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Informace o projektech věnovaných 
strategické práci 



Cíl projektu 

Odstranění bariér v prostředí, ve kterém jsou strategie tvořeny, vč. institucionálních 
a procesních limitů, které stojí v pozadí tvorby dokumentů a efektivního využití 
nástrojů strategické práce.  

Obsah projektu 

Zmapování strategické práce ve veřejné správě, vč. podrobné analýzy prostředí 
ovlivňujícího tvorbu strategií a využívání adekvátních nástrojů strategického řízení 
pro tvorbu strategických dokumentů; následná formulace doporučení pro státní a 
krajskou úroveň, vedoucí k rozvoji strategického prostředí a zkvalitnění strategické 
práce.  

Stav přípravy 

Věcné hodnocení hodnotiteli v rámci OP Zaměstnanost (stav k 8. 7. 2016). 

Rizikem je pomalost procesu při schvalování projektu na ŘO OP Z; neporozumění ze 
strany hodnotitelů. 

Mapování strategické práce 



Cíl projektu 

Zkvalitnění  expertní odbornosti  ve veřejné správě a tím i zvýšení kvality strategií. 
Vytvoření a zavedení vzdělávacího programu ke strategickému řízení ve veřejné správě s 
ohledem na životní cyklus strategických dokumentů. 

Cílové skupiny 

Úředníci útvarů spjatých s tvorbou strategických dokumentů na státní a krajské úrovni 
(primární cílová skupina); další úředníci a vedoucí úředníci veřejné správy (analytici, 
rozpočtáři), zastupitelé. 

Obsah projektu 

Příklady témat: nástroje strategické práce a práce s Metodikami; projektové řízení při 
tvorbě/realizaci/hodnocení strategií; rozhodovací uzly ve strategiích (priority, varianty a 
jejich hodnocení, výběr opatření); financování strategií; implementace strategií (vč. 
indikátorů, řízení rizik, komunikace); monitoring a hodnocení.  

Stav přípravy 

Úprava projektu po věcném hodnocení v rámci OP Zaměstnanost (stav k 8. 7. 2016). 

Rizikem je pomalost procesu při schvalování projektu na ŘO OP Z; neporozumění ze 
strany hodnotitelů. 

STRATeduka 



Cíl projektu 

Sjednocení a zlepšení kvality strategií vstupujících do Dohody o partnerství a 

operačních programů, odstranění zásadních nedostatků jako např. absence systému 

monitoringu a hodnocení na úrovni strategií; absence detailní provazby mezi 

strategiemi (formulace nároků) a programováním (realizace nároků), atd. 

Obsah projektu 

Zhodnocení vybraných cca 60 strategických dokumentů,  které jsou provázány s 

Dohodou o partnerství , návrhy na aktualizace a zpětná vazba k Metodice přípravy 

veřejných strategií. 

Stav přípravy 

Zveřejněno předběžné oznámení o realizaci veřejné zakázky; připravena a schválena 

zadávací dokumentace; předpokládáme vyhlášení ještě v červenci 2016. 

 

 

Analýza strategií 



Příprava programového období po 
roce 2020 



MMR-NOK již aktivně vstupuje do diskusí k přípravě programového období 
po roce 2020. 

Byla zpracována první verze Východisek a Plán prací na roky 2016 a 2017 
(neveřejné dokumenty). 

MMR prosazuje aktivní přístup při tvorbě budoucího modelu KP, profiluje 
názory na  platformách/mítincích (HLG jednání, konference – např. s EK či 
VR, bilaterální setkávání – např. se zástupci EP). 

Klíčová role MMR v rámci předsednictví V4 – lídr debaty v oblasti kohezní 
politiky; 2 ministeriády – podepsáno Společné prohlášení; konference; 
follow-up) + příslib PL v pokračování. 

MMR-NOK již formuluje postoje k některým klíčovým prvkům budoucí (ale i 
současné) KP – např. zjednodušování, sdílené řízení, výkonnostní rámec, 
zviditelňování, rozpočet, audity atd. 

 

2021+ 



Setkání ministrů zemí Visegrádské skupiny (CZ, HU, PL, SK) v rozšířeném 
složení o delegace Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska (V4+4). 

Tématem „Strategické plánování a budoucnost kohezní politiky po roce 
2020“  

Účast zajistila také eurokomisařka pro regionální politiku Corina Cretu, 
zástupci Evropského parlamentu a delegace Výboru regionů pod vedením 
předsedy Výboru regionů Markku Markkuly.  

Výstupem Ministerského setkání bylo podepsání Společného prohlášení zemí 
V4+4.  

Většina delegací vyzdvihovala důležitost strategického řízení pro Kohezní 
politiku a klíčovost včasného a obdobného započetí diskusí nad modelem 
kohezní politiky po roce 2021+. 

 

 

Ministerské setkání – leden 2016 



Podstatou Společného prohlášení V4+4 je: 

 vyzdvihnutí KP jako jedné z hlavních investičních politik EK; 

 zachování KP; poukázání na její unikátnost, přidanou hodnotu a 
potřebu, která byla o to klíčovější v dobách krize; 

 nutnost respektování národních a územních charakteristik při 
možnosti zacílení investic; 

 zdůraznění významu multiplikačního efektu, který vzniká v důsledku 
investic v oblastech, které nejsou součástí podpory z EU fondů, ale 
dochází k němu za účasti finančních prostředků z ESI fondů (vč. 
spillover efektu); 

 poukázání na nutnost řešení témat spojenými s implementací a 
praktickými poznatky – např. zjednodušování pravidel, odpovědnosti 
EK vs. členské státy, role a fungování auditů apod. 

Ministerské setkání – leden 2016 



Role kohezní politiky - současnost a budoucnost (z perspektivy členských 
států a institucí EU), vliv KP na členské státy na evropské a národní úrovni; 
implementace programového období 2014–2020; nové výzvy týkající se 
splnění cílů kohezní politiky v budoucnosti. 

Dopad kohezní politiky z perspektivy poslední dekády (vč. hlavních faktorů 
ovlivňující současné období; zkušenosti s přípravou Dohody o partnerství, 
operačních programů; první výzvy, územní dimenze). 

Strategické plánování jako faktor X pro efektivní řízení ESI fondů” (vč. 
témat: efektivita veřejné správy; provázání KP s dalšími politikami EU; 
integrované přístupy v rozvoji území). 

Kohezní politika a budoucí trendy a scénáře vývoje; Strategické priority 
členských států V4+4 v kontextu kohezní politiky; budoucnost kohezní 
politiky v kontextu víceletého finančního rámce; role finančních nástrojů EU, 
role komunitárních programů. 

 

 

Navazující konference 



2. setkání ministrů odpovědných za KP, které proběhlo 23. června v Ostravě. 
Tématem ministeriády byla Kohezní politika (KP) – výzvy stávající 
implementace a výhled po roce 2020.  

Hlavním cílem ostravského setkání ministrů byla rekapitulace a zhodnocení 
českého předsednictví V4 v oblastech týkajících se kohezní politiky a zejména 
diskuse na vysoké politické úrovni ke čtyřem tématům: 

 zjednodušování v rámci Kohezní politiky,  

 sdílené řízení,  

 kohezní politice v rámci víceletého finančního rámce (VFR), 

 zviditelňování výsledků, které Kohezní politika přináší. 

Jsou zpracovány závěry. 

 

Ministerské setkání – červen 2016 



MMR v průběhu předsednictví ČR zemím V4 zorgranizovalo 22 akcí, většina 
z nich se týkala kohezní politiky.  

Společné prohlášení je klíčové východisko pro další práci na architektuře 
KP po roce 2020 – mandát 9 zemí. 

Důraz je položen také na prosazování flexibility, propojení kohezní politiky 
se správou ekonomických záležitostí a dopadem na růst a pracovní míst; 
zjednodušování, aby příjemci mohli z fondů snáze čerpat; výkonnosti. 

Aktivity ČR pozitivně vnímány ze strany partnerů V4+4, i komisařky C. Cretu 
či předsedy Výboru regionů M. Markkuly, a to i s ohledem na důležitost 
zvoleného tématu, časování (započetí přípravy revize VFR), rozsahu států, 
které se podařilo k tomuto dialogu přizvat a které jsou pod Společným 
prohlášením podepsány. 

Podařilo se započít diskusi o budoucím modelu kohezní politiky a její roli v 
rozvoji zemí V4+4 v perspektivě další dekády.  

 

Shrnutí 



Databáze strategií 



 

     databaze-strategie.cz 

 

DS je celostátním informačním systémem strategických a koncepčních dokumentů., 
který umožňuje přehledné zobrazení dokumentů, jejich cílů a opatření, 
odpovědností za plnění a indikátorů. 

DS je jedním z nástrojů strategické práce, který má přispět k celkovému zlepšení 
strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v České republice.  

Gestorem DS je Ministerstvo pro místní rozvoj, jako hlavní administrátor ji provozuje 
Národní síť Zdravých měst ČR. 

DS je specifikována v IP SRRVS ČR (IP 1, specifický cíl 1.3, aktivita 4. Strategické řízení 
a plánování ve veřejné správě). 

Co je to Databáze strategií 

http://databaze-strategie.cz/
http://databaze-strategie.cz/
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Veřejná DS  (na odkaze databaze-strategie.cz) je určena: 

- všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, 

- zobrazuje informace zadané editory jednotlivých dokumentů. 

Strategické dokumenty zde uvedené jsou schválenými dokumenty, za návrh 
zařazení dokumentu do DS odpovídá administrátor jmenovaný za danou instituci, za 
informace uvedené u dokumentu odpovídá jeho editor.  

 

Terminál DS (na odkaze terminal.databaze-strategie.cz)  je určen: 

- administrátorům zaštiťujícím jednotlivé resorty či kraje (tj. 28 administrátorů),   

- editorům spravujícím jednotlivé strategické dokumenty (tj. v současnosti cca 150 
osob). 

 

 

Typy přístupů a uživatelé 
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Dosud neschválené dokumenty 

- mimo již schválené dokumenty lze v rámci DS vkládat též informace k dosud 
neschváleným dokumentům, což by mělo přispět k informovanosti a lepší 
komunikaci mezi jednotlivými zpracovateli.  

 

Spouštění modulu interaktivního formuláře (tj. šablony pro tvorbu/přípravu nových 
strategických dokumentů) 
- aktuálně je vytvořena elektronická verze Metodiky přípravy veřejných strategií, je 

zahájeno testování na příkladu dokumentu „ČR 2030“ (spolupráce s ÚV). 

 

Tvorba modulu map strategických dokumentů na úrovni resortů a krajů  
- probíhá doladění vzhledu map a propojení do systému na příkladu mapy MMR. 

 

Aktuálně k Databázi 





Vkládání informací k dokumentům integrovaných nástrojů 

- vkládání provádí MMR-ORP, 

- vloženy základní informace k ITI a IPRÚ s předpokladem aktualizace po schválení 
v druhé polovině roku 2016, 

- od července 2016 započne vkládání informací ke strategiím CLLD (vždy až po 
schválení). 

 

Do konce roku je v plánu: 
- další rozpracování modulu indikátorů a přenosu dat z ČSÚ, 

- tvorba modulu korelací mezi dokumenty (zavádění pilotních vazeb a úprava 
rozhraní ve veřejné DS) 

Aktuálně k Databázi 



- web Databáze strategií - http://databaze-strategie.cz/ , 

 

- administrátoři jednotlivých institucí (ministerstva, ÚV, kraje), 

 

- MMR – Petr Valenta (petr.valenta@mmr.cz), 

 

 

Podrobnější informace k Databázi 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
 

Petr Valenta, MMR-ODPES 


