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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínky k návrhu předmětného materiálu. Zároveň SP ČR 

připomíná, že za dobu produkce materiálů souvisejících s Agendou 2030 již vypracoval několik velmi 

komplexních a podnětných připomínkujících dokumentů, k nimž však doposud v rozporu s legislativními 

zvyklostmi neobdržel žádné formální vypořádání. Žádáme v tomto kontextu předkladatele, aby našim 

připomínkám věnoval patřičnou pozornost a v osobním jednání vysvětlil kontext materiálu i další plánované 

kroky v této věci. 

ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 1 – str. 17, SDG 11 

Požadujeme následující změnu textu: 

„V souladu s balíčkem EU k oběhovému hospodářství skládkovat do roku 2035 maximálně 10 % 

komunálních odpadů následujícím textemDo roku 2020 zajistit zákaz skládkování komunálních odpadů od 

roku 2024.“ 

Odůvodnění: 

V souladu s připravovaným novým zákonem o odpadech navrhujeme zvýšit ambici. Skládkování komunální 

odpadů není environmentálně ani technicky odůvodnitelné. Již aktuální platné znění zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech § 21 odst. 7 obsahuje zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a 

využitelných odpadů od roku 2024. 

 

Připomínka č. 2 – str. 15, SDG 7 

Požadujeme následující změnu textu: 

„Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie a investice do jejího ukládání (fotovoltaika na 

střechách a opláštění budov, udržitelné využití biomasy pro výrobu tepla nebo kogeneraci, centra 

akumulace) a rozvoj účinných soustav zásobování tepelnou energií.“ 

Odůvodnění: 

Podpora rozvoje soustav zásobování tepelnou energií je v souladu se strategickými dokumenty ČR zejména 

s platnou Státní energetickou koncepcí. 
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Připomínka č. 3 – str. 23, Předpokládaný harmonogram navazujících prací 

Požadujeme úpravu / posunutí navrhovaných termínů s ohledem na očekávané schválení dokumentu. 

Odůvodnění: 

Navrhovaný časový harmonogram již nelze splnit, doporučujeme posunout termíny. 

Připomínka č. 4 – příloha č. 3 

Znění připomínky: 

Požadujeme přehodnotit relevanci cílů dle Agendy 2030 v rámci vnitřní dimenze ČR. Zejména u 

následujících cílů požadujeme změnit relevanci z ANO na NE. 

2.1 Do roku 2030 vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a osobám ve zranitelném 

postavení, včetně malých dětí, k bezpečným, výživným a dostačujícím potravinám po celý rok 

3.7 Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně 

plánovaní rodičovství, informování a vzdělávání v těchto otázkách, a zahrnutí problematiky reprodukčního 

zdraví do národních strategií a programů 

4.2 Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci měli přístup ke kvalitnímu rozvoji v raném dětství, k 

předškolní péči a vzdělávání, které je připraví na základní vzdělávání 

4.3 Do roku 2030 zajistit rovný přístup všem ženám a mužům k cenově dostupnému a kvalitnímu 

technickému, odbornému a terciárnímu vzdělání, včetně vysokoškolského 

4.4 Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých lidí a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti, včetně 

technických a odborných dovedností, jež budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení 

a podnikání 

4.6 Do roku 2030 zajistit, aby všichni mladí lidé a značná část dospělých mužů a žen dosáhli čtenářské a 

matematické gramotnosti 

6.1 Do roku 2030 dosáhnout univerzálního a spravedlivého přístupu ke zdravotně nezávadné a cenově 

dostupné pitné vodě pro všechny   

6.2 Do roku 2030 zajistit přístup k odpovídajícím a spravedlivým sanitačním a hygienickým zařízením pro 

všechny a skoncovat s vyměšováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen a 

dívek a osob ve zranitelném postavení 

7.1 Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup k cenově dostupným, spolehlivým a moderním energetickým 

službám 

7.3 Do roku 2030 celosvětově zdvojnásobit energetickou účinnost 

11.1 Do roku 2030 zajistit všem přístup k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a 

základním službám a zlepšit podmínky bydlení ve slumech 



 

3 

11.2 Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, finančně dostupným, snadno přístupným a 

udržitelným dopravním systémům, zlepšit bezpečnost silničního provozu zejména rozšířením veřejné 

dopravy, se zvláštním důrazem na potřeby osob ve zranitelném postavení, žen, dětí, osob se zdravotním 

postižením a starších osob 

Odůvodnění: 

Doporučujeme přehodnotit relevanci některých podcílů dle agendy 2030 v rámci vnitřní dimenze ČR (podcíl 

se týká fenoménů vyskytujících se v České republice, resp. přímo ovlivňujících kvalitu života obyvatel ČR). U 

cílů, které jsou shledány relevantní pro vnitřní dimenzi, je nezbytné uvést způsob a časový rámec 

vyhodnocení (případně odkázat na existující vyhodnocení v rámci Strategie 2030), jinak plnění cílů nelze 

vyhodnotit. Pokud je SDG uveden jako relevantní v rámci vnitřní dimenze musí na něj přímo navazovat 

vyhodnotitelný indikátor (např. v rámci Strategie 2030). 

Připomínka č. 5 – příloha č. 3 

Znění připomínky: 

U následujících cílů je nezbytné doplnit vyhodnotitelný indikátor a základní popis postupu, jakým má být 

cíle dosaženo. 

3.3 Do roku 2030 ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických nemocí a 

bojovat proti hepatitidě, vodou přenášeným nemocem a ostatním přenosným nemocem 

3.6 Do roku 2020 celosvětově snížit na polovinu počet úmrtí a zranění při silničních dopravních nehodách   

5.1 Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek 

5.2 Odstranit všechny formy násilí na všech ženách a dívkách ve veřejné a soukromé sféře, včetně 

obchodování s nimi a sexuálního či jiného vykořisťování 

16.1 Významně omezit všechny formy násilí a s ním související úmrtnost po celém světě 

16.5 Podstatně snížit korupci a úplatkářství ve všech jejich formách   

Odůvodnění: 

Naplnění těchto cílů je jistě žádoucí, nicméně chybí alespoň základní popis opatření/postupu, jakým 

způsobem má být cílů dosaženo. Je reálné naplnění tohoto cíle do roku 2030 resp. 2020 případně jiný 

harmonogram? Bez popisu opatření a postupů včetně vyhodnotitelných indikátorů se jedná o prázdnou 

proklamaci. 

 


