasti, sada neznamená
vše z dané oblasti.
Anna Kárníková (ÚV ČR): Pro Strategii ČR 2030 se předpokládá pro každou z 6 oblastí 3-5
cílů a celkem asi 30 až 40 indikátorů.
Zuzana Drhová (ÚV-MLP): Pro zjišťování materiální deprivace se používají otázky na
barevnou televizi a konzumaci masa každý den, nemělo by se aktualizovat? Obecně s
aktualizací souhlas, nutno ale zvážit i následné důsledky – narušení dlouhodobých časových
řad. Výběr indikátoru je vždy balancování mezi tím, co chceme měřit a co umíme měřit.
Prezentace (J. Hrbek) na téma Agenda 2030 a její implementace v ČR (příloha 4) a
prezentace (Eliška Valinová) na téma Globální sada indikátorů (příloha 5).
Agenda 2030 (OSN) obsahuje 17 cílů, které jsou rozpracovány do 169 podcílů a monitoring
by měl probíhat pomocí cca 241 indikátorů, je nerovnoměrné přiřazení počtu indikátorů
k cílům, zaměřeno spíšena sociální pilíř, indikátory se člení do 3 skupin (tier) odrážející
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existenci metadat a dostupnost dat k danému indikátoru, globální reportovací mechanismus
zatím nestanoven – v jednání.
Hlavní body diskuze:
Anna Kárníková (ÚV ČR): V případě SDGs se nejedná pouze o 241 indikátorů, je
požadována další disagregace dat, aby bylo možno sledovat distribuci pokroku– tento
přístup podporuje i ÚV ČR. Ze strany EU – Komise a Eurostat se očekává postoj k této
problematice v říjnu 2016, zatím zdrženlivý přístup.
Bedřich Moldan (COŽP UK): Počátky Agendy 2030 lze vysledovat ke konferenci Rio +20,
původní představa byla, že se indikátory představí dohromady s cíli, nicméně indikátory
budou předloženy Valnému shromáždění ke schválení 15. 9. 2016. Z politického hlediska ne
všechny státy souhlasí s indikátory, o indikátory mají především zájem vyspělé státy v čele
s EU. Cíle a podcíle je nutno vnímat jako výzvu. Zároveň výzva k revizi indikátorů pro SDGs
ve smyslu toho, zda odpovídají cílům, nutnost posouzení z širšího hlediska.
Jiří Hrbek (ČSÚ): Vždy je dobré vycházet z minulosti, proto návrh revize – auditu poslední
Situační zprávy, nabídka zaslat připomínky písemně.
Anna Pasková (MŽP): Dotaz, které státy EU jsou členy IAEG (jedná se o Německo,
Nizozemsko, Švédsko, Francie, za Evropu dále ještě Rusko) a jak bude probíhat reporting
SDGs (zatím neurčeno, více možností v jednání: 1. data z národních statistických systémů,
mezinárodní instituce, provedou dopočty a výsledky do OSN, 2. využití ještě mezikroku přes
regionální mezinárodní instituce). Poslední dotaz jak se přistoupí k výběru cílů z SDGs?
Bude provedena analýza relevance podcílů (cca do 2 měsíců). Audit MŽP nepodporuje
z důvodu přílišné zátěže.
Karina Kubelková (HK): Audit Situační zprávy podporuje.
Tereza Ponocná (CENIA): Návrh na audit Situační zprávy spojit s auditem Strategického
rámce udržitelného rozvoje – obecně nepodpořeno.
Drahomíra Dubská: Eurostat zdánlivě neaktivní, v zákulisí určitě pracuje.
Petr Lebeda (Glopolis): Je dobré, že indikátory jsou dále disagregovány (gendery aj.),
výbor by měl pracovat dlouhodobě (nekončit v roce 2016), vítá posouzení Situační zprávy.
Jaroslav Šulc (ČMKOS): Dlouhodobé časové řady jsou podkladem pro predikování
budoucnosti.
Prezentace (M. Veselá) na téma Agenda 2030 z pohledu mezinárodních organizací a ČSÚ
Hlavní body diskuze:

Strana 3 (celkem 4)

Úřad vlády České republiky
Oddělení pro udržitelný rozvoj

Tomáš Hák (COŽP): V případě reportingu do OSN by státy měly reportovat jen indikátory
pro ně relevantní. Je zřejmé, že některé indikátory nejsou relevantní, COŽP má zkušenosti
s posuzováním relevance, každý může chápat jinak.
Anna Kárníková (ÚV ČR): Na ÚV probíhá hodnocení relevance, bude zaslán způsob, jak
proces probíhá, požadavek na písemné reakce v předstihu před dalším výborem.
Různé:
- požadavek materiálů z mezinárodních institucí
- feedback k setkání skupiny se statistickou službou – čeká se na další informace, není
zatím termín pro metadata, pouze termín pro zařazení do tier
- zájem o zkušenosti COŽP s posuzování relevance
Příští zasedání výboru se koná 22. června 2016. Místo bude upřesněno.
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