ČESKÝ PŘÍSPĚVEK
K CÍLŮM PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
PODNĚTY PRO POLITIKY
K NAPLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU OSN

ŘÍJEN2015

V září přišlo mezinárodní společenství s ambiciózním akčním plánem do roku 2030
ke globálnímu omezení chudoby a diskriminace, ochraně planety a posílení svobody,
bezpečnosti a prosperity. Tzv. Cíle pro udržitelný rozvoj (SDGs) navazují na úspěšný
program Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), přičemž budou vyžadovat větší provázanost
a zapojení jak ze strany rozvojových, tak rozvinutých zemí.
České neziskové organizace, vzdělávací instituce a další organizace, které již 25 let
podporují potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost žen a mužů,
věnují se vzdělávání a zasazují se o lidskou důstojnost, v nich spatřují příležitost pro
spolupráci napříč svými tématy a přístupy. Organizace sdružené v kampani MĚJ SE
K SVĚTU se na základě vzájemného dialogu napříč různými obory shodly na následujících
tématech, která vycházejí z nových globálních Cílů a která považují za prioritní pro Českou
republiku:
1.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ VE SPOLEČNÉ ŠKOLE – vzdělávání, které
nediskriminuje a vybavuje dovednostmi pro život v 21. století, je otevřené
světu kolem a podporuje učitele v jejich práci

2.

SOUDRŽNÁ A ROZMANITÁ SPOLEČNOST – solidarita a přístup k základním
službám, které pomáhají předcházet chudobě, společenským konfliktům
a vyloučení, odlišnost jako obohacení společnosti

3.

ROVNOST MUŽŮ A ŽEN – zamezení násilí na ženách, uznání neplacené práce
žen, zajištění péče z veřejných zdrojů, odstranění platové nerovnosti a chudoby
žen, podpora zastoupení žen v politice

4.

ZELENÁ, INOVATIVNÍ EKONOMIKA – menší emise skleníkových plynů a podpora
inovací, jež sníží plýtvání surovinami, energií i potravinami, více místa pro
přírodu v krajině

5.

SPOLUPRÁCE SE SVĚTEM – větší finanční podpora pro zahraniční rozvojovou
spolupráci a humanitární pomoc, včetně přispění k řešení situace uprchlíků,
důraz na efektivitu využívání prostředků, posílení role ČR v multilaterální
diplomacii, ochrana lidských práv

My, zástupci níže podepsaných organizací, se také hlásíme k odpovědnosti za tyto úkoly
a vyzýváme Vládu České republiky, aby:
•	se veřejně přihlásila k Cílům udržitelného rozvoje a k cílům relevantním pro ČR,
stanovila indikátory jejich naplňování
•	ustanovila mechanismus efektivní koordinace pro dosahování Cílů uvnitř státní
správy, otevřeně konzultovala a spolupracovala s neziskovým sektorem i dalšími
společenskými partnery při jejich naplňování
•	pravidelně hodnotila dosahování Cílů ve zprávě o udržitelném rozvoji ČR
a stanovovala akční plán pro jejich další naplňování
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1
VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ
VE SPOLEČNÉ ŠKOLE
(garance tématu: EDUin)
relevantní SDG: 4, 12

VÝCHODISKA A ZÁKLADNÍ DEFINICE PROBLÉMU
Česká republika patří dlouhodobě k zemím s vysokou úrovní gramotnosti a kvalifikace.
Přesto zhruba od přelomu tisíciletí stále větší část společnosti mluví o tom, že se úroveň
vzdělání zhoršuje. To je ale jedna z mála věcí, na níž existuje shoda. Část veřejnosti,
včetně odborné, vyzývá k důkladné reformě orientované na snížení selekce a zaměření
výuky na kompetence potřebné pro život, část naopak vidí řešení v návratu k tradičnímu
vyučování postavenému hlavně na znalostech a kázni.
Vzdělávací systém přestává spojovat a dávat dětem společný základ do budoucnosti.
Z hlavního vzdělávacího proudu odcházejí na jedné straně děti do praktických
a speciálních škol, na druhé straně ještě větší podíl dětí na elitní školy a víceletá
gymnázia (dohromady zatím cca 20 %). Učitelé jsou podprůměrně placení, mnozí cítí
silnou deziluzi a často stále složitější výchovné situace ve školách nezvládají, protože na
ně nejsou připraveni ani oni z pedagogických a učitelských fakult, ani školy vystavené
velkým společenským změnám. Proto někteří nespokojení rodiče zakládají vlastní školy
nebo děti učí doma. Vlivem zrušení školských úřadů, které zprostředkovávaly informace
a pokyny z Ministerstva školství, se začínají stále výrazněji lišit školy v jednotlivých krajích
republiky. Vzdělávací systém ztrácí schopnost vyrovnávat sociální rozdíly a fungovat jako
sociální zdviž. Učitelům se nedostává potřebné podpory a klesá možnost Ministerstva
školství ovlivňovat kvalitu systému. V této situaci jsou samozřejmě v nevýhodné pozici
právě chudí a méně vzdělaní.

ZÁKLADNÍ ARGUMENTY A KVANTIFIKACE PROBLÉMU
Česká republika dlouhodobě čerpá z tradice vysoké úrovně vzdělanosti a kvalifikace.
Už na přelomu 19. a 20. století jsme patřili k zemím na špičce gramotnosti (84 % dospělých
obyvatel) i školní docházky (96 % obyvatel prošlo přinejmenším základním vzděláním).
V průběhu 20. století pokračovala, i z geopolitických důvodů, silná orientace na průmysl
a technické vzdělávání. To na jedné straně zařadilo Československo a pozdější Českou
republiku mezi vyspělé státy, ale také to znamená past, protože kompetence nutné
pro úspěšný osobní i profesní život se od té doby posunuly k jiným dovednostem, než
které náš vzdělávací systém preferuje a reprodukuje. Především ke schopnosti otevřené
komunikace, iniciativnosti, odhodlání vybrat si sám svůj úkol a nést zodpovědnost za
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jeho splnění. Setrvačnost pedagogiky postavené na výchově k poslušnosti, která byla
typická pro 19. a 20. století, je obrovská; vůle ke změně omezená.
Během posledních dvaceti let se podle dostupných dat výsledky českých žáků většinově
zhoršují a dostávají se do podprůměru sledovaných zemí (jak dokládají opakovaná šetření
OECD PISA a TIMSS). Rodiče jsou ovšem s tradičně pojatým vzděláváním většinově
spokojeni (přes mírný pokles jde stále o 60 až 70 % rodičů) a politická reprezentace dále
ordinuje vzdělávacímu systému většinou jen represivní léčbu (jednotné přijímací zkoušky,
státní maturitu, plošné testování), která je v rozporu jak s potřebami širšího pracovního
trhu (nejen části průmyslu) a společnosti, tak s jejími vlastními vzdělávacími dokumenty. 1, 2
Rozvoj internetu a ztráta vzdělávacího monopolu vede ke snižování vážnosti škol v očích
dospívajících. Reálné vzdělávání se stále častěji přesunuje mimo školu a je nutné, aby
to i školy v České republice vzaly na vědomí a hledaly ve změněných podmínkách svou
novou roli. Tou může být právě sociálně soudržné a otevřené prostředí, kde jsou děti
chráněny, kde mají dostatek času na opravdu hluboké poznávání, rozvoj sociálních
a dalších kompetencí klíčových pro naplnění nových globálních cílů. Tedy schopností
vycházet s druhými a spolu s nimi se vzdělávat, převzít zodpovědnost za svůj život
a svou vzdělávací cestu, být solidární s těmi, kteří jsou méně úspěšní, a schopnost
zodpovědně vnímat své místo ve světě a v přírodě.
Podpora učitelské profese je klíčovým nástrojem pro zlepšení většiny problematických
parametrů našeho vzdělávacího systému. Zajímaví, nepřetížení učitelé s pocitem životní
perspektivy a dobrou metodickou podporou přitáhnou žáky ke společné škole a snáze
každému nabídnou to vzdělání, které v 21. století k seberealizaci a prospěšnosti opravdu
potřebuje. Stejně tak je ale třeba zlepšovat řízení systému, tedy například způsob, jakým
se do vedoucích funkcí dostávají ředitelé a ředitelky, jakým jsou školy financovány, jak
je postaráno o kariérní dráhu jak učitelů, tak vedoucích pracovníků. Pedagogickým
profesím je třeba dát perspektivu srovnatelnou například s kariérou lékaře nebo vysoce
kvalifikovaného technika.
Národní vzdělávací systémy jsou velmi rozdílné. A je důležité, aby takové zůstaly
a zajišťovaly prostor pro různorodost a vzdělávací inovace i uvnitř národních hranic.
Přesto i Česká republika musí vzít globální tendence na vědomí a potřebuje zajistit dalším
generacím svých občanů společný základ. Pokud se chce dál počítat mezi vyspělé
země, nemůže zůstat „rezervací“, kde je považována selekce dětí za prospěšný trend,
a státní politikou je represe žáků, de facto založená na snaze odradit je pokud možno
od absolvování vyšších stupňů vzdělávání. Taková strategie nemůže být dlouhodobě
úspěšná. Je třeba si uvědomit, že škola nejen zůstává důležitou cestou, jak děti připravit
na osobní, občanský i pracovní život. Je v současném liberalizovaném a globalizovaném
světě jedním z posledních nástrojů, jímž můžeme ovlivňovat sociální soudržnost.
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PRIORITNÍ ÚKOLY:
1. Společná škola – umožnit všem dětem bez rozdílu naplňovat svou potřebu
vzdělávání a naučit se vést plnohodnotný, Česku a světu prospěšný život
Směřujme ke společné základní škole, kam budou moci chodit všechny děti. V kontaktu
s celým sociálním spektrem jim umožněme realizovat své individuální vzdělávací potřeby
a veďme je ke schopnosti projevovat iniciativu, nést plnou zodpovědnost za svůj život
a osobní vzdělávací cestu, naučit se vycházet s ostatními a osvojit si znalosti, dovednosti
a hodnoty potřebné pro udržitelný rozvoj
Možné indikátory:
•	růst investic do vzdělávání - procento z HDP a investice na hlavu žáka
•	pokles procenta dětí mimo hlavní vzdělávací proud, zejména růst procenta děti
se SVP vzdělávaných v jednotlivých typech škol
•	snižování rozdílů mezi „nejlepšími“ a „nejhoršími“ českými žáky v rámci
mezinárodních šetření typu PISA
2. Podpora pedagogických pracovníků – podporovat učitele jako základní stavební
kámen školy a vytvořit jim co nejlepší prostředí k práci
Nabízejme školám speciální pedagogy, podpůrné profese (etopedy, mentory
a psychology) a snažme se přitáhnout k učení zajímavé lidi z jiných profesí a nabídnout jim
novou kvalifikaci. Tvarujme učitelskou kariéru jako cestu, která umožňuje seberealizaci,
kariérní postup i slušný výdělek.
Možné indikátory:
•	nárůst podílu škol, kde jsou přítomní speciální pedagogové a pomáhající profese
podporující výkon práce učitele
•	existence funkčního systému transparentní a trvalé finanční podpory učitelské
profese
•	existence programů, které přitahují k učitelství schopné lidi z jiných profesí
3. Svět vzdělávání – otevírat školu světu kolem, vytvářet ve vzdělávacím systému
podmínky pro individuální vzdělávací cesty při zachování společné školy, kde
úspěchu může dosáhnout každý
Propojujme školu se vzdělávacími příležitostmi mimo ni, aby každý mohl zvyšovat své
kompetence bez ohledu na to, jakou školu vychodil, v jakém prostředí vyrůstal, a kolik let
mu je. Pěstujme rozmanitost vzdělávacích přístupů a metod a podporujme reflexi nebo
hodnocení vzdělávacího procesu a jeho výsledků i samotnými učiteli.
Možné indikátory:
•	nárůst podílu těch, kteří získávají kvalifikaci mimo denní studium a pomocí
Evropského rámce kvalifikací
•	rostoucí úroveň gramotnosti dospělých dle výsledků šetření PIACC
•	existence systému, který umožňuje uznat neformálně získané vzdělání jako
součást kvalifikace
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2
SOUDRŽNÁ A ROZMANITÁ
SPOLEČNOST
(garance tématu: Platforma pro sociální bydlení)
* relevantní SDG: 1, 10, 11, 16

VÝCHODISKA, DEFINICE A KVANTIFIKACE PROBLÉMU
Soudržnost a rozmanitost jsou základní podmínkou stability a prosperity společností
a jejich přínosu ke světu kolem. Česká republika se v řadě ohledů řadí mezi země světa
s nejmenšími sociálními rozdíly. Ty však v posledních letech rychle rostou. Část společnosti
poptává vytlačení chudých osob mimo viditelný veřejný prostor a politici takovému zadání
jdou často vstříc. Počet sociálně vyloučených lokalit se od roku 2006 zvýšil o polovinu
a počet lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách se zvýšil zejména díky společenské
poptávce o třetinu.3 Obecné indikátory sociální soudržnosti jsou mírně pod průměrem
zemí EU a spíše se zhoršují.4 Česká republika také patří mezi země nejméně rozmanité
a podle posledního průzkumu je členským státem, s nejvyšším podílem lidí (81 %), kterým
vadí cizinci.5, 6 Bez změny celospolečenského přístupu k sociálně vyloučeným osobám
se budou problémy dále prohlubovat.

ZÁKLADNÍ ARGUMENTY
Historie i současnost nám neustále potvrzují, že investovat do soudržnosti se
společnostem vyplácí. Dokonce i pomoc těm, na které velká část společnosti nahlíží
jako na ty, kteří si své problémy způsobili sami. Sociální začleňování dlouhodobě zvyšuje
kvalitu (např. střední délku) života a pomáhá ekonomice (více lidí se konstruktivně zapojuje
do společenského života). Především je ale základem lidské důstojnosti.
Pokud k němu dochází včas, pak navíc šetří sociální dávky, ale také veřejné výdaje
spojené s problematickými jevy, jako jsou závislost na drogách, hazardu či prostituce.
Jakmile děti vyrůstají v ústavní péči, na ubytovnách či ve vyloučených lokalitách, jen těžko
se vřazují do přirozené komunity a jejich osud často vede k opakovanému sociálnímu
vyloučení v další generaci. Pokud stát včas své slabší občany nechrání, například před
novodobou lichvou, tito lidé se ocitají na kraji společnosti a doplácí na to jak základní
lidská práva, tak veřejné pokladny.
Sociální soudržnost a rozmanitost mají svůj přínos nejen pro společnost, ale i pro
jednotlivce. Podpora společenské různorodosti zvyšuje respekt k jednotlivci a podporuje
osobní svobodu žít svým vlastním způsobem či životním stylem – svobodu mít vlastní
bydlení, zaměstnání, vzdělávání, sociální, kulturní, duchovní či intimní život, aniž
bychom pro ně byli pranýřování. Pestré společnosti pak bývají i společnosti tvořivé
a konkurenceschopné.
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Mějme na paměti i mezinárodní přesah. Destabilizovaná společnost je totiž hrozbou
nejen pro své slabší členy (seniory, zdravotně postižené osoby, menšiny, uprchlíky), ale
i pro své okolí. Společnost bez sociální soudržnosti se nezřídka orientuje na represi,
vyvolává strach a směřuje k násilí, politické radikalizaci a omezování svobody všech.
Těžko může pomáhat svým sousedům, chránit planetu či bránit práva lidí v chudých
zemích.
Bez soudržnosti a rozmanitosti riskujeme naši svobodu a bezpečnost. Bez sociálního
kapitálu opřeného o partnerství veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru,
expertů a samotných osob ohrožených vyloučením - není možné realizovat ani zásadní
společenské změny potřebné pro udržitelnou prosperitu. Tato partnerství vznikají
zejména na místní úrovni, ale samosprávy mohou problémy sociálního vyloučení vyřešit
jen společně, nikoli jedna na úkor druhé. Pro důvěru ve společnosti potřebujeme vytvářet
prostor pro pozitivní diskusi, nikoli šířit v politické a mediální debatě paniku a strach.

PRIORITNÍ ÚKOLY:
1. Solidarita – rychlá pomoc lidem s bezprostředním ohrožením jejich lidské
důstojnosti
Imperativ zisku a individualismus mohou zacházet příliš daleko a oslabovat společnost
jako takovou. Snažme se bránit závislosti na pomoci, ale neměřme základní lidskou
důstojnost jen penězi. Pomáhejme těm, kterým se zrovna nedaří. Ať už se ocitli bez
ekonomického příjmu, bez bydlení, na pokraji exekuce. Ať už si myslíme, že na tom mají
svůj podíl či nikoliv.
Možné indikátory:
•	pokles počtu lidí bez domova (podle ETHOS)
•	pokles počtu lidí v exekucích a průměrných exekuovaných částek
•	pokles míry nezaměstnanosti
•	nerostoucí míra nerovnosti (koeficient GINI)
2. Stejný přístup – podpora politik, institucí a rodin, které dlouhodobě pomáhají
udržet ohroženým skupinám přístup k základním službám
Soudržnosti se daří tam, kde není pocit dlouhodobé nespravedlnosti. Předcházejme
společenským konfliktům a lidskému utrpení, které vznikají při opakovaném vyloučení
různých skupin ze stejného přístupu k veřejným službám, z kulturního života společnosti
a hlavně při oddělení od svých blízkých. Stát a obce by měly pomáhat nejen sociálním
institucím, ale i rodinám, které se o slabší starají, tak aby péče o vyloučeného jednotlivce
nevedla k vyloučení celé rodiny. Lokální řešení jsou stále důležitější i v sociální oblasti.
Možné indikátory:
•	pokles počtu sociálně vyloučených lokalit a pokles počtu lidí žijících v sociálně
vyloučených lokalitách
•	nárůst zaměstnanosti a ekonomické aktivity vyloučených skupin, včetně poklesu
počtu a míry recidivy u vězňů, gamblerů, drogových uživatelů, alkoholiků
•	nárůst počtu zdravotně postižených osob a seniorů žijících v rodinách, počtu dětí
žijících v pěstounských rodinách a podílu seniorů nežijících pod hranicí chudoby
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3. Odlišnost jako bohatství – šíření respektu k odlišným identitám a snaha je
plnoprávně začlenit do české společnosti
Soudržná společnost staví na respektu k lidským právům. Učme se dlouhodobě
vnímat různorodost a odlišnost (ve vyznání, barvě pleti či sexuální orientaci) jako přínos
a obohacení naší společnosti. Osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené
není moudré stigmatizovat, hledejme spíše potenciál v nich skrytý a připusťme, že ve
velké většině společnosti přinášejí pozitivní hodnoty.
Možné indikátory:
•	klesající počet útoků na lidi jiné rasy, počet (fyzických, slovních atd.) útoků
z nenávisti
•	rostoucí počet oblastí života, ve kterých není sexuální orientace jednotlivce
důvodem k jeho diskriminaci, mimo jiné počet registrovaných partnerství a počet
adopcí dětí stejnopohlavními páry nebo jedním z partnerů v takovém páru
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3
ROVNOST MUŽŮ A ŽEN
(garance tématu: Česká ženská lobby)
* relevantní SDG: 1, 5

VÝCHODISKA, DEFINICE A KVANTIFIKACE PROBLÉMU
Rovnost žen a mužů je jedním ze základních předpokladů spravedlivé společnosti
a udržitelného rozvoje jak v chudých, tak v bohatých zemích. Nová globální dohoda ji
proto věnuje samostatný cíl. Podpora silnějšímu postavení žen dlouhodobě patří také
mezi priority rozvojové spolupráce EU i ČR. Ačkoli Česká republika patří mezi rozvinuté
a bohatší země v celosvětovém srovnání, v otázkách genderové rovnosti tomu tak vždy
není. Situace je totiž taková, že genderově podmíněné násilí a násilí na ženách je stále
palčivým problémem naší společnosti. Ženy a zejména určité skupiny žen více ohrožuje
chudoba či materiální nedostatek. Ženy u nás v průměru vydělávají skoro o 22 % méně než
muži: je to jeden z největších rozdílů mezi evropskými státy a dlouhodobě se nesnižuje.
Stejně tak ženy mají o pětinu nižší důchody a seniorkám hrozí chudoba dvakrát více
než seniorům. 28 % neúplných rodin se pohybuje na hranici chudoby: skoro ve všech
případech se jedná o samoživitelky s dětmi. V ČR máme silný sklon přehlížet důležitost
péče a stále se do velké míry očekává, že ženy budou automaticky o potřebné pečovat
v rámci své neplacené práce. V neposlední řadě ženy pořád ještě chybí v rozhodovacích
pozicích a politických orgánech. Čelí překážkám při vstupu do politiky – česká společnost
má stále předsudky vůči ženám v politice, ženy často po návratu z práce čeká další
směna v péči o děti a o domácnost a těžko se prosazují v převážně mužských kolektivech
politických stran. V žebříčku zastoupení žen v parlamentech figurujeme celosvětově na
72. místě.

ZÁKLADNÍ ARGUMENTY
Rovnost žen a mužů vyžaduje nejen legislativní a institucionální změny, ale také proměnu
společenského přístupu. Je na čase odmítnout sexistické zobrazování žen v médiích
i veřejném prostoru a vytvořit prostor pro odlišnost – jak mezi ženami a muži navzájem,
tak mezi jednotlivými muži a ženami. Potřebujeme si uvědomit význam mezilidských
vztahů pro život každého z nás. Všichni totiž žijeme ve vztazích vzájemné závislosti.
Péče o děti, starší a nemocné je společensky přínosná a nepostradatelná. Stále ji
ponejvíce poskytují ženy, a to bez společenského ocenění. Pro některé to může být vlastní
volba a seberealizace. Ale většina se nemůže svobodně rozhodnout, zda bude v rodině
péči poskytovat na plný úvazek zdarma, či nikoli. Většina žen tak pracuje na dvě směny
a zůstává v nerovném postavení. Pokud se péče stává placeným zaměstnáním, patří
mezi velmi nízko placené profese. Navíc komerční služby nezajistí, že se péče opravdu
dostane k těm, kteří ji potřebují – rozhoduje, kdo má peníze, nikoli, kdo potřebuje pomoc.
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PRIORITNÍ ÚKOLY:
1. Konec všech podob násilí na ženách – účinnými kroky skoncovat s nejzávažnějším
projevem nerovnosti
Násilí na ženách se vyskytuje napříč zeměmi a společenskými vrstvami. Má mnoho
podob: domácí násilí, znásilnění, sexuální obtěžování či nově vznikající kybernásilí.
S nějakou formou agrese se v průběhu života setkala zhruba každá třetí česká žena.
Svědky v případě domácího násilí pak bývají i děti. Časté je také porušování práv žen
v porodnicích. Prolomme toto tabu a začněme o různých podobách násilí na ženách
veřejně mluvit. Vláda by pak měla naplňovat schválený Akční plán prevence domácího
a genderově podmíněného násilí a vyčlenit na to potřebné finanční zdroje, důsledně
chránit a podporovat oběti násilí a podepsat Istanbulskou úmluvu o prevenci a boji proti
násilí na ženách a domácímu násilí.
Možné indikátory:
•	nárůst počtu specializovaných služeb (včetně utajených azylových domů pro
ženy) s rovnoměrnou regionální dostupností pro osoby ohrožené domácím
a genderové podmíněným násilím
•	zavedení systematického a intenzivního vzdělávání v oblasti domácího
a genderově podmíněného násilí pro všechny profese, které přicházejí do styku
s osobami ohroženými násilím
•	nárůst počtu efektivních kampaní zaměřených na primární prevenci a kampaní
proti domácímu a genderově podmíněnému násilí ze strany příslušných orgánů
státní správy
2. Konec chudoby žen a odstranění platové nerovnosti mezi muži a ženami
Ženy jsou v České republice více ohroženy chudobou a sociálním vyloučením než muži.
Platí to hlavně pro samoživitelky, skrze jejich sociální vyloučení se chudoba přenáší na
děti a neplacení výživného zvyšuje riziko ohrožení chudobou. Nedostatek hrozí také
rodinám s více dětmi. Ženy čelí větší pravděpodobnosti chudoby ve stáří než muži.
Snižujme proto platové rozdíly mezi muži a ženami, chudobu samoživitelek a seniorek
a vyrovnávejme rozdíly v penzích mužů a žen.
Možné indikátory:
•	snížení rozdílu v průměrných mzdách žen a mužů dle odvětví a vzdělání (EUROSTAT)
•	snížení míry rizika ohrožení chudobou a sociálním vyloučením u žen samoživitelek
(EUROSTAT)
•	snížení rozdílu v důchodech žen a mužů (nutné si údaje vyžádat od České správy
sociálního zabezpečení a vypočítat samostatně)

10

3. Péče o potřebné – uznat péči a zajistit veřejné služby péče
Od českých žen se stále očekává, že to budou právě ony, kdo se postarají o děti, seniory,
nemocné či hendikepované členy rodiny. Ačkoliv to může být náplní života některých
žen, jiné ženy by velmi ocenily pomoc od veřejných institucí. Měli bychom zavést právo
dítěte na předškolní vzdělávání a vyhradit část rodičovské dovolené otcům. Rodičovský
příspěvek je nutné zvýšit tak, aby sólo rodičům zajišťoval alespoň příjmy nad hranicí
chudoby. Péče o seniory a seniorky by měla klást důraz na budování kvalitních, důstojných
a finančně dostupných domů s pečovatelskou službou, zařízení komunitní péče či terénní
péče poskytované doma a zejména nabízet z veřejných zdrojů adekvátní ekonomickou
podporu těm, kdo chtějí pečovat o seniory doma. Lidé by měli mít možnost zvolit si
vyhovující typ péče s důrazem na možnost setrvání ve svém přirozeném prostředí.
Možné indikátory:
•	pokles počtu odmítnutých žádostí při zápisu do školky (Ústav pro informace ve
vzdělávání)
•	vzestup počtu mužů na rodičovské dovolené (ČSÚ)
•	nárůst reálné hodnoty rodičovského příspěvku v porovnání k průměrné mzdě
(data ČSÚ, nutno dopočítat)
•	rostoucí počet nově vzniklých veřejných (nekomerčních) zařízení komunitní péče
- flexibilní forma péče o seniory, kombinace a) denního stacionáře, b) terénní
péče – návštěvy min. 1x denně v bytě seniorů, doplňkové služby – např. rozvoz
jídla, nákupy, domácí práce, c) lůžkového oddělení pro krátkodobé pobyty
4. Větší zastoupení žen v politice – zajistit společné řízení státu a obcí muži
a ženami
Ženy a dívky tvoří polovinu české i světové populace. Přesto je jich v české politice
zastoupena přibližně pětina. Naše politika tak zůstává mužským světem. České ženy
jsou stejně schopné jako čeští muži a jejich životní zkušenosti by v politice neměly
chybět. Nízká účast žen v politice není dána jednoduše tím, že ženy do politiky nechtějí
nebo pro ni nemají ty správné vlohy. Výzkumy ukazují, že o politiku se zajímají stejně
jako muži 7 a jejich zastoupení v politických stranách se pohybuje mezi 30 a 54 %.8 Při
sestavování kandidátních listin bohužel často nerozhoduje pouze zájem, kvalifikace či
předchozí zkušenosti, ale spíše osobní známosti anebo to, kdo dokáže sehnat straně
vlivné sponzory. Ženy jsou z těchto „pánských klubů“ většinou vyloučeny. I ve vedení
stran, které má na sestavování kandidátek zásadní vliv, jsou muži opět v drtivé většině.
Začněme proto více hovořit o tom, jak překonat překážky, kterým ženy musí čelit ve svém
osobním životě, ve společenských očekáváních a v institucionálním nastavení české
politiky od obecních zastupitelstev až po parlament. Vytvářejme tlak na zákonodárce, aby
hledali pozitivní legislativní opatření, která vyrovnají poměry a zvýší účast žen v politice.
Možné indikátory:
•	zvýšení průměrného místa na kandidátních listinách, z nějž kandidují ženy
•	narůst podílu žen v obecních a krajských zastupitelstvích
•	narůst podílu žen v Poslanecké sněmovně (Český statistický úřad na
www.volby.cz) a ve vládě (webové stránky vlády)
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4
ZELENÁ, INOVATIVNÍ EKONOMIKA
(garance tématu: Zelený kruh)
* relevantní SDG: 6, 7, 8, 9, 12, 13,15

VÝCHODISKA, DEFINICE A KVANTIFIKACE PROBLÉMU
Zelená ekonomika je důležitá pro náš každodenní život, pro naše vlastní zdraví i pro
ochranu přírody, která nás obklopuje. Ale je také podmínkou rozumného čerpání
přírodních surovin, odpovědného vztahu k okolnímu světu i prosperity naší země.
Prozatím jsme tím vším plýtvali. Česká ekonomika nezdravě závisí na fosilních palivech,
takže každý den utratíme skoro 300 milionů korun za dovoz ropy či zemního plynu.9
Patříme k rekordmanům v exhalacích skleníkových plynů.10 Kvůli špatnému využívání
půdy voda ročně z naší krajiny odnese 21 milionů tun ornice. Šestina Čechů a Češek žije
v místech, kde množství škodlivého prachu ve vzduchu překračuje hygienické normy.10
A skoro dvě třetiny našich odpadků končí na skládkách nebo se spalují 10 – zatímco
například sousední Německo jich více než 60 procent recykluje.

ZÁKLADNÍ ARGUMENTY
Česká ekonomika masivně plýtvá – plýtvá energií i surovinami, plýtvá naším zdravím
i krajinou, jež utváří náš každodenní domov. Proto stopa našeho hospodářství zbytečně
těžce dopadá na naše životy i na životy lidí za našimi hranicemi. Závislost na dovozu
drahých surovin se stává těžkým břemenem, které snižuje schopnost našich podniků
soutěžit na globálním trhu. A také zvyšuje účty, jež rodiny platí například za vytápění.
Česká republika patří k evropským rekordmanům v exhalacích skleníkových plynů.
Snížení tuzemského příspěvku ke globálním změnám podnebí – které nejvíce postihují
chudé lidi v Africe nebo Asii a mají potenciál vyvolávat další či větší uprchlické vlny – je
věcí naší odpovědnosti vůči okolnímu světu i zdravého rozumu. Ale vysoká závislost
na fosilních palivech také poškozuje naše zdraví. Smog z uhelných elektráren nebo
zastaralých průmyslových podniků, výfukové plyny a topení uhlím škodí hlavně malým
dětem.
Naší ekonomikou protékají suroviny, které čerpáme z přírody, dovážíme z ciziny a často
skoro obratem vyhazujeme na skládky. Zaostáváme v recyklaci, která by mohla často
dobře nahrazovat importované materiály. Výrobky s krátkou životností končí rychle v koši,
takže musíme kupovat nové a nové. Přitom dovoz dřeva, kovů nebo třeba mořských
ryb a zemědělských komodit přispívá ke stopě, kterou naše ekonomika došlapuje na
přírodu, půdu a životy lidí v jiných částech světa.
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Nerozumné nakládání s přírodou také podrývá ekonomiku a mění krajinu kolem nás.
V české krajině přibývá vzácných zvířat větší velikosti – rysů a bobrů, orlů nebo vyder.
Rozšiřujeme také místa, jež jsme se rozhodli v národních parcích a rezervacích vyčlenit
pro divokou přírodu. Jenomže mezitím mizí nenápadná, ale důležitá mozaika života kolem
nás. Rapidně ubývá obyčejných polních ptáků, včel či motýlů. Na venkově chybí drobná
zeleň či malé mokřady a narovnané řeky rychle stékají do nížiny. Zbytečně přicházíme
o množství životně důležité zemědělské půdy i zelené plochy ve městech. Přitom právě
tato příroda je důležitá nejen proto, že utváří náš každodenní život, ale také coby pilíř
naší ekonomiky. Je to právě ona, co nám dodává nenahraditelné služby: opyluje, chrání
úrodu před škůdci, chrání před suchem i povodněmi nebo poskytuje živiny.
Chytrá ekonomika, která bude lépe využívat suroviny a paliva, méně špinit náš vzduch
a řeky nebo dobře pečovat o krajinu, je podmínkou zdravého života pro každého, naší
hospodářské prosperity a slušného chování k našim sousedům i lidem na druhé straně
planety.

PRIORITNÍ ÚKOLY:
1. Zabránit nebezpečným změnám klimatu – schválit zákon o snižování našich
emisí skleníkových plynů
Česko patří k rekordmanům v exhalacích skleníkových plynů. Používejme v budovách,
průmyslu či autech nové technologie s nízkou spotřebou a také vyrábějme čistou,
domácí energii z obnovitelných zdrojů. Zákonodárci napříč politickými stranami by se
měli shodnout na legislativním rámci, který stanoví, jakým tempem budeme snižovat
závislost na ropě, uhlí a zemním plynu. Ubude tak rovněž smogu, který poškozuje naše
zdraví.
Možné indikátory:
•	pokles emisí CO2 v tunách na jednoho obyvatele (zdroj: MŽP)
•	pokles absolutní spotřeby fosilních paliv v tunách ropného ekvivalentu (zdroj:
ČSÚ a MPO)
•	pokles podílu obyvatel žijících v místech, kde jsou překračovány limitní
koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 (%; zdroj: MŽP)
2. Inovativní a čistá ekonomika – cílevědomě podporovat inovace, které zajišťují
dobrý životní standard s menší závislostí na surovinách
Pokud má česká ekonomika uspět v globální soutěži, musí méně plýtvat a chytřeji
využívat drahé suroviny i potraviny, které čerpáme z přírody a často dovážíme. Recyklujme
lépe odpady, jež by šlo ještě použít, ale zbytečně končí na skládkách. Stát by také
měl cílevědomou legislativou podporovat inovace, které zajistí větší životnost a lepší
recyklovatelnost výrobků. A postarejme se, aby náš dovoz komodit, jako jsou krmiva,
ryby nebo dřevo, nepřečerpával zdroje vody či půdy a nevytlačoval divokou přírodu
v jiných částech světa.
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Možné indikátory:
•	snížení domácí materiálové spotřeby v tunách na jednoho obyvatele (zdroj: MŽP)
a nárůst míry recyklace komunálního odpadu (% dle VÚV; zdroj: MŽP a VÚV)
•	pokles dovozu krmiv a relevantních surovin (v konkrétních položkách celního
sazebníku) na jednu velkou dobytčí jednotku (VDJ) v českých zemědělských
podnicích (tun/VDJ) (zdroj dat: ČSÚ)
•	nárůst darů potravinovým bankám (indikátor se prozatím nesleduje)
3. Ochrana přírody – pečovat o přírodu i krajinu tak, aby byla pestrá a přístupná,
nacházela v ní domov vzácná zvířata či rostliny a místo v ní našla i divoká příroda
Pečujme o českou krajinu tak, že v ní bude také dost místa pro bohatou přírodu – aby
přibývalo drobné zvěře, ptáků a motýlů, kvetoucích luk či mokřadů. Ponechme v ní také
místa, kde divoká příroda dostane volnou ruku. Země plná zelených ploch bude rovněž
lépe zadržovat vodu. A krajina by měla být opravdu a snadno volně přístupná každému.
Součástí našeho každodenního života je i zeleň a živý veřejný prostor ve městech či
obcích – starost o něj se musí stát důležitým úkolem komunální správy.
Možné indikátory:
•	zlepšení indikátoru běžných druhů ptáků (% oproti roku 1982; zdroj: Česká
společnost ornitologická)
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5
SPOLUPRÁCE SE SVĚTEM
(garance tématu: FoRS –České fórum pro rozvojovou spolupráci)
* relevantní SDG: 1, 10, 17

VÝCHODISKA, DEFINICE A KVANTIFIKACE PROBLÉMU
Česká republika se hlásí ke své spoluzodpovědnosti za řešení dlouhodobých problémů
ve světě, spojených s chudobou a nerovnostmi či obranou lidských práv, i za pomoc při
okamžité záchraně lidských životů při humanitárních katastrofách a krizích. Má k tomu
lidský potenciál, specifickou historickou zkušenost i dobře nastavené mechanismy pro
zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) a poskytování humanitární pomoci, která je její
součástí. Má koncepci zahraniční politiky, v níž se hlásí k východiskům, jako jsou úcta
k lidské důstojnosti, solidarita, mezinárodní právo či humanistická tradice.11
To, že nám chudoba, ozbrojené konflikty nebo přírodní katastrofy ve světě nemohou
být lhostejné, dokládají i statisíce uprchlíků na hranicích a uvnitř Evropské unie.12
Z domovů je nevyhnaly jen ozbrojené konflikty 13, vzestup organizovaného zločinu (typu
ISIS) a různé formy politické, náboženské či etnické diskriminace, ale rovněž extrémní
chudoba, hlad a sucho, které souvisejí s širšími globálními problémy, například změnou
klimatu. Na těch mají podíl i rozvinuté země.
Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc přináší pozitivní přínosy nejen
lidem v rozvojových zemích, ale celému globálnímu společenství, tedy i samotné
ČR. Efektivní rozvojová spolupráce může výraznou měrou přispívat ke stabilnímu
a bezpečnému mezinárodnímu prostředí. Bez jeho prosperity, stability, a tedy udržitelnosti
nemůže zavládnout prosperita a stabilita ani v ČR.
Zároveň před ČR stojí řada výzev spojených s dodržováním jak klíčových principů
zahraniční politiky, tak mezinárodních závazků. Čeští politici stále častěji jezdí do zemí,
kde za obhajobu lidských práv hrozí vězení či dokonce smrt, a bagatelizují represivní
praxi autoritářů. To kazí pověst, kterou si ČR za čtvrtstoletí vydobyla v podpoře disidentů,
podkopává hodnoty Všeobecné deklarace lidských práv, na nichž stojí i evropská kultura,
a oslabuje tlak na demokratizaci a dobré vládnutí, tolik potřebné i pro naplnění globálních
Cílů udržitelného rozvoje.
V oblasti rozvojové politiky se pak ČR jen zčásti daří naplňovat vlastní závazky či
reagovat na aktuální potřeby. Jde zejména o výši prostředků, jež na ZRS poskytuje,
potřebu adekvátně reagovat na narůstající rozsah humanitárních krizí, včetně akutní krize
uprchlické, a v neposlední řadě také potřebu aktivnějšího zapojení do multilaterálních
institucí, kde se odpovědi na globální problémy průběžně diskutují a systematicky
koordinují.
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Nová Agenda 2030 a její Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) se vztahují stejně na bohaté
i chudé země a vycházejí z vědomí, že rozvoj, prosperita a důstojný život nejsou možné
bez ochrany životního prostředí a respektování planetárních limitů, bez propojování
domácí a zahraniční, rozvojové a nerozvojové agendy.

ZÁKLADNÍ ARGUMENTY
Před patnácti lety si mezinárodní společenství vytyčilo Rozvojové cíle tisíciletí (tzv. MDGs).
Přispět k jejich naplnění slíbila i Česká republika, a to jak prostřednictvím dvoustranné,
tak mnohostranné rozvojové spolupráce. V rámci EU se zavázala, že se bude snažit
dosáhnout do roku 2015 úrovně poskytovaných prostředků na rozvojovou spolupráci
ve výši 0,33 % HND (hrubého národního důchodu). 14 Prostředky však dlouhodobě
stagnují na úrovni kolem 0,11 % HND a je potřeba je postupně navyšovat alespoň
o 0,01 – 0,05 % HND ročně. Tento požadavek je v souladu s Koncepcí české zahraniční
politiky, s Rámcovou pozicí, kterou ČR prosazovala při jednáních o SDGs, a s odhodláním
usilovat o naplňování závazků ČR tak, aby EU splnila kolektivní cíl podílu oficiální rozvojové
pomoci na HND ve výši 0,7 %.15
Navíc, nově schválené globální Cíle udržitelného rozvoje přinášejí důležité dílčí závazky
a změny v prioritách. Zejména jde o to při celkovém směřování k podílu zahraniční
pomoci ve výši 0,7 % HND vyčlenit na pomoc do nejméně rozvinutých zemí (LDCs)
optimálně prostředky ve výši 0,15 – 0,20 % HND. Rozvojová pomoc totiž v těchto zemích
představuje často jediný vnější zdroj pro nastartování rozvoje.16 Své problémy – zejména
s nárůstem nerovností - však mají i země se středním příjmem (tzv. MICs), kde dnes žijí
téměř dvě třetiny chudých lidí světa.
Také u humanitární pomoci jsou rezervy: Prostředky, které na ni ČR systematicky
vyčleňuje ve státním rozpočtu, po škrtech v roce 2010 dlouhodobě stagnují kolem
70 mil. Kč. Trvalé podfinancování humanitární pomoci ČR neodpovídá nárůstu nových
krizí a neubývání „tradičních“ ohnisek, kde je potřeba dlouhodobého humanitárního
úsilí. K navyšování prostředků by mělo docházet systematicky a v rámci každoročních
Plánů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, v souladu s plány navrženého růstu objemu
humanitární pomoci (před jednorázovým krácením rozpočtu v roce 2010) a bez ohledu
na ad hoc humanitární prostředky uvolněné mimořádnými usneseními vlády. Zároveň
by se tak nemělo dít na úkor ostatních modalit dvoustranné ZRS, jako jsou rozvojové
projekty či transformační spolupráce.
Od roku 2013 je ČR členem Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (DAC)17, čímž se
zařadila mezi 29 nejvýznamnějších poskytovatelů rozvojové pomoci. To pro nás
znamená zvýšení mezinárodní prestiže, ale také vyšší závazky ve vztahu k efektivnosti
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, včetně jejich transparentnosti. K naplňování
průřezových principů rozvojové spolupráce zavazuje ČR také Koncepce zahraniční
rozvojové spolupráce ČR. Kromě šetrnosti k životnímu prostředí a klimatu se týká
především dobré správy věcí veřejných, rovnosti žen a mužů a dodržování lidských práv.
Prosazování rozvojových cílů tak má svůj zřetelný hodnotový a politický rozměr jak uvnitř
rozvojové politiky a programů na podporu demokratických hodnot a transformační
spolupráce, tak navenek při prosazování lidských práv v zahraniční politice ČR.
Pozice lidské bytosti, tak jak ji definuje Všeobecná deklarace lidských práv, podpora
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spravedlnosti a prevence různých forem diskriminace je ovšem v politickém dialogu
českých politiků nezřídka oslabena prosazováním bezprostředních politických
a ekonomických zájmů. Obchod a podpora lidských práv mohou a musejí koexistovat.
Dlouhodobě úspěšné a udržitelné podnikání musí stát na konkurenceschopnosti,
nikoliv na obchodech, které pomáhají udržovat či posilovat autoritářské režimy.

PRIORITNÍ ÚKOLY:
1. Zahraniční rozvojová spolupráce – plánovitě zvyšovat českou pomoc chudým
zemím a lépe tyto prostředky nasměrovat
Potvrďme závazek poskytovat na českou rozvojovou spolupráci 0,33 % HND a požadujme
po vládě, aby vypracovala plán pro jeho postupné dosažení ve střednědobém horizontu.
Zacilme dvoustrannou rozvojovou pomoc ČR především na nejméně rozvinuté země
a „křehké“ země, avšak při programování dvoustranné ZRS zohledňujme také potřebu
snižování nerovností v zemích se středním příjmem. Zvyšujme transparentnost, kvalitu
monitoringu a evaluací. MZV by mělo přijmout indikativní plán pro zvyšování efektivnosti
rozvojové spolupráce a naplňování průřezových principů rozvojové spolupráce
zakotvených v Koncepci ZRS ČR, jimiž jsou především dobrá správa věcí veřejných,
šetrnost k životnímu prostředí a klimatu, dodržování lidských práv a rovnost žen a mužů.
Možné indikátory:
•	nárůst podílu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) na HND a nárůst podílu ZRS
směřující do nejméně rozvinutých zemí
•	existence plánu naplňování závazků efektivnosti rozvojové spolupráce
s konkrétními indikátory
•	přistoupení do Mezinárodní iniciativy pro transparentnost pomoci (IATI), vyšší
umístění v Indexu transparentnosti pomoci (Aid Transparency Index, ATI)
2. Humanitární pomoc a důstojné zacházení s migranty – více a lépe pomáhat
lidem v ohrožení života, zdraví či v urgentní nouzi v jejich domovech či na útěku
Systematicky, ale urychleně navyšme prostředky na humanitární pomoc na 150 miliónů
Kč ročně a zvyšme její standardy. Pomáhejme více vnitřním přesídlencům a uprchlíkům
v zemích stižených akutními konflikty. Konstruktivně a aktivně se zapojme do krizových
plánů EU a hledejme způsoby důstojného zacházení s imigranty a jejich plnohodnotné
integrace do české společnosti.
Možné indikátory:
•	nárůst objemu humanitární pomoci ČR a jeho pozitivní procentuální změna
v dalších letech
•	uplatňování zásad Evropského konsensu o humanitární pomoci a principů tzv.
Dobrého humanitárního dárcovství, jako jsou lidskost, nestrannost, neutralita
a nezávislost poskytování humanitární pomoci
•	nárůst podílu uprchlíků všech statusů, kterým se na území ČR dostalo pomoci
od státu
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3. Lidská práva – pokračovat v zahraniční politice postavené na hodnotách lidských
práv a podpoře demokracie, neustupovat diktátorům
Držme se hodnotových východisek v naší politice podpory demokracie a transformační
spolupráce a trvejme na tom, aby lidskoprávní agenda nadále představovala jeden
z hlavních pilířů zahraniční politiky ČR. V případě oficiálních státních návštěv v zemích,
kde dochází k porušování základních lidských práv a rozsáhlým represím, neignorujme
stav nesvobody a strachu, jenž šíří autoritářské režimy. Neoslabujme morální apel vůči
autoritářským režimům domnělými ekonomickými výhodami.
Možné indikátory:
•	pokles množství zahraničních bilaterálních cest do zemí s represivním režimem
•	přítomnost a rostoucí rozsah lidskoprávní agendy v programech zahraničních
cest
4. Multilaterální diplomacie – zvýšit podporu politiků a kapacity ministerstev pro
globální procesy, aktivnější diplomacii v mezinárodních organizacích
Ukažme větší veřejnou a politickou podporu mezinárodní spolupráci a klíčovým procesům
pro globální udržitelný rozvoj, zejména klíčovým jednáním OSN. Usilujme o navýšení
kapacit napříč státní správou a zkvalitnění její koordinace v mezinárodních otázkách,
a také o větší zapojení českých subjektů do příslušných multilaterálních organizací.
Možné indikátory:
•	rostoucí míra a kvalita zapojení ČR do klíčových globálních procesů (o změnách
klimatu -UNFCCC, financování pro rozvoj atd.), včetně účasti nejvyšších
politických představitelů na globálních summitech, počtu zástupců ČR
v řídících orgánech, v pozici vedoucích vyjednávacích a expertních týmů EU
a v předsednických/ místopředsednických pozicích pracovních skupin, výborů,
komisí na mezinárodní úrovni a růst počtu návrhů/iniciativ či alespoň podpory pro
společné iniciativy v rámci mezinárodních organizací
•	nárůst podílu úředníků věnujících se multilaterální agendě na dalších českých
ministerstvech kromě MZV
•	rostoucí úspěšnost českých subjektů v tendrech multilaterálních organizací
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POZNÁMKY A PRAMENY
1.	Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha 2001, MŠMT:
www.msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/bila-kniha/narodni-program-rozvoje-vzdelavaniv-ceske-republice-bila-kniha-2001
2.	MŠMT: Strategie vzdělávání do roku 2020: www.vzdelavani2020.cz
3.	Čada, K., et al.: Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR: www.esfcr.cz/mapa-svl2015/?page=1
4.	Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování, MPSV: www.mpsv.cz/files/
clanky/21524/vi_2015_38827_p1.pdf
5.	Eurobarometr: Veřejné mínění v zemích Evropské unie: podzim 2014. Národní zpráva Česká
republika http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/eb82.pdf
6.	CVVM: Postoj české veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků: červen 2015:
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7411/f3/pm150723.pdf
7.	Vohlídalová, M.: Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření „Ženy a muži v rovnováze“.
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/vyzkumna-zprava-zdotaznikoveho-setreni_postoje-verejnosti-k-pusobeni-zen-v-politice.pdf
8.	Šprincová, V., Adamusová, M.: Politická angažovanost žen v České republice:
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/politickaangazovanost-zen-v-ceske-republice_forum_1.pdf
9.	ČSÚ: Databáze zahraničního obchodu
10.	Zpráva o životním prostředí České republiky, MŽP, Praha 2014
11.	MZV: Koncepce české zahraniční politiky: www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/analyzy_a_
koncepce/koncepce_zahranicni_politiky_cr.html
12.	Za první čtvrtletí 2015 požádalo v Evropské unii o azyl 185 000 lidí (Eurostat: Asylum
in the EU in the first quarter 2015, 18. červen 2015: http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/6887997/3-18062015-CP-EN.pdf/4457b050-26f9-4cf1-bf279ffb73ff8c7b)13.	Počet lidí nucených opustit své domovy v důsledku válečného konfliktu vloni vzrostl
na 59,5 milionu (OSN: UN warns of „record high“ 60 million displaced amid expanding
global conflicts, 18. červen 2015, www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51185#.
VY0l4Ruqqko).
14.	Viz závěry Evropské rady z roku 2005, ve kterých má ČR usilovat o dosažení poměru oficiální
rozvojové pomoci na hrubém národním důchodu (HND) ve výši 0,33 % do roku 2015.
15.	MZV: Koncepce ZRS ČR 2010–2017, www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_
spoluprace/koncepce_publikace/koncepce_zrs_cr_2010_2017.html
16.	Targeting ODA towards countries in greatest need, OECD/DAC(2014)
17.	OECD Development Assistance Committee: www.oecd.org/dac/
developmentassistancecommitteedac.htm
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DALŠÍ PRAMENY
•	Řada Education at a Glance dostupná na www.oecd/education/ nebo v české mutaci na
www.msmt.cz

•	Zprávy ze šetření PISA, TIMSS, PIRLS a dalších dostupné na www.csicr.cz
•	LEPIČ, M. a kol.: Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000 – 2025.
Praha: NUV, 2015. Dostupné na www.nuv.cz

•	Chytrá energie: energetická koncepce ekologických organizací (www.chytraenergie.info, 2010)
•	Energetická (r)evoluce: trvale udržitelná energetická koncepce pro Českou republiku
(Greenpeace, 2012)

•	Příroda a krajina České republiky: zpráva o stavu 2009 (MŽP)
•	Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR (MŽP)
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