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Strategický rámec udržitelného rozvoje 

• Schválen usnesením vlády ze dne 11. ledna 
2010 č. 37 

- Zadáno zavedení rámce do praxe (nebylo 
vládou schváleno) 

- Aktualizace ke zpracování do 31. 12. 2015 



Cíle aktualizace SRUR 
• Formulovat prioritní oblasti pro rozvoj ČR 

(příležitosti, rizika) v kontextu 
evropských/mezinárodních trendů 

• Navrhnout scénáře možného rozvoje v těchto 
oblastech (vč. ekon./polit./soc. nákladů) v horizontu 
15-30 let 

• Zpracovat přehled nástrojů (strat./manaž./fin./reg.), 
které podporují dlouhodobě udržitelný rozvoj 

• Vytvořit monitorovací systém vč. indikátorů (koncept 
kvality života) 

• Vytvořit systém řízení strategických dokumentů 



Aktuální verze SRUR obsahuje:  

• Formulaci vize, bez kvantifikovaných cílů a 
analýzy rozvojových příležitostí. 

• Obecně formulované principy rozvoje bez 
metodiky implementace/monitoringu. 

• Sadu indikátorů, které se v dvouletém taktu v 
časové řadě hodnotí (Situační zpráva). 

• Situační zpráva slouží především odborné 
obci, není politickým nástrojem. 



Příklad „Globalizační strategie“ Dánsko 

• 2006 přijata vládou: národní strategie a vize – 
vypořádání se dánské společnosti s procesem 
globalizace 

• Cíle: posílení konkurenceschopnosti, 
soběstačnosti, odolnosti a sociální soudržnosti 

• Analýza: co je dáno (malý stát, geografická poloha 
etc.) a co jsou příležitosti rozvoje (systém 
vzdělávání, energetický mix): 350 konkrétních 
opatření 

• Široká konzultace: Parlament, Rada pro 
globalizaci (odbory, firmy, akad., NNO, vzděl. 
asociace) 



Dílčí kroky přípravy (1.) 

 Identifikace priorit rozvoje České republiky. 

• Analýza sektorových a dalších relevantních 
strategií 

• Průřezové strategie: Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti, Dohoda o partnerství 

• Sektorové strategie (Dlouhodobý záměr 
vzdělávání, Strategie politiky zaměstnanosti etc.) 

• Vize a další dokumenty: Česko hledá budoucnost, 
dlouhodobé programy polit. stran 



Dílčí kroky přípravy (2.) 

Analýza globálních a evropských megatrendů 
jako kontext rozvoje České republiky.  

• Vyhodnocení dopadů megatrendů na českou 
společnost 

• Analýza schopnosti mitigace a adaptace 

• Využití metod foresightu (analýza možných 
budoucích změn). 

  

 

 



Dílčí kroky přípravy (3.) 

Pro klíčové priority (uzlové body) zpracovat 
scénáře možného rozvoje. 

• Modelace vývoje v horizontu 15-30 let 

• Zaměření na ekon./polit./soc. náklady. 

 

 

 



Dílčí kroky přípravy (4.) 

Vytvoření monitorovacího rámce pro SRUR 
pomocí Well-Being Framework OECD. 

• Důraz na kvalitu života jako centrální pojem 
spojující všechny dimenze rozvoje + vhodný 
pro komunikaci široké veřejnosti 

• Ukotvení indikátorů v širším kontextu 

• Možnosti mezinárodního srovnávání ČR 



Dílčí kroky přípravy (5.) 

Vytvoření přehledu nástrojů, které podporují 
dlouhodobě udržitelný rozvoj. 

• Různé nástroje (strat./manaž./fin./reg.) na 
různých úrovních 

• Revize existujících (RIA, veřejné zakázky, 
apod.) 

• Inovace v řízení (sociální, technologické 
inovace) 



Dílčí kroky přípravy (6.) 

Vytvoření systému řízení strategií. 

• Nastavení hierarchie strategií vč. vazeb na EU 
strategie 

• Spolupráce se strategickými útvary 
ministerstev 

• Úpravy Metodiky tvorby veřejných strategií a 
rozvoj Databáze strategií (spolupráce s MMR) 

• Příklad: Zákon o strategickém řízení (2000), 
Estonsko. 

 



Řídící principy aktualizace 

• Expertiza – zapojení široké sítě výzkumných 
center a akad. pracovišť 

• Participace - konzultace se všemi relevantními 
aktéry vč. komunikace s veřejností 

• Transparentnost a dlouhodobost – konzultace 
se všemi parlamentními aktéry 

 



Co získat z aktualizace SRUR?  

• Kvalitní přehled potenciálu rozvoje ČR vč. 
možných koridorů rozvoje a jejich nákladů 

• Identifikace priorit rozvoje České republiky a 
vytvoření sdílené vize rozvoje české společnosti 

• Přehled vnějších okolností rozvoje ČR a 
schopnosti ČR reagovat na příležitosti i hrozby 

• Přehled nástrojů dosahování udržitelnosti.  

 



 
Zajištění expertízy pro aktualizaci SRUR 

• Akademická pracoviště: AV ČR, COŽP UK, UPOL, 
UJEP, MUNI, VŠE, CESES, CERGE-EI a další    

• Veřejný sektor včetně samospráv: ČSÚ, TAČR, 
ČHMÚ, CENIA, SZÚ, ČNB, ministerstva, rezortní 
výzkumné instituty, SMO ČR, AK ČR, NSZM a další  

• Občanský a soukromý sektor: ČPRUR, Byznys pro 
společnost, Rada kvality ČR, FoRS, STUŽ a další 



 
Harmonogram aktualizace SRUR 

Dílčí činnost Návrh termínu 

1. Identifikace priorit rozvoje České republiky Q3 2015 

2. Analýza globálních a evropských megatrendů Q2 2015 

3. Scénáře možného rozvoje Q4 2015 

4. Vytvoření monitorovacího rámce Q4 2015 

5. Vytvoření přehledu nástrojů udržitelného 
rozvoje 

Q4 2015 

6. Řízení SEA + konzultace (Parlament, další) Q1 2016 

7. Vytvoření systému řízení strategií Q2 2016 

8. Schválení materiálu vládou Q3 2016 


