
Příloha 2a: Strategické a koncepční dokumenty resortů ve vztahu 

k Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR  
 

Resorty odpovídaly na otázku1: Které strategické a koncepční dokumenty Vašeho resortu se 

Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR (SRUR) pracují či se na něj přímo odkazují? 

Následující přehled uvádí odpovědi na první z otázek, které Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády 

zaslalo jednotlivým resortům. Odpovědi jsou řazeny podle jednotlivých resortů a doplněny o stručné 

komentáře porovnávající zaslané údaje s Databází strategií (Ministerstvo pro místní rozvoj a Národní 

síť zdravých měst).  

Zběžné porovnání odpovědí resortů s databází strategií navíc ukazuje, že i když některé resorty 

některé strategické dokumenty uvedené v databázi strategií neuvedly, neznamená to ještě, že 

neuvedené strategické dokumenty SRUR nijak nenaplňují. Ani v řadě uvedených dokumentů není 

SRUR vždy přímo zmíněn či citován. V době zpracování vyhodnocení SRUR nebyla databáze strategií 

ještě kompletní, takže existují strategie, koncepce či realizační dokumenty, které ministerstva 

neuvádějí, ani nejsou obsaženy v databázi strategií. 

Při porovnání jsme se také snažili vynechat dokumenty, jejichž platnost skončila před platností 

hodnoceného SRUR. 

 

Ministerstvo dopravy ČR 
MD uvádí jako hlavní dokument vycházející ze SRUR ČRDopravní politiku ČR pro období 2014 – 2020 

s výhledem do roku 2050 (usnesení vlády č. 449/2013). Podrobnější rozpracování hlavních cílů je pak 

v návazných strategických dokumentech: 

 Dopravní sektorové strategie(Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury 

s dlouhodobým výhledem); 

 Koncepce veřejné dopravy; 

 Akční plán zavádění ITS; 

 Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů; 

 Národní strategie cyklistické dopravy; 

 Národní akční plán čisté mobility(návazný dokument rovněž na Státní energetickou 

koncepci); 

 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 

 proces zpoplatnění dopravní infrastruktury a internalizace externalit v dopravě. 

Pozn.: Ministerstvo dopravy uvádí v odpovědi ty, které na SRUR ČR reagují. Ze zpracovaných 

strategických či koncepčních dokumentů (v databázi 6 dokumentů) Ministerstvo dopravy neuvádí 

Národní kosmický plán ČR 2014-2019, a již patrně skončenou Strategii podpory dopravní obsluhy 

území (2005-2013). Naopak uvádí strategie a koncepce, které nejsou obsaženy v databázi strategií 

zpracované NSZM: Národní akční plán čisté mobility, Akční plán zavádění ITS, Strategii podpory 

logistiky z veřejných zdrojů a proces zpoplatnění dopravní infrastruktury a internalizace externalit 

v dopravě. Neuvádí ani zavádění strategického přístupu k udržitelné mobilitě měst, ačkoliv MD v roce 

2015 nechalo zpracovat metodiku přípravy strategických materiálů udržitelné dopravy měst – tzv. 

SUMPs – Sustainable urban mobility plans, resp. PUMMy – Plány udržitelné městské mobility.  



Ty systémově upravují přístup měst a urbanizovaných území k udržitelné dopravě, a v některých 

případech budou podmínkou financování z dotačních programů EU v oblasti dopravy EU. 

Ministerstvo financí 
Ministerstvo financí ČR uvádí jako hlavní materiál vycházející ze SRUR ČR Konvergenční program ČR 

z dubna 2015, z něhož cituje kapitolu 6 "Kvalita veřejných financí - příjmy a výdaje", která uvádí 

daňová opatření zaměřená na plnění cílů, které se objevují rovněž v SRUR ČR.  

Konkrétně MF uvádí   

 Zavedení slevy na umístění dítěte (v Konvergenčním programu ČR  - dále jen KPČR - je 

v kapitole 6.2 Další aspekty daňové politiky, str. 2. v SRUR ČR to odpovídá Prioritě 1.1: 

Zlepšování podmínek pro zdravý život, Cíl 3: Podporovat sociální začleňování 

znevýhodněných skupin obyvatel a snižování výskytu chudoby  

 Elektronizace finanční správy (KPČR kap. 6.1. Správa daní a opatření k omezení daňových 

úniků, str. 28. v SRUR ČR odpovídá Priorita 2.1: Podpora dynamiky národní ekonomiky a 

posilování konkurenceschopnosti, Cíl 1: Vytvořit příznivější podnikatelské prostředí a 

podpořit soukromou iniciativu   

 Snížení dostupnosti tabákových výrobků (KPČR kap. 6.2 Další aspekty daňové politiky, str. 

29. v SRUR Priorita 1.2: Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace, Cíl 1: Zlepšit 

životní styl a zdravotní stav populace) 

Poznámka: Ministerstvo financí uvádí ve své odpovědi ty, které na SRUR ČR reagují, nezmiňuje (stále 

probíhající) Národní strategii finančního vzdělávání (2010), která je sice uvedena v databázi strategií 

pod MF, ale zveřejněna je na stránkách MŠMT a předpokládá spolupráci více subjektů. Tato strategie 

na SRUR ČR nereaguje, odkazuje jen na udržitelný rozvoj obecně (vznikala pravděpodobně současně 

s SRUR ČR). Rovněž tak MF nezmiňuje Konvergenční program ČR (2015).  

Řadu tematických oblastí upravují, případně regulují finanční nástroje – např. nakládání se 

srážkovými vodami, nakládání se ZPF, zpoplatnění komunikací, státní garance výživného pro děti 

samoživitelů atd., ale i stanovené sankce – je otázkou, zda je má uvádět Ministerstvo financí, nebo 

příslušné resorty. 

 

Ministerstvo kultury ČR 
Ministerstvo kultury ČR reaguje na SRUR ČR v následujících koncepcích a strategických dokumentech: 

 Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025) schválená usnesením 

vlády č. 266/2015 - odkaz na SRUR: Sociální soudržnost (sociální soudržnost, zdraví, 

bezpečnost, práva, rovné příležitosti, kulturní diverzita);  

 Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 – 2020 schválená usnesením 

vlády č. 655/2015 

 Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016 schválená usnesením 

vlády č. 562/2011 

 Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015 až 2020 (v připomínkovém řízení) 

 Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 – 2015 schválená usnesením 

vlády č. 28/2012 

 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 

schválená usnesením vlády č.11/2011 

 Implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025)  



 Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020 schválená Ministerstvem kultury 

Poznámka: Ministerstvo kultury má v databázi strategií 13 dokumentů (jeden je zaznamenán 2 x). 

Kromě výše uvedených 8 materiálů je v databázi ještě * Koncepce podpory a rozvoje české 

kinematografie a filmového průmyslu 2011 – 2016, * Koncepce účinnějšího působení Ministerstva 

kultury ČR ve vztahu k zahraničí na léta 2013 – 2018, * Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu 

a vývoje národní kulturní identity na léta 2016 až 2022, * Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 

na léta 2013-2020 a * Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015 – 2020. Naopak v databázi není 

uvedena Koncepce podpory umění v České republice.  Název Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 

2011 – 2015 je rozšířen o doplňující „včetně internetizace knihoven“. 

 

Ministerstvo obrany 
Ministerstvo obrany čerpá ze SRUR v rámci strategického a koncepčního dokumentu Koncepce 

přípravy občanů k obraně státu (schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 38) Konkrétně 

ministerstvo uvádí citaci: str. 60, priorita 5. 3: Zvyšování připravenosti ke zvládání dopadů globálních 

a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik a posilování mezinárodních vazeb – celý text kromě cíle 4. 

Poznámka: Ministerstvo obrany má v databázi strategií 5 dokumentů. Kromě výše zmíněné Koncepce 

přípravy občanů k obraně státu to jsou: * Bílá kniha o obraně (2011) – platná 2011-2014 (necituje 

SRUR ČR, ale sleduje některé cíle UR – např. zapojení MO do mezinárodních rozvojových programů a 

zapojení českých firem do mezinárodních výzkumných projektů obranného výzkumu a 

vývoje);* Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013); * Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR 

(2013) a * Obranná strategie ČR (2012) – v těchto dokumentech SRUR ČR ale zmíněn není. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MPSV využilo SRUR ČR pro účely přípravy  

 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 (dále jen NSRSS), přímo v NSRSS 

nejsou citace nebo odkaz obsaženy. Při přípravě NSRSS sloužil pro zjištění, jak je v SRUR 

sociální oblast pojata.  

 Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020 (usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č 24). 

Účelem "Strategie SZ 2014-20" je přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a 

sociálního vyloučení, ke kterému se ČR zavázala v rámci evropského cíle strategie Evropa 

2020: "Udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v 

domácnostech s nízkou pracovní intenzitou do roku 2020 na úrovni roku 2008." ČR se 

současně zavázala vyvinout úsilí vedoucí ke snížení počtu takto ohrožených osob o 30 000 

osob. Strategie obsahuje odkaz na Radu vlády pro udržitelný rozvoj a na uplatňování principů 

udržitelného rozvoje prostřednictvím Místní Agendy 21. Přímý odkaz na SRUR Strategie 

neobsahuje, avšak s konceptem UR aktivně pracuje ve všech jejích částech, a to vzhledem k 

věcnému zaměření materiálu. 

Poznámka: Ministerstvo práce a sociálních věcí má v databázi strategií uvedeno celkem 7 dokumentů, 

mezi nimiž ale není uvedena * Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015. Kromě výše 

uvedené * Strategie sociálního začleňování jsou v databázi uvedeny * Koncepce podpory 

transformace pobytových sociálních služeb 2007 – 2013 (vznikala dříve než SRUR ČR); * Národní akční 

plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti 2009 – 2011; Národní akční plán 

podporující pozitivní stárnutí 2013 – 2017 (mluví se v něm o ekonomické udržitelnosti); * Národní 



koncepce podpory rodin s dětmi (2008); * Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 – 2012. 

Kromě těchto dokumentů uvádí databáze i implementační dokument Aktivizační opatření k řešení 

nepříznivé situace na trhu práce (2014 – 2017), která mají sloužit k realizaci Strategie politiky 

zaměstnanosti. Strategie politiky předpokládá zpracování cca tříletých akčních plánů. 

Není uvedena Bílá kniha v sociálních službách (uvádí 10 klíčových principů doporučených pro politiku 

začleňování), ani Koncepce či Strategie politiky zaměstnanosti 2020. Ta přitom zmiňuje dílčí národní 

cíle a udržitelný růst podporující začleňování, udržitelný a stabilní regionální rozvoj, včetně nebezpečí 

vylidňování periferních regionů, sociální podnikání, zapojení osob se zdravotním postižením, další 

vzdělávání zaměstnanců. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020: Str. 4, „…Pro vyvážený rozvoj regionů je 

důležité, aby byla zachována rovnováha mezi sociálním, ekonomickým a environmentálním 

pilířem. Koncept, který se zabývá sladěním těchto tří pilířů, je označován jako udržitelný 

rozvoj…“ Dále je z výčtu cílů regionální politiky zřejmé, které přímo navazují na SRUR ČR. 

 Politika architektury a stavební kultury České republiky: SRUR ČR není v materiálu přímo 

citován. Vize, cíle i jednotlivá opatření Politiky architektury a stavební kultury jsou v souladu 

se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje a rozvíjí jej.   

 Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1: SRUR ČR není v materiálu přímo 

citován. Je uveden ve schématu č. 1 „Ilustrační schéma vazeb PÚR ČR“ – v rámci vazeb PÚR 

ČR na sektorové politiky EU související s územním plánováním a regionální (hospodářskou) 

politikou. 

 Dále Kapitola 2 „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území“ obsahuje 23 republikových priorit stanovujících požadavky pro navazující územně 

plánovací dokumentace z hlediska udržitelného rozvoje. 

 SRUR ČR je uveden v závěrečné kapitole č. 4 v materiálu Podklady a východiska k návrhu 

Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. SRUR ČR je zahrnut ve výčtu dokumentů, které 

byly použity pro zpracování dokumentu Podklady a východiska k návrhu Aktualizace č. 1 

Politiky územního rozvoje ČR. 

 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 se na SRUR ČR přímo neodkazuje, ale svými cíli s ní není v 

rozporu. Opatření v cíli 3 Zvýšit a zkvalitnit dostupnost služeb (včetně kultury), především pak 

bydlení Priority 3.2 koresponduje se třemi základními prioritami Koncepce bydlení ČR do roku 

2020, kterými jsou Dostupnost, Stabilita a Kvalita. 

 Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014-2020 obsahuje na str. 29: bod 

6.1 v Preambuli přímý odkaz: Podobně důležité pro budoucí rozvoj cestovního ruchu, resp. 

pro směřování jeho podpory jsou naše národní strategické a programové dokumenty, které 

se odvětvím cestovního ruchu zabývají. Na tomto místě je nutné uvést zejména Strategický 

rámec udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020, 

Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020, Rámec strategie 

konkurenceschopnosti, Národní program reforem České republiky 2011, Politiku územního 

rozvoje ČR a další sektorové koncepční dokumenty např. Státní kulturní politiku, Koncepci 

podpory malých a středních podnikatelů atd. 

 Strategické a koncepční dokumenty přeshraničních, nadnárodních a meziregionálních 

programů Evropské územní spolupráce, schvalované rozhodnutím Evropské komise, jsou 

zpracovávány společně participujícími členskými státy a vycházejí z požadavků na udržitelný 

rozvoj, které jsou zakotveny v dokumentech přijatých na úrovni EU (Evropa 2020 apod.). 



Tyto principy jsou dále rozvinuty a detailně popsány v základních programových 

dokumentech, prioritních osách jednotlivých programů, takže vazba na národní dokumenty, 

v tomto případě na  SRUR, je nepřímá. (OPPS Slovensko-ČR Cíl 3,  2007-2013; INTERREG V-A 

SK-CZ; OPPS ČR – Polsko Cíl 3, 2007-2013; INTERREG V-A CZ-PL; OPPS Svobodný stát Sasko-

ČR Cíl 3, 2007-2013; Program spolupráce Sasko-ČR,  2014-2020; OPPS Svobodný stát 

Bavorsko-ČR, Cíl 3, 2007 – 2013; Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko, Cíl EÚS 

2014-2020; OPPS  Rakousko-ČR, Cíl 3, 2007 – 2013; INTERREG V-A Rakousko-CZ; OP 

nadnárodní spolupráce (2007-2013); INTERREG CentralEurope, 2014-2020; OP Inrerreg IVC    

(2007-2013); INTERREG EUROPE (2014-2020); ESPON 2013  (2007-2013); ESPON 2020  

(2014-2020); INTERREG DANUBE (2014-2020) 

 Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 uvádí na straně 8: 

„Východiskem pro definici IROP je rovněž reflexe hlavních pilířů Strategie mezinárodní 

konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 – 2020 a hlavních principů Evropa 

2020 (inteligentní růst, začleňování, udržitelný rozvoj) a Strategického rámce udržitelného 

rozvoje České republiky (posilování konkurenceschopnosti a soudržnosti, udržitelný rozvoj).“ 

 Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 odkazuje na SRUR ČR v kap. 1.5.3 

Udržitelný rozvoj: „Základním národním dokumentem v této oblasti je Strategický rámec 

udržitelného rozvoje ČR (SRUR), který poukazuje na hlavní priority a cíle, včetně vzájemných 

vazeb mezi nimi, v oblasti udržitelného rozvoje. SRUR řeší pět prioritních os - 1: Společnost, 

člověk a zdraví; 2: Ekonomika a inovace; 3: Rozvoj území; 4: Krajina, ekosystémy a 

biodiverzita a 5: Stabilní a bezpečná společnost. Zároveň jsou v tomto dokumentu stanoveny 

základní principy nutné pro dosažení udržitelného rozvoje v ČR, které je nezbytné 

respektovat při tvorbě všech navazujících strategií a koncepčních dokumentů (princip 

rovnováhy tří pilířů udržitelného rozvoje, princip soudržnosti a integrace politik a řízení, 

princip předběžné opatrnosti, princip generační a mezigenerační odpovědnosti, princip 

rovných příležitostí, princip partnerství a princip mezinárodní odpovědnosti). Pro Dohodu o 

partnerství a programy ESIF je SRUR jedním z východisek a strategickým nástrojem pro 

koordinaci aktivit v oblasti udržitelného rozvoje v národních politikách. Hlavními tématy 

udržitelného rozvoje nejsou pouze záležitosti životního prostředí, ale rovněž naplnění 

ekonomických a sociálních potřeb. Ekologické hledisko je však významným parametrem při 

přijímání politik, strategií a koncepcí či rozhodování o investicích, což je vnímáno jako proces 

programování a přípravy celé strategie Dohody o partnerství.“ 

 Zásady urbánní politiky uvádějí v kap. 4 Východiska zásad urbánní politiky, že „Základním 

východiskem koordinovaného přístupu k problematice udržitelných měst je Strategický 

rámec udržitelného rozvoje ČR (SRUR), který ve své prioritě č.1 „Upevňování územní 

soudržnosti“ uvádí cíl č. 2 „Posílit roli měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionu“ a cíl č. 

3 „Zabezpečit udržitelný rozvoj venkova a posílit harmonizaci vztahů mezi městem a 

venkovem“. V dalších prioritách SRUR řeší zvyšování kvality života obyvatel území a účinnější 

prosazování strategického a územního plánování.“ 

Poznámka: Ministerstvo pro místní rozvoj má v databázi strategií uvedeno celkem 12 dokumentů. 

Ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014-2020 a k Strategii regionálního 

rozvoje jsou zpracovány i akční plány na léta 2014 – 2020 resp. 2015 – 2016 (tj. dva další dokumenty) 

a databáze strategií rovněž zařazuje i 2 dotační tituly Integrovaný regionální operační program 2014 

– 2020 a Operační program Technická pomoc 2014 – 2020. MPSV tak v podstatě ve všech svých 

strategických dokumentech odkazuje na SUR nebo SRUR ČR. 

 



Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních 

Čechách: SRUR není konkrétně citován, ale je citována energetická bezpečnost a energetická 

a surovinová efektivita. 

 Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2014, schválena 

usnesením vlády č. 522 ze dne 1. července 2015: Cíl snížit administrativní zátěže podnikatelů 

o 20 % do konce roku 2010 je uveden v SRUR (viz str. 33 kap. 4.2) a byl zakotven v Plánu 

snižování administrativní zátěže podnikatelů. Plán byl prodloužen do roku 2012 a cíl byl 

zvýšen na 25 %. Snižování administrativní zátěže je součástí dokumentu Národní program 

reforem 2015, dále tvoří jeden z projektů Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a 

nově rovněž sledováno prostřednictvím Rady vlády pro veřejnou správu, která vznikla na 

základě usnesení vlády č. 680 v roce 2014 při Ministerstvu vnitra. V rámci Řídícího výboru 

pro modernizaci veřejné správy jsou jejími členy konzultovány kroky i ve směru k hodnocení 

dopadů regulace (RIA) a lepší regulace ve vztahu k veřejné správě a občanům. Vychází z 

materiálu Strategie rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020.Národní program 

reforem přispívá k naplňování SRUR.   

 Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice, schválený 

usnesením vlády č. 199 ze dne 2. dubna 2014. Národní akční plán cíleně směruje na podporu 

principů společensky odpovědného podnikání, vzdělávání a osvěty v této oblasti.  Má 

jednoznačnou vazbu na všechny oblasti SRUR, tedy oblast ekonomickou, sociální i 

environmentální, konkrétně na Prioritní osu 2 (Priorita 2.1, Cíl 1) a Prioritní osu 3 (Priorita 

3.1, Cíl 1; případně Priorita 3.2). 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020: SRUR je 

citován na str. 237 OP PIK: „Základním dokumentem na národní úrovni, který řeší 

problematiku udržitelného rozvoje v ČR, je Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (SRUR). 

Mezi globální cíle SRUR patří: 

- ochrana životního prostředí (ekosystémy, biodiverzita, zdroje, udržitelná výroba a 

spotřeba),sociální soudržnost (sociální soudržnost, zdraví, bezpečnost, práva, rovné 

příležitosti, kulturní diverzita), 

- ekonomická prosperita (prosperita, inovace, znalosti, eko-efektivita, životní standard, 

zaměstnanost), 

- mezinárodní odpovědnost (stabilní demokratické instituce, mír, bezpečnost, svoboda, 

globální udržitelnost, mezinárodní vztahy).“ 

Vazba OP PIK na klíčové strategické dokumenty: „Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, 

schválený usnesením vlády ČR ze dne 11. ledna 2010 č. 37, slouží jako dlouhodobý rámec pro 

politické rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala nebo hodlá přijmout v 

rámci svého členství v OSN, OECD a EU při respektování specifických podmínek a potřeb ČR. Cílem 

Strategického rámce je tedy vymezit klíčová témata a problémy udržitelného rozvoje České republiky 

a nalézt příslušná opatření k jejich řešení. Mnohá z těchto opatření jsou obsažena v již existujících a 

schválených koncepčních dokumentech. 

Všechny věcně zaměřené prioritní osy OP PIK mají četné vazby na prioritní osu Rozvoj území SRUR, 

neboť tato za jeden z klíčových cílů považuje vytváření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj 

regionů zahrnující podporu podnikatelského prostředí a rozvoj služeb, rozvoj inovačního potenciálu, 

podporu vývoje a používání nízkoemisních a energeticky nenáročných technologií, obnovu a 

revitalizaci již jednou urbanizovaných území (brownfieldy), modernizaci rozvodných energetických 

soustav a obnovu potrubních sítí ve městech či rozvoj informačních technologií v regionech. 



Prioritní osy 1-3 OP PIK budou rovněž naplňovat národní priority identifikované prioritní osou 

Ekonomika a inovace SRUR. Jde zejména o podporu dynamiky národní ekonomiky a posilování 

konkurenceschopnosti (např. opatření směřující k zahájení podnikání a zintenzivnění aktivity MSP, 

podpora technologií s vyšší přidanou hodnotou, podporu rozvoje služeb, využívání environmentálních 

technologií podporou ekoinovačního procesu), zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování 

energetické a surovinové efektivity hospodářství (např. opatření na zvýšení úspor energie v 

jednotlivých sektorech národního hospodářství, podpora využívání efektivních a environmentálně 

šetrných technologií, uplatňování systému separace a následného materiálového využití druhotných 

surovin, optimální využití OZE) a dále rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, výzkumu a vývoje 

(např. podpora průmyslového výzkumu a vývoje, zlepšení spolupráce výzkumných a vývojových 

pracovišť s podnikatelskou sférou pro urychlené zavádění nových poznatků a nových technologií do 

praxe, ochrana duševního vlastnictví, podpora podnikatelských inkubátorů, programy zapojení 

studentů VŠ do inovativních procesů firem, poradenství nutné v prvních fázích začátku podnikání).“ 

 Exportní strategie České republiky pro období 2012 – 2020: str. 5: „Strategie (Exportní 

strategie České republiky pro období 2012 – 2020) respektuje zásady obsažené ve 

Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR (schválený vládou dne 11.1.2010).“ 

 Politika druhotných surovin České republiky: Na str. 13,  Politiky druhotných surovin 

kapitola 1.4. vazby Politiky druhotných surovin na ostatní strategické dokumenty ČR bod 6) 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky (usnesení vlády č. 37 ze dne 11. ledna 

2010) je uvedeno: 

„Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR je zastřešujícím dokumentem pro tvorbu dalších 

materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů). Je důležitým 

východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní 

spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. Využívání druhotných surovin znamená 

mimo jiné i mírnění tlaků na těžbu primárních surovin, tvorbu pracovních míst a celkově 

přispívá k udržitelnosti v hospodářské a sociální oblasti.“ 

 Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích 

substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami: Dokument vychází z Politiky 

druhotných surovin České republiky 

 Státní energetická koncepce ČR: Kapitola 2 Metodika tvorby a realizace SEK "Primární 

strategické zadání pro SEK vychází z dokumentu Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, 

zpracovaného Radou vlády pro udržitelný rozvoj a schváleného vládou ČR usnesením vlády č. 

37 ze dne 11. ledna 2010." 

 Národní akční plán energetické účinnosti ČR:V kapitole 2.2 Jiné cíle v oblasti energetické 

účinnosti je uvedeno: "Obecně či sekundárně stanovené cíle v oblasti úspor 

energie/energetické účinnosti jsou zahrnuty do těchto národních dokumentů: Strategický 

rámec udržitelného rozvoje." (Priorita 2.2. cíl 1 SRUR) 

Poznámka: Ministerstvo průmyslu a obchodu má v databázi strategií uvedeno celkem 12, resp. 17 

dokumentů. 12 strategických, 2 implementační a 3 dotační tituly.MPO nejmenuje * Národní akční 

plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010 – 2020 (aktualizovaný 2012), * Národní akční plán 

rozvoje jaderné energetiky (2015); * Národní inovační strategii ČR 2012 – 2020; * Priority 

spotřebitelské politiky 2015 – 2020, * Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko 

v. 2.0 (2013 – 2020) ani * Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti 2012 – 2020. Odpověď MPO je 

z roku 2015, takže neobsahuje ještě Akční plán podpory malých a středních podnikatelů ČR na rok 

2016. 



V databázi strategií naopak není uvedeno * Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby 

hnědého uhlí v severních Čechách, * Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů 

za rok 2014 (resp. Národní program reforem 2015, či Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti), 

které na SRUR ČR odkazují, ale jsou v gesci MV ČR. 

Kromě Operačního programu PIK se v databázi objevuje i * Aktualizovaný Program na podporu 

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015) a * Státní program na podporu úspor energie a 

využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016. 

 

Ministerstvo spravedlnosti 
Ministerstvo spravedlnosti ve své odpovědi uvádí, že sice při plnění úkolů na SRUR ČR neodkazuje, 

nicméně některé úkoly, které plní, jsou v souladu s cíli SRUR ČR. 

Poznámka: Ministerstvo spravedlnosti má v databázi strategií uveden jeden dokument – Koncepce 

rozvoje českého vězeňství do roku 2015, která ale vznikala ještě před SRUR ČR. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve své odpovědi odkazuje na: 

 Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 

2018, která je v souladu s dalšími koncepčními dokumenty.   

Poznámka: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má v databázi strategií uvedeno celkem 9 

dokumentů, 8 strategických a 1 dotační titul. Uváděná * Národní strategie primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018 mezi nimi není.  

* Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008 – 2015,* Mezirezortní koncepce mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015 a * Strategie celoživotního učení ČR 2007 – 2015 byly 

přijaty v roce 2008, resp. 2007, tedy před přijetím SRUR ČR. Všechny tři končily v roce 2015. 

Další strategické dokumenty (* Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 

inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ČR na období 2016 – 2020; 

* Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020; * Rámec 

rozvoje vysokého školství ČR do roku 2020; * Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020 

a* Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020) vznikaly v letech 2014, 2015 a 2016 sice z potřeb 

udržitelného rozvoje vycházejí, ale přímý odkaz na SRUR ČR nebo na Strategii UR ČR neobsahují.  

Kromě těchto dokumentů byla k dispozici i Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v ČR 

(pozbyla platnosti schválením Strategie vzdělávací politiky ČR) a Analýza Bílé knihy. 

 

Ministerstvo vnitra 
 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 citace na str. 14: 

„Koncepce vychází z identifikovaných bezpečnostních hrozeb specifikovaných v Bezpečnostní 

strategii ČR a v Harmonogramu přípravy a zpracování krizových plánů, schváleném 

Bezpečnostní radou státu dne 14. května 2002 usnesením č. 295. Při zpracování se také 

vycházelo z dalších strategických a koncepčních materiálů, například: • Strategický rámec 

udržitelného rozvoje ČR (usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 37)“    



Ministerstvo vnitra dále disponuje strategickými či koncepčními dokumenty, které se Strategickým 

rámcem rozvoje udržitelného rozvoje formálně nepracují, avšak obsahují některé principy 

udržitelného rozvoje. Jedná se např. o: 

 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, Rezortní 

program přípravy na stárnutí atd. 

Poznámka: Ministerstvo vnitra má v databázi strategií uvedeno celkem 25 dokumentů, z toho 17 

strategických (* Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010); 

* Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015; Koncepce boje proti organizovanému zločinu na 

období let 2015 – 2017; * Koncepce integrace cizinců (aktualizace 2011); v odpovědi uvedená 

* Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (aktualizace 2015); 

* Koncepce požární prevence ČR 2012 – 2016; * Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ČR 

(2004); * Mezirezortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje do roku 2015; *  Národní 

schengenský plán 2014; *  Národní strategie boje proti obchodování s lidmi 2012 – 2015; 

* Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020; * Strategie ČR pro boj proti 

terorismu od roku 2013; * Strategie migrační politiky ČR (2015); * Strategie prevence kriminality 2012 

– 2015; * Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2015 – 2017; * Strategie 

rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015); * Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové 

informace v ČR do roku 2020. 

Dále MV má zpracováno 6 implementačních dokumentů[* Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury 

pro prostorové informace v ČR do roku 2020, Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010), 

* SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (aktualizace 2015) a* 

SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území 

(aktualizace 2015)] 

a 2 dotační tituly (* Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 

2014 - 2020 a *Národní program – Azylový, migrační a integrační fond, aktualizovaný 2015). 

V odpovědi MV uvedený Rezortní program přípravy na stárnutí v databázi strategií uveden není. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 Koncepce zahraniční politiky ČR, schválená vládou 20. 7. 2011, na SRUR ČR přímo 

neodkazovala. Udržitelný rozvoj byl však uveden v definici cílů zahraniční politiky ČR (oddíl 

2.1., cit.: „Cílem zahraničně-politických snah je vybudovat takovou úroveň politické a 

hospodářské spolupráce, která umožní mírový a udržitelný rozvoj.“) a ve specifikaci 

východisek podpory demokracie a lidských práv (oddíl 4.5., cit.: „Transformační politika 

napomáhá zvyšování kvality života a udržitelnému rozvoji.“). 

 Koncepce zahraniční politiky ČR, schválená vládou 13. 7. 2015, sice rovněž na SRUR ČR přímo 

neodkazuje, nicméně je s ním věcně konzistentní. Principy udržitelného rozvoje jsou do 

Koncepce průřezově integrovány. Udržitelný rozvoj je identifikován jako jeden ze sedmi 

hlavních cílů české zahraniční politiky (kap. 4), které ČR vnímá jako cíle provázané a 

navzájem se podmiňující. Z oddílu 4.2 „Prosperita a udržitelný rozvoj“ ministerstvo cituje: 

„Česká republika si je vědoma, že úsilí o udržitelný rozvoj musí být úsilím celosvětovým, z 

toho důvodu je hlavním nástrojem pro jeho dosažení aktivní angažmá v rámci OSN. 

Především se bude ČR aktivně podílet, a to zejména prostřednictvím Evropské unie, na 

formulaci a následném plnění cílů udržitelného rozvoje. Ty navážou na rozvojové cíle tisíciletí 

a nově vymezí rámec i pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR, jejíž koncepce bude těmto 



změnám přizpůsobena. Otázka udržitelného rozvoje je bezprostředně spjata s úsilím o 

omezení změn klimatu, které mají i významnou bezpečnostní a lidskou dimenzi.“ Implicitně je 

problematika udržitelného rozvoje v textu Koncepce zastoupena zejména v částech 

věnovaných roli ekonomické diplomacie (oddíl 4.2.), zahraniční rozvojové spolupráci (oddíl 

4.2.), lidské důstojnosti a lidským právům (oddíl 4.3.).  

 Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010-17, přijatá usnesením vlády č. 

90 z roku 2013, na SRUR přímo odkazuje. Uvádíme tyto odkazy na SRUR včetně citace:  

kap. 3.1. Cíle ZRS ČR, str. 6, 1. odst.: „Zahraniční rozvojová spolupráce je integrální součástí 

zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.“ K tomu je doplněno v poznámce 

pod čarou: „Významnou úlohu rozvojové spolupráce zmiňuje rovněž Strategický rámec 

udržitelného rozvoje ČR (UV č. 37/2010 z 11. ledna 2010), konkrétně pasáž věnovaná prioritě 

5.3 Zvyšování připravenosti ke zvládání dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a 

rizik a posilování mezinárodních vazeb“.  - kap. 7.1. Legislativní a koncepční rámec, str. 29, 3. 

odst.: „Klíčovým strategickým dokumentem je tato koncepce ZRS, která určuje směřování 

rozvojové spolupráce ve střednědobém horizontu a která tak zohledňuje i Strategický rámec 

udržitelného rozvoje České republiky, kde jedním z cílů ČR jakožto člena EU, OSN a OECD je 

důsledné a co nejrychlejší naplňování mezinárodních závazků, což zahrnuje mj. usilování o 

zvýšení objemu a zefektivnění oficiální rozvojové pomoci.“ Další související strategické 

dokumenty, u jejichž tvorby a provádění má MZV spolugesci, sice přímo na SRUR neodkazují, 

avšak jeho tématiku v různé míře zahrnují. Jedná se především o Bezpečnostní strategii ČR, 

která jako bezpečnostní hrozbu definuje „pohromy přírodního a antropogenního původu a 

jiné mimořádné události, které mohou mít dopad na ohrožení bezpečnosti, životů a zdraví 

obyvatel, jejich majetku a životního prostředí“. Tyto jevy negativně ovlivňují stav 

udržitelného rozvoje. Reaguje dále na možné dopady klimatické změny na zdraví obyvatel a 

na životní prostředí, které mohou vyústit k růstu napětí, humanitárním krizím až k eskalaci 

lokálních konfliktů. Aktualizovanou verzi strategie schválila vláda v únoru 2015.  

V rámci jednotlivých sektorových politik Evropské unie, které MZV sleduje, jsou koncepční 

dokumenty připravovány v hlavní gesci jednotlivých sektorových ministerstev, která byla dopisem 

Úřadu vlády rovněž oslovena. 

Poznámka: Ministerstvo zahraničních věcí má v databázi strategií uvedeny 3 dokumenty 

(* Bezpečnostní strategie ČR (2003), * Bezpečnostní strategie ČR (2011) a * Koncepce zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR 2010 – 2017).  

V databázi strategií obsaženou aktuální * Bezpečnostní strategii odpověď MZV ve své odpovědi 

neuvádí, naopak databáze strategií neobsahuje * Koncepci zahraniční politiky ČR. 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Ministerstvo zdravotnictví ve své odpovědi odkazuje na rezortní dokument 

 Zdraví 2020, Příloha č. 1, strana 31. 

Poznámka: Ministerstvo zdravotnictví má v databázi strategií uvedeny 3 dokumenty: * Národní akční 

plán prevence dětských úrazů 2007 – 2017; * NEHAP ČR – Národní akční plán zdraví a životního 

prostředí (1998) a dokument * Zdraví 21 -  Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva ČR z roku 2002. 

 



Ministerstvo zemědělství 
V gesci Ministerstva zemědělství čerpají ze SRUR ČR zejména tyto strategické dokumenty: 

 Strategie pro růst, České zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky 

EU po roce 2013;  

 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020, schválena vládou ČR v roce 2014; 

 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020, schválený usnesením vlády č. 659 ze 

dne 12. 9. 2012;  

 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství (aktuální na období 2011 - 2015, v 

přípravě na období 2016 - 2020);  

 Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a 

mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2012 – 2016 (na další 

období 2017 – 2021 je v přípravě);  

 Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV);  

 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu a OP Rybářství 2014 - 2020;  

 Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015;  

Ministerstvo zemědělství se podílí na přípravě, vyhodnocení a také plnění  

 Střednědobé strategie ochrany ovzduší ČR a  

 Národního programu ochrany ovzduší. 

Tvorba strategických materiálů v oblasti lesního hospodářství naopak schválení SRUR ČR předcházela. 

To znamená, že formulace cílů SRUR, které se týkají lesního hospodářství, vychází zejména z 

Národního lesnického plánu1 (NLP II). 

I když uvedené dokumenty z SRUR a jeho principů čerpají, není vždy přímá vazba explicitně uvedena. 

Kromě toho koncepční a programové dokumenty vycházejí také ze Strategie regionálního rozvoje 

(SRR) a Politiky územního rozvoje (PÚR). 

Poznámka: Ministerstvo zemědělství má v databázi strategií uvedeno 12  dokumentů. (* Akční plán 

pro biomasu v ČR 2012 – 2020; * Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015; 

* Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území 

(2011); * Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p. (2012) [akt. 

2015]; * Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015; * Národní akční 

plán ke snížení používání pesticidů v ČR (2012); * Národní lesnický program do roku 2013 (2008); 

* Národní strategický plán rozvoje venkova 2007-2013 [akt. 2010]; * Plán hlavních povodí ČR 2007-

2027; * Strategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky 

EU po roce 2013; * Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (2014); * Zásady státní lesnické 

politiky (2012). 

Kromě toho má MZe zpracován jeden implementační dokument (* Plány managementu úhoře v ČR 

(2009) a spravuje jeden dotační titul (* Operační program Rybářství 2014-2020). 

Z těchto strategických dokumentů SRUR ČR ve své odpovědi MZe neuvádí následující: * Generel území 

chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2011); Plán 

hlavních povodí ČR 2007 – 2027 a * Zásady státní lesnické politiky (2012). 

Naopak v databázi nejsou zaneseny strategie a koncepce, které MZeve své odpovědi uvádí: * 

Strategie bezpečnosti potravin a výživy; * Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů 

                                                           
1
 V databázi strategií je místo Národní lesnický plán uveden Národní lesnický program. 



rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2012 – 2016; 

* Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020;Střednědobá strategie ochrany ovzduší ČR a 

Národní program ochrany ovzduší (ty ostatně přímo nezmiňuje ani MŽP); Databáze neuvádí ani 

* Národní lesnický plán (NLP II). 

 

Ministerstvo životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí uvádí na prvním místě strategický dokument  

 Státní politika životního prostředí ČR a cituje:„Zastřešujícím dokumentem, ze kterého by 

měly všechny politiky vycházet, je Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, který vláda 

schválila v lednu 2010. Cílem dokumentu není ukládat konkrétní opatření nebo nahradit 

resortní nebo průřezové strategie, nýbrž podpořit jejich dlouhodobou orientaci a vzájemnou 

provázanost.  

Rámec určuje dlouhodobé cíle pro tři základní oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou, 

sociální a environmentální v pěti prioritních osách: • Společnost, člověk a zdraví; • Ekonomika a 

inovace; • Rozvoj území; • Krajina, ekosystémy a biologická rozmanitost; • Stabilní a bezpečná 

společnost. Aktualizovaná SPŽP přispěje k naplňování Strategického rámce, a to průřezově ve všech 

jeho prioritních osách. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR zároveň slouží jako dlouhodobý 

rámec pro politické rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala nebo hodlá 

přijmout při respektování specifických podmínek a potřeb ČR.“ (str. 5-6) A dále: „Programové 

nástroje (někdy označované též jako koncepční), v širším slova smyslu nástroje strategického 

plánování, mezi které patří zejména strategie, politiky, koncepce, programy a plány, jsou stěžejní 

částí uplatňování Státní politiky životního prostředí. Nezbytnou podmínkou jejich účinnosti je 

vzájemná provázanost navrhovaných cílů a jejich nedílnou součástí je často i posouzení vlivu na 

životní prostředí (SEA). V rámci těchto nástrojů je také obvykle navržena změna nebo vytvoření 

ostatních typů nástrojů, včetně způsobu jejich uplatnění. Příkladem nástroje tohoto typu je samotná 

SPŽP ČR a dále také Strategický rámecudržitelného rozvoje České republiky. Na úrovni municipalit je 

nejvýznamnějšímdobrovolným programovým nástrojem místní Agenda 21.“ (s. 68) 

 Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 je citován následovně:„Pro řízení 

odpadového hospodářství jsou navrženy tyto nástroje: 4.2.1 Normativní nástroje … c) 

Strategické dokumenty ostatních ministerstev – Dokumenty s vazbou na odpadové 

hospodářství například oblast surovinové politiky, energetické politiky, rozvojové a operační 

programy atd. Zásadním dokumentem pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska 

životního prostředí je Státní politika životního prostředí ČR. Další významné dokumenty jsou 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (SRUR), Surovinová politika ČR, Politika 

druhotných surovin ČR, Státní energetická koncepce ČR atd.“ (str. 145) 

 Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014) je představen citací: „Pokud se týká 

rámcových strategických a koncepčních dokumentů České republiky, vztahujících se k 

prevenci odpadů jedná se zejména o: … • Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

(schválen usnesením vlády č. 37 dne 11. ledna 2010).“ (str. 6) A dále: „V ČR je MA21 

zakotvena ve Státní politice životního prostředí a ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje 

ČR (usnesení vlády č. 37/2010).“ (str. 24) 

 Koncepce podpory MA21 v ČR 2012-2020 uvádí:„Koncepce významných způsobem navazuje 

na Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (dále též „SRUR“), který ve své prioritní ose 5 

„Stabilní a bezpečná společnost“ obsahuje prioritu 5.2 „Efektivní stát, kvalitní veřejná správa 

a rozvoj občanského sektoru“. (...) Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR dále ve své 



prioritní ose 3 „Rozvoj území“ řeší upevňování územní soudržnosti, zvyšování kvality života 

obyvatel území a účinnější prosazování strategického a územního plánování. Jako jeden z 

ukazatelů této prioritní osy je uváděn podíl municipalit zapojených do aktivit místní Agendy 

21. Lze předpokládat, že MA21 bude významným nástrojem implementace Strategického 

rámce udržitelného rozvoje ČR na místní úrovni a tedy další úspěšný rozvoj MA21 povede k 

plnění cílů tohoto dokumentu.“ (str. 5)  

Důležitým odkaz na přípravu základních sad indikátorů udržitelného rozvoje zmiňuje citace: „Probíhá 

příprava základních sad indikátorů pro krajskou i místní úroveň v rámci implementace SRUR – ve 

spolupráci orgánů RVUR (PS URROU, PSI, PS MA21), v garanci MMR a ČSÚ.“ (str. 9)  

„Cíl 3.2: Posílit politickou poptávku po MA21 na regionální a místní úrovni Cíl 3.3: Podporovat 

používání MA21 jako součást strategického plánování a řízení Zaměření opatření: ... • Doporučovat 

MA21 při přípravě relevantních koncepčních dokumentů Při zpracovávání či aktualizaci koncepčních 

dokumentů a metodických pokynů zdůrazňovat (např. na základě diskuse v rámci PS MA21) roli a 

možné využití MA21 s cílem odpovídajícího zohlednění MA21 v těchto dokumentech (mimo jiné i 

jako jednoho z nástrojů pro implementaci SRUR na regionální a místní úrovni).“ (str. 15)   

„Opatření 5: Doporučovat MA21 při přípravě relevantních koncepčních dokumentů při zpracovávání 

či aktualizaci koncepčních dokumentů a metodických pokynů zdůrazňovat roli a možné využití MA21 

s cílem odpovídajícího zohlednění MA21 v těchto dokumentech jako jednoho z významných nástrojů 

pro implementaci SRUR na regionální a místní úrovni. Aktivita 5.1 Realizovat opatření v rámci 

aktualizace příslušných koncepčních dokumentů a metodických pokynů. 

Popis: Problematika MA21 bude v návaznosti na implementaci SRUR odpovídajícím způsobem 

zakotvena v národních strategických dokumentech (nových či aktualizovaných).“ (str. 24)  

 Koncepce environmentální bezpečnosti 2012-2015 s výhledem do roku 2020 odkazuje na 

SRUR ČR následovně: „Ze strategických dokumentů ČR lze za klíčové pokládat zejména 

Strategický rámecudržitelného rozvoje České republiky, Státní politika životního prostředí 

České republiky a Bezpečnostní strategie České republiky.“ (str. 2) 

Poznámka: Ministerstvo životního prostředí má v databázi strategií uvedeno celkem 15 dokumentů.(Z 

toho 12 strategických a koncepčních dokumentů – * Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-

2015 s výhledem do roku 2020; * Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020; * Koncepce 

řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření 

(2010); * Národní program snižování emisí ČR (2015); * Plán odpadového hospodářství ČR pro období 

2015–2024; * Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015); * Program předcházení vzniku odpadů 

ČR (2014); * Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020; * Státní program ochrany přírody a 

krajiny ČR [akt. 2009]; * Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2005-2015; *  MŽP Strategie 

přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015); * Střednědobá strategie (do roku 2020) 

zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015). 

Dále 1 implementační dokument (* Aktualizovaný národní implementační plán Stockholmské úmluvy 

o perzistentních organických polutantech na léta 2012-2017)   

a dva dotační tituly (* Nová zelená úsporám [akt. 2016] a * Operační program Životní prostředí 2014-

2020) 

MŽP ve své odpovědi neuvádí* Koncepci řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím 

technických a přírodě blízkých opatření (2010); * Národní program snižování emisí ČR (2015);* Plány 

pro zvládání povodňových rizik ČR (2015);* Státní program ochrany přírody a krajiny ČR [akt. 2009]; 



* Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2005-2015; *  MŽP Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR (2015); * Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR 

(2015). 

 

Úřad vlády: Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Odbor lidských práv ve své odpovědi uvádí: V rámci našich strategických a koncepčních dokumentů 
ze SRUR nečerpáme a přímo na něj neodkazujeme. Příčinou je zatím malé povědomí o materiálu. 

 
U plnění jednotlivých strategických cílů SRUR se objevují následující strategické, koncepční a 
implementační dokumenty:  

 Strategie romské integrace na roky 2015 až 2020 z února roku 2015;  

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 - 2020;  

 Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na léta 2014 - 2015, schválená 
usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930;  

 Státní politika vůči NNO na léta 2015 - 2020, schválená usnesením vlády ze dne 29. července 
2015 č. 608;  

 Partnerství pro otevřené vládnutí (Open GovernmentPartnership – OGP), schválené vládou 
usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691;  

 Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018, 
schválený usnesením vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126. 

 
Nejsou zmíněny dosud platné materiály obsažené v databázi strategií: *Národní plán podpory 

rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020; *Národní program 

reforem České republiky 2016; * Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2010-2018; 

* Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018; * Národní rozvojový program mobility pro 

všechny.  

 

Úřad vlády: Místopředseda vlády pro VVI 
Na SRUR ČR odkazuje  

 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 s výhledem 
do roku 2020, schválená usnesením vlády č. 294 dne 24. dubna 2013 a 

 

 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválené 
usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552. 

 
Poznámka: Úřad vlády uvádí v databázi strategií celkem 18 dokumentů, z toho 15 strategií nebo 
koncepcí, 2 implementační/akční dokumenty a jeden dotační titul (* Národní rozvojový program 
mobility pro všechny). 
Strategické dokumenty v databázi jsou následující: *Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči 

nestátním neziskovým organizacím (2013);  ÚV* Koncepce romské integrace 2010-2013; * Národní 

plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020; 

* Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016-2020;   * Národní priority orientovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012); * Národní program reforem ČR 2015; * Národní 

strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008-2018; * Národní strategie protidrogové politiky ČR 

2010-2018; * Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3 

strategie) (2014); * Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2008); * Strategický rámec 

udržitelného rozvoje ČR (2010); * Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015; * Strategie 



vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 [akt. 2013]; * Strategie zlepšování regulace 2007-

2013; * Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020    

Implementační/akční dokumenty uvádí Úřad vlády 2: * Akční plán na podporu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti pro rok 2016 a další a * Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 

2013-2015. 

 
Poznámka: Odpovědi často neobsahují odkazy na některé významné strategické dokumenty, které 
rezorty mají zpracovány a které jsou pro plnění cílů SRUR ČR nezbytné, přitom mnohdy reagují na 
mezinárodní závazky, které ČR v oblasti udržitelného rozvoje má – např. MŽP neuvádí Národní 
program snižování emisí, nebo Strategii ochrany před povodněmi na území ČR, MZe nezmiňuje Plán 
hlavních povodí České republiky ani Plány oblastí povodí apod. Příčinou mohou být mezirezortní 
přesahy jednotlivých problémových oblast, zaměření pracovníků, kteří zpracovávali odpověď apod. 

http://www.mzp.cz/cz/strategie_ochrany_povodne

