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Zadání aktualizace 

• Strategický rámec UR (dále jen „SRUR“) 
schválen usnesením vlády ČR ze dne 11. ledna 
2010 č. 37 

• Aktualizace probíhá od června 2015, v 
červenci 2015 potvrzeno vládou 

• Termín předložení vládě: do 31. prosince 2016 
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Zodpovědnost 

• v srpnu 2014 na ÚV vznikl útvar věnovaný 
udržitelnému rozvoji, dnes Oddělení pro 
udržitelný rozvoj vykonávající mj. funkci 
sekretariátu RVUR 

• proces je koordinován 7-členným Řídícím 
výborem RVUR (vznikl v listopadu 2015) 
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Funkce strategického dokumentu „Česká 
republika 2030“ (I.) 

• na kvalitním analytickém základě 
identifikovat příležitosti a hrozby rozvoje 
České republiky  

• formulovat prioritní oblasti a cíle pro rozvoj 
České republiky 

• stanovit indikátory rozvoje České republiky, 
které budou komplexně zachycovat kvalitu 
života v ČR a její udržitelnost 
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Funkce strategického dokumentu „Česká 
republika 2030“ (II.) 

• fungovat jako strategický rámec pro 
dokumenty na národní a krajské úrovni  

• slouží jako věcný rámec pro přípravu 
programového období 2020+ 

• sloužit jako platforma pro přenos a 
monitorování kompatibility s mezinárodními 
závazky (Agenda 2030 – Cíle udržitelného 
rozvoje) 
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Dosavadní kroky (I.) 

• Zakotvení agendy udržitelného rozvoje: 
gestory předsedy vlády a ministr životního 
prostředí (usnesení vlády ze dne 29. 
července 2015 č. 622 k agendě 
udržitelného rozvoje) 

• Příprava projektového záměru do 
Operačního programu Zaměstnanost k 
zajištění tvorby dokumentu 
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Dosavadní kroky (II.) 

• Proběhla identifikace 6 klíčových oblastí 
budoucího dokumentu na základě hodnocení 
a klastrování 172 tezí k rozvoji České republiky 
od 49 organizací a institucí 

• Identifikace megatrendů ovlivňujících rozvoj 
České republiky a příprava analýzy jejich 
dopadu 

• Vyhodnocení SRUR 2010-2015 (probíhá) 
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Návrh struktury dokumentu (I.) 
ÚVOD 

- základní informace o strategii 
- kontext vzniku a existence strategie 
- účel strategie 
- uživatelé strategie 
- základní používané pojmy 
- ostatní relevantní strategické dokumenty 
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Návrh struktury dokumentu (II.)  
Analýza rozvoje ČR 

- hlavní rysy vývoje od roku 2010 včetně 
vyhodnocení SRUR  za léta 2010-2015 

 
- informace k výběru klíčových oblastí  
 
- megatrendy 
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Návrh struktury dokumentu (III.)  
Vize rozvoje ČR 

- vychází z vize formulované SRUR v roce 2010 
- upravena dle analýzy rozvoje ČR 
- obecná vize bude dále rozpracována v dílčích 

vizích pro jednotlivé klíčové oblasti 
- horizont obecné vize: 2050 
- horizont vize pro klíčovou oblast: 2030 
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Návrh struktury dokumentu (IV.)  
Klíčové oblasti pro rozvoj ČR 

1. Lidé a společnost, které nám umožní uspět v 21. 
století 

2. Odolný, chytrý a udržitelný hospodářský model 

3. Svobodná, demokratická a dobře spravovaná 
společnost (vládnutí) 

4. Česká republika podporující udržitelný rozvoj v 
Evropě a ve světě 

5. Udržitelné ekosystémy 

6. Udržitelný rozvoj sídel 
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Návrh struktury dokumentu (V.)  
Implementace 

1. Sledování kompatibility strategických cílů s 
ostatními strategickými dokumenty (strategické 
řízení) 
 

- kompatibilita je sledována prostřednictvím 
strategických cílů nového strategického 
dokumentu a k nim náležejících indikátorů,  
zajišťuje ji Oddělení pro udržitelný rozvoj (výbory 
RVUR poskytují odborné konzultace a zpětnou 
vazbu) 
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Návrh struktury dokumentu (VI.)  
Implementace 

- nastavení pyramidové hierarchické struktury cílů 
a opatření obsažených v klíčových strategických 
dokumentech, vhodným nástrojem pro sledování 
je Databáze strategií 

- dialog s dokumenty je třeba zahajovat již v době 
jejich otevření (MPŘ je již příliš pozdě) 

- výsledkem tohoto typu implementace je dvouletá 
analytická hodnotící zpráva (první vydání 
plánováno 2017) ke stavu kvality života v České 
republice 
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Návrh struktury dokumentu (VII.)  
Implementace 

2. Operacionalizace principů udržitelného rozvoje a 
doporučení vhodných nástrojů  
 
- Strategie udržitelného rozvoje (2004) uvádí 31 

principů, Strategický rámec udržitelného rozvoje 
ČR „pouze“ 8 principů 

- vytvoření přehledu nástrojů, kterými je možné 
tyto principy naplňovat  

- bude připravena prezentace vybraných nástrojů 
pro veřejnost (webové stránky pro různé 
uživatelské skupiny / typy aktérů) 
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Návrh struktury dokumentu (VII.)  
Implementace 

Bude připravena analýza potenciálu a doporučení k 
rozvoji konkrétních nástrojů, např.:  
- zadávání veřejných zakázek,  
- hodnocení dopadů regulace,  
- dotační politika a daně 
-  nastavení strategických výzev operačních 

programů a hodnocení udržitelnosti v nich, 
- koherence politik 
- nástroje na místní úrovni (MA 21, Smart Cities) 
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Harmonogram přípravy 

• 14. dubna – 12. května 2016: 6 kulatých stolů ke klíčovým oblastem 

• 21. dubna 2016: kulatý stůl k oblasti Udržitelný rozvoj sídel 

• 28. června 2016: 31. zasedání RVUR, projednání draftu 

• Červenec – srpen 2016: Zjišťovací řízení SEA 

• září 2016: Návrhu implementace ASRUR včetně monitorovacího 

rámce a indikátorů 

• Říjen – listopad 2016: MPŘ a schválení RVUR 

• Do 31. prosince 2016: předložení strategického dokumentu vládě 
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Zajištění participačního přístupu v přípravě 
strategického dokumentu 

• Vytvoření role koordinátora participace v rámci týmu zajišťujícího 
přípravu strategie 

• Zřízení expertního tým na tuto problematiku 

• Zajištění analýzy klíčových aktérů a na jejím základě vytvořit 
dobrovolného konzultačního uskupení pro přípravu aktualizace 
strategického dokumentu včetně zajištění IT řešení participace 

• Zařazení participativních prvků do klíčových bodů harmonogramu 
aktualizace v klíčových fázích přípravy  
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Klíčová oblast Udržitelná sídla 

• Úkoly:  

1) popsat aktuální stav a trendy, který určí vývoj v této oblasti do 
roku 2030 – Kde hrají území a územní rozvoj nejdůležitější roli s 
ohledem na udržitelný rozvoj? 

 

Priority zůstávají obdobné se SRUR 2010: 

1) Upevňování územní soudržnosti 

2) Zvyšování kvality života obyvatel v území 

3) Koordinace / propojení strategického a územního plánování 
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Děkujeme za pozornost …  

… a těšíme se na Vaše dotazy! 
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