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Jak udržet životní prostředí, aby bylo prostředím pro život?
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• V roce 2021 byl v rámci HLPF představen druhý 
národní dobrovolný přezkum tj. hodnocení 
všech SDGs a vybraných témat (např. Leave No 
One Behind) 

• VNR zpracováno na základě:

👉 Zprávy o kvalitě života ČR

👉 Zprávy o implementaci Agendy 2030

• VNR slouží jako zpráva státu o plnění SDGs

• členské státy se hlásí dobrovolně

VOLUNTARY NATIONAL REVIEW (VNR)
IMPLEMENTACE AGENDY 2030

https://www.cr2030.cz/strategie

https://www.cr2030.cz/strategie
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2022
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+ Dobrovolný přezkum EU o plnění SDGs proběhne v OSN v červenci 2023
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EGD FIT FOR 55

Klimaticky 
neutrální EU

Čisté oběhové 
hospodářství

Strategie 
biodiverzity

Udržitelná a 
inteligentní 

mobilita

Čistá, dostupná a 
bezpečná 

energie

Stavebnictví –
renovační vlna

Z farmy na 
vidličku

Nulové 
znečištění: ŽP 
bez toxických 

látek
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Priority CZ PRES Ochrana 
klimatu

Ochrana 
přírody

Oběhové 
hospodářství

Světelné 
znečištění

Adaptace na změnu klimatu
CZ PRES plánuje zdůraznit téma adaptace na změnu klimatu. 
• Aktivity CZ PRES budou navazovat na novou Adaptační strategii EU 

z února 2021. 
• CZ PRES hodlá toto téma propojit i s novou Strategií EU pro 

ochranu půdy z listopadu 2021. 

Ochrana klimatu
Prioritou CZ PRES bude dosažení maximálního pokroku v 
trialozích k balíku legislativních návrhů Fit for 55. 

Jde mj. o revizi směrnice o emisním obchodování EU ETS a 
rozhodnutí k rezervě tržní stability (MSR), revizi nařízení o sdílení 
úsilí (ESR), revizi nařízení o LULUCF (využívání půdy a lesnictví) a 
revizi nařízení stanovující limity CO2 pro nové osobní automobily a 
lehká užitková vozidla. 
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ADAPTACE

5 výzev, poslední 2021/2022
Celková alokace 40 mil. Kč
Připravovaná další výzva 2022/23

Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách 
ČR

Národní akční plán adaptace na 
změnu klimatu
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SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE PRO 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ



11

👉 udržitelný rozvoj je komplexní a dynamický systém

👉 zachovávejme a podporujme rozmanitost

👉 respektujme základní lidská práva

👉 participujme, diskutujme, buďme transparentní 

👉 hledejme nenásilná řešení konfliktů

👉 učme se

👉 mysleme globálně a dlouhodobě, jednejme lokálně

ČR 2030: PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
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• Ambice: Propojení státního 

rozpočtu s podcíli udržitelného 

rozvoje

• Konzistentní a potenciálně 

automatizované sledování 

skutečných výdajů v dané 

položce.

SDG TAGGING / BUDGETING KOHERENCE POLITIK

• Ambice: zahrnout perspektivu 

udržitelného rozvoje do procesu 

tvorby politik, 

• Koherence ex-ante – proces RIA 

a jeho rozšíření na SIA

• Koherence ex-post – z hlediska 

příjemců politik (životní situace)
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• „univerzální“ klasifikační systém ekonomických činností

• kritéria, za kterých lze ekonomickou činnost považovat za plně environmentálně 

• Taxonomie je povinná pro povinnosti transparentnosti (informování investorů; výroční zprávy), 

v případě, kdy účastníci finančního sektoru poskytují finanční produkty a služby označené jako 

udržitelné či zelené

EU SUSTAINABLE FINANCE – EU TAXONOMY
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CO NÁS ČEKÁ „ZÍTRA“?
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AKTUALIZACE ČR 
2030 (2050?)

• Foresightová
studie (České 
priority)

• Doplňkové analýzy

• Jaké výzvy 
budeme řešit za 20 
let?

REVIZE INDIKÁTORŮ

• Důležitá spolupráce s 
ČSÚ 

• Sbíráme nová data

• Vymýšlíme nové 
indikátory

• Revidujeme 3 
indikátorové sady (ČR 
2030, Kvalita života, 
Agedna 2030)

AKTUALIZACE 
IMPLEMENTAČNÍHO 
PLÁNU

• Hledáme mezery v 
současných strategiích a 
jejich opatřeních 

• Výrazné zeštíhlení počtu 
opatření 

• IP je těsně před 
schválením
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https://www.ceskepriority.cz/foresight

https://www.ceskepriority.cz/foresight
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PARTICIPACE A KOMUNIKACE
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www.cenysdgs.cz

Od 20. září – veřejné hlasování pro 
kategorii Evropské komise na:

13. října, Národní muzeum

http://www.cenysdgs.cz/
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@udrzitelnyrozvoj cesko_udrzitelne
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DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

Anna Pasková
anna.paskova@mzp.cz

mailto:anna.paskova@mzp.cz

