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Debata o budoucnosti – jak by to mohlo být v roce 2030? 

„Kam kráčí management?“ je tradiční akcí Regionálního klubu Brno České manažerské 
asociace  a zároveň jednou z největších platforem klubu pro setkávání a diskusi k různým 
tématům. Ta nastávající se koná v době finalizace nového strategického rámce 
udržitelného rozvoje s názvem Česká republika 2030. Záštitu nad ní si vzala také Česká 
podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, která se na vytvoření tohoto dokumentu 
významně podílela. 

Panelová diskuse v rámci konference se zaměří na myšlení o budoucnosti, bez kterého 
není možné realizovat dlouhodobé plánování a rozvoj nejen veřejných politik, ale i strategií 
firem a v neposlední řadě i plánování budoucnosti každého občana a jeho rodiny. 
Panelistky a panelisté budou diskutovat trendy ovlivňující globální vývoj a vývoj České 
republiky do roku 2030 a přístupy k práci s trendy, tvorbou vizí a scénářů jako podkladů 
pro rozhodování na všech uvedených úrovních. 

Rovněž je přiložen odkaz na stránky, kde najdete draft ČR2030 ve verzích, které 
projednala RVUR. Ta s datem 30. 11. byla vložena do meziresortního připomínkového 
řízení.  
 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/cr-2030/uvodni-stranka-144714/ 

 

PROGRAM 

9:00 – 9:40  Registrace 

10:00 – 11:00 První část: Úvodní slovo – živý přenos 

 ČMA - Pavel Kafka; CBCSD - Jan Žůrek; RK Morava - Zdeněk Bílek 

Každý z panelistů bude mít úvodní slovo: jeho pohled na priority 
v souvislosti s dokumentem Strategický rámec ČR 2030 

                            Moderace: Jakub Železný 

11:00 – 11:15  Přestávka na reklamu partnerů v přenosu a posílání dotazů 
 posluchači 

11:15 – 12:15 Druhá část: Panelová diskuse – živý přenos 

                          Dotazy posluchačů zaslané před konáním akce a pohled  panelistů  

   Moderace: Jakub Železný 

12:15 - 12:30 Závěrečné slovo, shrnutí hlavních závěrů - Petr J. Kalaš, CBCSD 

12:30 – 13:30 Oběd, neformální diskuze, networking 

13:30 – 14:30 Prezidium ČMA a CBCSD - shrnutí výsledků, Výzva vládě ČR k přijetí 
Strategického rámce ČR 2030 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/cr-2030/uvodni-stranka-144714/
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Vystupující na konferenci 2017 

Jana Matesová  je odbornicí na světovou ekonomiku a 
globální vztahy. Vystudovala VŠE obor ekonomická statistika. 
Působila ve Světové bance ve Washingtonu. Spoluzakládala 
CMC-Graduate School for Business. Koordinátorka a 
spoluřešitelka řady výzkumných programů, včetně projektů 
Světové banky, ACE-Phare, Institutu Williama Davidsona. V 
letech 1996 a 1997 národní koordinátorka projektu globální 
konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra, v letech 
1996 a 1997 projektu Ročenka světové konkurenceschopnosti 
IMD Laussanne. Členka užší hodnotitelské komise programu 
EU ACE-Phare,  

Jaroslav Biolek  je spolumajitelem a předsedou představenstva 
společnosti AutoCont CZ a.s. Vystudoval strojní fakultu na VUT 
v Brně, kde po studiu rovněž působil jako asistent rektora pro 
oblast IS/ICT. Poté zastával pozici asistenta náměstka ministra 
školství pro vysoké školy, vědu a výzkum. Po nástupu do 
AutoContu v roce 1996 se mu během krátké doby podařilo 
vybudovat divizi Systémová a aplikační infrastruktura, kterou 
několik let úspěšně řídil. Po reorganizaci v roce 2009 vedl 
největší část společnosti, divizi IT infrastruktura. Od roku 2012 
stojí v čele společnosti AutoCont CZ. 

Olga Kupec je jednatelkou společnosti Abydos, viceprezidentkou 
České manažerské asociace a Manažerkou roku 2012. Vystudovala 
fyziku a ekonomii. V  roce 2011odkoupila firmu od zakladatele a 
většinového vlastníka, který již chtěl skončit s podnikáním. Společnost 
rovněž navázala vzorovou spolupráci se školami, které se Kupec 
dlouhodobě věnuje.  

Jan Žurek je jedním ze zakladatelů KPMG a prezidentem České 
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. V letech 2005–2010 
vykonával funkci CEE Head of Tax, v rámci níž byl zodpovědný za 
daňové služby v devatenácti zemích střední a východní Evropy. Od 
roku 2010 do roku 2016 byl řídícím partnerem s celkovou 
odpovědností za činnost KPMG v České republice a členem 
výkonného řídícího výboru KPMG pro střední a východní Evropu. 
Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím pro nadnárodní i místní 

firmy.  

Jaroslav Pašmik vyučuje management na VŠE v Praze a zároveň 
vede Centrum managementu udržitelnosti. Udržitelnému byznysu se 
věnuje především v kontextu nadnárodních korporací. V roce 2009 
stál u zrodu České rady pro šetrné budovy, kde více než 5 let 
pomáhal firmám v orientaci na vyšší šetrnost v oblasti stavebnictví. 

Ivo Hlaváč je členem představenstva a ředitelem divize vnější vztahy 
a regulace a. s. ČEZ. Od roku 2013 zastával ve Skupině ČEZ pozici ředitele útvaru Public 
Affairs, v minulosti již ve společnosti ČEZ působil jako specialista na evropskou agendu. 
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Je absolventem filosofické fakulty University Palackého Olomouc. 
Postgraduální studijní stipendia absolvoval na ENA v Paříži a GCSP 
v Ženevě. Pracoval v řídících pozicích ve státní správě a specializoval se 
na EU a mezinárodní vztahy. Na ministerstvu pro místní rozvoj jako I. 
náměstek ministra pro evropské záležitosti, na ministerstvu zemědělství 
jako I. náměstek pro EU a mezinárodní vztahy a na ministerstvu 
životního prostředí jako náměstek technické ochrany životního prostředí. 
Před návratem do Skupiny ČEZ pracoval v roce 2012 v poradenské 
firmě Deloitte jako manager pro oblast energetiky. 

 
Anna Kárníková je ředitelkou Odboru pro udržitelný rozvoj v Úřadě vlády, z této pozice 
vede přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030 a je zodpovědná za 
naplňování globální Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj na národní úrovni. Zabývá se 
udržitelnou praxí institucí a angažuje se v oblasti genderové rovnosti. Ve volném čase 
včelaří. Vystudovala Evropská studia na Fakultě sociálních věd UK.  
 

 

Moderátor konference: Jakub Železný 
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Strategický rámec Česká republika 2030 – shrnutí 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj předložila na konci roku 2016 
k projednání vládě strategický rámec Česká republika 2030. 
Klíčový dokument formuluje základní principy udržitelného 
rozvoje v jednotlivých oblastech a naznačuje, jak mohou být 
uplatněny při tvorbě veřejných politik.  

Česká republika 2030 je strategickým rámcem pro dlouhodobý 
rozvoj české společnosti, jehož cílem je zvyšování kvality 
života všech obyvatel a obyvatelek České republiky 
při respektování přírodních limitů. Na základě strukturální 
analýzy současného stavu a trendů formuluje strategické a 
specifické cíle, kterých by Česká republika měla do roku 2030 
dosáhnout. Jejich naplňování bude v gesci věcně příslušných 
ústředních orgánů státní správy, strategický rámec zároveň 
slouží jako vodítko pro rozvoj regionů a obcí. 

Česká republika 2030 propojuje dva významné koncepty, kterými jsou kvalita života 
a udržitelný rozvoj. Kvalita života nemůže být měřena pouze ekonomickými ukazateli, 
jakým je HDP, její hodnocení naopak vyžaduje sledovat další aspekty lidského života jako 
zdravotní stav, rovnováhu mezi prací a soukromým životem, vzdělávání a dovednosti, 
osobní vztahy, občanskou angažovanost, kvalitu životního prostředí, osobní bezpečí 
či subjektivně vnímanou životní pohodu. Udržitelnost musíme sledovat a vyhodnocovat 
s ohledem na ohrožení, které vyplývá z nadměrného využívání přírodních zdrojů. Většina 
přírodních zdrojů je totiž omezená a jejich nekontrolované čerpání může vést 
až ke kolapsu našich společností. 

Česká republika 2030 je výsledkem procesu, který vedl Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu 
vlády. Ten byl vytvořen v roce 2014 jako koordinační útvar pro agendu udržitelného 
rozvoje, která byla nově ukotvena v gesci předsedy vlády. To významně přispívá 
k vnímání jejího významu, usnadňuje řešení nadresortních problémů a témat 
a je v zahraničí považováno za příklad dobré praxe. Příprava dokumentu probíhala 
od roku 2015 a zapojily se do ní stovky expertů a expertek, celkem se do konzultací 
k dokumentu zapojilo přes 100 organizací a institucí z občanského, soukromého 
a akademického sektoru. Významnou podporu v tomto procesu poskytovala Rada vlády 
pro udržitelný rozvoj a jejích devět expertních výborů.  

Česká republika 2030 navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010 
a další koncepční dokumenty v této oblasti. Její přípravu významně ovlivnilo přijetí Agendy 
2030 a sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje Organizací spojených národů v září 2015. 
Česká republika 2030 slouží jako základ pro vyhodnocování rozvoje České republiky a její 
globální zodpovědnost, na kterém bude česká vláda pravidelně podávat zprávu 
o naplňování Cílů udržitelného rozvoje v Organizaci spojených národů. 

Dokument v úvodní části formuluje šest průřezových principů udržitelného rozvoje 
a naznačuje, jak mohou být uplatněny při tvorbě veřejných politik. Česká republika 2030 
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formuluje své cíle celkem v šesti klíčových oblastech: Lidé a společnost, Hospodářský 
model, Odolné ekosystémy, Obce a regiony, Globální rozvoj a Dobré vládnutí. Klíčové 
oblasti byly stanoveny na základě tezí k rozvoji získaných od klíčových aktérů a aktérek. 
V porovnání se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje se silně objevilo téma vládnutí, 
kterému nově tvoří samostatnou klíčovou oblast. Dokument bere v potaz rovněž vnější 
kontext rozvoje České republiky a zabývá se tzv. globálními megatrendy a jejich dopadem 
na strategické cíle pro rozvoj České republiky. 

Lidé a společnost 

V sociální oblasti má Česká republika řadu strukturálních výhod. Má 
univerzální systém sociální ochrany, který úspěšně plní funkci dočasné 
„záchranné sítě“, v mezinárodním srovnání vykazuje nízké celkové 
příjmové nerovnosti, má stabilní systém veřejného školství a dobrou 
úroveň vzdělanosti a výbornou dostupnost kvalitní zdravotní péče. 
Klesá celková nezaměstnanost, roste však podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti. Přesto lze z hlediska 
dlouhodobé rozvoje identifikovat některé zásadní výzvy: ohrožení chudobou je u některých 
skupin nadprůměrně vysoké (senioři a zejména seniorky, neúplné rodiny s dětmi), 
ve společnosti přetrvávají genderové nerovnosti, socioekonomické zázemí studentů 
významně determinuje výsledky vzdělávání, lidé žijí déle, ale dožívají v nemoci a zdraví je 
významně ovlivněno socioekonomickými podmínkami. Rozvoj společnosti budou 
významně ovlivňovat trendy demografického stárnutí, postupující robotizace a digitalizace 
na trhu práce Jejich zvládnutí ve prospěch kvality života bude zásadním úkolem veřejných 
politik. Do roku 2030 strategický dokument navrhuje navýšit investice do prevence a 
zdravotní gramotnosti, posílení systémové podpory vzdělavatelů jako nositelů změny ve 
vzdělávacím systému a udržení zaměstnanosti skrze rozvoj zelené a stříbrné  ekonomiky 
a zvýšeného zapojení dosud podreprezentovaných skupin do trhu práce. 

Hospodářský model 

Ekonomika České republiky musí najít nový motor růstu po vyčerpání 
růstového modelu založeného na přílivu přímých zahraničních 
investic. Klíčová je podpora inovativnosti malých a středních podniků, 
u kterých je největší potenciál růstu, i velkých firem, které tvoří 
největší část ekonomiky. Hospodářství však musí růst, aniž by 
zároveň stejným tempem rostla spotřeba zdrojů a energie. Do roku 
2030 je proto cílem zrušení závislosti ekonomického růstu na růstu 
materiální a energetické spotřeby (tzv. decoupling). Technologickou příležitostí a zároveň 
příspěvkem mezinárodní snaze o zmírnění změny klimatu je také dekarbonizace 
ekonomiky. Hospodářský rozvoj je závislý na přizpůsobování a udržování infrastruktury, 
která je zároveň bezpečnostním prvkem přinášejícím žádoucí odolnost. Udržitelné veřejné 
finance se v budoucnu musí umět vyrovnat se změnami struktury příjmů, novými 
požadavky na výdaje a zajistit nejefektivnější vydávání veřejných prostředků. 

Odolné ekosystémy 

Ekosystémy České republiky jsou pod značným tlakem intenzivního 
zemědělství a lesnictví, které přispívají k degradaci půdy a snižují její 
schopnost zadržovat vodu. Dochází k další fragmentaci krajiny             
a úbytku biologické rozmanitosti. Významná část povrchových vod je 
kontaminována splachy z polí a odpadními vodami. Do roku 2030 
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je třeba tyto trendy zvrátit a dosáhnout postupného zlepšování současného stavu. K tomu 
lze využít synergie mezi zvyšováním úrodnosti půdy, zachycováním a ukládáním uhlíku 
z atmosféry v půdě ve formě organické hmoty a zadržováním vody v půdě. Hospodaření 
v krajině mohou zlepšit zejména vhodně zacílené zemědělské dotace. Synergie mezi 
obnovou ekosystémových funkcí krajiny a vytvářením pracovních míst na venkově 
při údržbě krajiny a v cestovním ruchu přispěje také k vyváženému územnímu rozvoji. 

Obce a regiony 

Obce a regiony se potýkají s důsledky postupující suburbanizace, 
která postupně zasahuje i menší sídla. Jsou s ní spojeny negativní jevy 
jako vznik vnitřních periferií s horší dostupností veřejných služeb a 
obslužných funkcí, odliv obyvatelstva a zdraví ohrožující faktory dané 
nárůstem dopravy. Města a obce se budou muset do roku 2030 také 
začít intenzivně připravovat na adaptaci na změnu klimatu. Municipality 
se s ohledem na nejasnosti v kompetencích a stále komplexnější 
prostředí s novými aktéry potýkají s nedostatky v efektivitě, kvalitě i legitimitě vládnutí, 
včetně zapojování veřejnosti. Do roku 2030 bude proto třeba v obcích a regionech 
podporovat plánování na úrovni funkčního urbanizovaného území, rozvíjet síť veřejných 
služeb v území, podporovat bezemisní dopravu, zajistit opětovné využívání brownfields     
a reurbanizaci městských center, omezit emise skleníkových opatření a podporovat 
adaptační opatření jako je například lepší péče o zeleň ve městech či pasivně energetické 
stavebnictví. 

Globální rozvoj 

Česká republika se hlásí ke své globální zodpovědnosti a do roku 
2030 bude dále spolupracovat na rozvoji globálního prostředí 
příznivého pro prosazování udržitelného rozvoje. Bude pravidelně 
vyhodnocovat dopady domácích politik na rozvoj v ostatních zemích a 
posílí koordinaci svého vystupování v rámci mezinárodních organizací. 
Česká republika podporuje globální udržitelný rozvoj také posilováním 
koherence vnitřních politik, a tím, že přijaté mezinárodní závazky a národní priority v 
oblasti udržitelného rozvoje průběžně promítá do koncepčních dokumentů a nástrojů 
vnějších politik. Zároveň aktivně buduje institucionální kapacity pro sledování koherence 
vnitřních politik s vnějším dopadem a omezuje jejich negativní vliv na  globální směřování 
k udržitelnému rozvoji. 

Dobré vládnutí 

Dobré vládnutí je základním předpokladem dlouhodobého rozvoje. 
V této oblasti Česká republika 2030 identifikuje několik zásadních 
výzev, jako je klesající míra politické participace prostřednictvím 
tradičních kanálů (politické strany a volby), slabá schopnost 
horizontální koordinace veřejné správy, omezená schopnost pracovat 
při rozhodování s dlouhodobou perspektivou, malé propojení s aktuální 
zahraniční debatou a silně limitovaná schopnost vládnutí inovovat. Do 
roku 2030 je proto nutné posílit mechanismy, jimiž je zajišťována soudržnost veřejných 
politik, rozvíjet inovativní prostředí ve veřejné správě, vylepšovat reprezentativní a zároveň 
posilovat participativní a deliberativní prvky demokracie, posílit datovou, znalostní 
a dovednostní kapacitu veřejné správy a rozvíjet systém sdílení dat a informací, uvnitř 
veřejné správy i směrem k občanům 
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Pro zajištění implementace strategického dokumentu Česká republika 2030 bude přijat 
samostatný implementační plán, který vyhodnotí, jak jsou v současné době naplňovány 
specifické cíle a identifikuje případná „bílá místa“ a potenciál pro přijetí nových politik 
či opatření. Cíle strategického rámce Česká republika 2030 budou naplňovány 
prostřednictvím strategických a koncepčních dokumentů na národní a krajské úrovni. 
Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády připraví za každé dva roky analytickou Zprávu 
o stavu kvality života a její udržitelnosti, která bude na základě indikátorů vyhodnocovat 
stav a trendy kvality života a její udržitelnosti v České republice. K její přípravě 
a oponentuře budou přizvány také zástupci a zástupkyně ostatních sektorů. Součástí této 
zprávy bude rovněž vyhodnocení naplňování cílů strategického rámce Česká republika 
2030 a doporučení k jeho případné aktualizaci. Bude tak nastaven systém vzájemné 
komunikace a sledování naplňování strategických a specifických cílů, který umožní 
případně upravit strategický rámec. 

Česká republika 2030 představuje vizi dlouhodobého rozvoje, na kterém se musí podílet 
rovněž nestátní aktéři a aktérky. Proto bude možné se přihlásit k naplňování jejích cílů 
formou tzv. dobrovolných závazků. Součástí implementace bude rovněž posílení 
udržitelnosti ve vnitřním fungování úřadů na národní a krajské úrovni a metodická podpora 
Úřadu vlády při aplikaci principů udržitelného rozvoje v rozhodování ústředních orgánů 
státní správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


