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Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k Návrhu implementace 

Agendy 2030 

Svaz průmyslu a dopravy považuje za správné, že Úřad vlády přikročil k přípravě implementace dokumentu 

„Strategický rámec Česká republika 2030“, jenž byl schválen v dubnu 2017, a respektuje tím stanovený 

harmonogram, který pro přípravu implementačního dokumentu vymezuje prostor do listopadu 2017.  

Považujeme ovšem za nutné zdůraznit, že předložený materiál se vlastní obsahovou či procesní 

implementací Strategického rámce 2030 (dále jen ČR 2030) nezabývá. Materiál v podobě, v jaké byl uvolněn 

do MPŘ, je spíše reprodukcí cílů z ČR 2030 v kontextu implementace „Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj“ 

(dále jen „Agenda 2030“), která byla schválena OSN v roce 2015. Nejedná se tedy o implementaci ČR 2030 a 

pokládáme za důležité toto zdůraznit i v rámci materiálu. 

Povaha a obsah materiálu jej v předložené podobě činí obtížně vyhodnotitelným a navíc tím, že doplňuje 

zcela nové a doposud nikde nedefinované indikátory (např. indikátor 7.1.2.), vnáší do problematiky 

udržitelného rozvoje v ČR zmatek. Dokument obsahuje také odkazy na implementační dokument ČR 2030 

(např. na str. 8 a 9), který v současné době není k dispozici, a tudíž se k jeho obsahu nelze vyjádřit. 

Na základě výše uvedeného připojujeme níže vybrané zásadní připomínky Svazu průmyslu a dopravy 

k předkládanému materiálu, jimiž bychom chtěli předkladatele upozornit na nedostatky, které dokument 

v předložené podobě obsahuje. Zároveň žádáme, aby se implementace ČR 2030 opírala o detailně 

strukturovaný, metodicky propracovaný materiál s jasně definovanými indikátory, který vytvoří kredibilní 

teoretickou oporu pro přenesení tohoto ambiciózního dokumentu do praxe. Bez významnějšího 

přepracování, nebude možné s tímto dokumentem reálně pracovat. 

Obecné zásadní připomínky 

Připomínka č. 1 
Požadujeme doplnění implementačního dokumentu Strategického rámce ČR 2030 dle stanoveného 

harmonogramu. 

Odůvodnění 

Předkládaný materiál „Návrh implementace Agendy 2030“ z důvodů uvedených v úvodu i níže 

nepovažujeme za dokument, který by měl v dostatečné úrovni zralosti reálně implementovat obsah a cíle 

Strategického rámce. Pro svoje zaměření jej chápeme jako reprodukci cílů ze Strategického rámce 

v kontextu implementace „Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj,“ a žádáme, aby se reálná implementace 

Strategického rámce odehrávala podle dostatečně robustního a komplexního dokumentu se zřejmou 

obsahovou a procesní vazbou na Strategický rámec. 



Připomínka č. 2 – Nejasná vazba dokumentu na cíle udržitelného rozvoje v ČR 

Požadujeme jednoznačně vymezit pozici dokumentu v kontextu cílů udržitelného rozvoje v ČR. 

Odůvodnění 

Z dokumentu nevyplývá jednoznačná vazba na další příbuzné materiály. Jedná-li se pouze o reporting ke 

schválené Agendě 2030, proč jde nad rámec ČR 2030? Pokud je vazba jiná, bude tedy Agenda 2030 

implementována paralelně s ČR 2030, a druhý jmenovaný dokument by se tak de-facto stal pouze 

zevrubným podkladem? Návrh implementace zmiňuje, že cíle dle ČR 2030 mnohdy míří k ambicióznějším 

výsledkům nad rámec Agendy 2030 (cílů dle OSN). Pokud dokument tedy pouze naplňuje reportingovou 

povinnost související s Agendou 2030, měl by být důsledně používán schválený text/obsah dokumentu ČR 

2030, který by měl mj. z této Agendy 2030 sám vycházet. 

Připomínka č. 3 – Nejasná vazba na „implementační dokument ČR 2030“ 
Požadujeme vysvětlit, jaká je vazba na implementační dokument ČR 2030, který nám není znám. 

V materiálu je na tento dokument odkazováno (např. na str. 9), ale jeho obsah není dostupný. 

Konkrétní zásadní připomínky 

Připomínka č. 4 – Kap. 5, tab. 1, str. 9 a 10 – chybějící metodika identifikace překryvů SGGs a 

specifických cílů 
Materiál identifikuje „široký překryv cílů Agendy 2030 a ČR 2030“, aniž by stanovoval postup určení a 

identifikace takového překryvu. Požadujeme doplnění metodiky, kterou byl tento překryv stanoven. 

Odůvodnění 

Bez existence jednotné a srozumitelné metodiky není možné jednoznačně určit, zda se cíle překrývají či 

nikoliv. 

Připomínka č. 5 – Příloha č. 2, Přehled posuzovaných indikátorů 
Požadujeme vysvětlení cíle a metodiky stanovení indikátoru 7.1.1 a 7.1.2 a především jaká je jejich metrika 

vyhodnocení v podmínkách ČR. 

Odůvodnění  

Navrhované indikátory se v ČR na národní úrovni dosud nepoužívají, a protože není znám jejich obsah, 

nelze posoudit, zda představují vhodná kritéria pro sledování daných cílů. 

Konkrétní doporučující připomínky 

Připomínka č. 6 – Příloha č. 2, Přehled posuzovaných indikátorů 
Žádáme o úpravu Přílohy č. 2 „Přehled posuzovaných indikátorů k Agendě 2030“ tak, aby bezvýhradně 

odpovídala vládou schválenému dokumentu ČR 2030 a jeho indikátorovým sadám – aby nedocházelo 

k duplikacím a nejasnostem. 

Odůvodnění 

Indikátory uvedené v rámci Přílohy č. 2 „Přehled posuzovaných indikátorů k Agendě 2030“ by měly 

kopírovat indikátory dle ČR 2030 v identifikovaných oblastech dle Tabulky č. 1. Např. v cíli „7. Zajistit přístup 

k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny“ (dle OSN) by se měl dle 

dokumentu zobrazit „Hospodářský model 9.3, 10.3, 10.4“ a „Obce a regiony 19.3“ (dle ČR 2030). Tyto 

podcíle v rámci ČR 2030 ale obsahují jiné nebo jinak formulované indikátory, než zmiňuje tento dokument. 


