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II. 

 

INFORMACE O STAVU AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE  

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

1. Zadání aktualizace  

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (SRUR) je aktuálně platným strategickým 

dokumentem, který určuje základní směry rozvoje ČR v dlouhodobém horizontu.  

Rámec byl vládou schválen usnesením vlády ČR ze dne 11. ledna 2010 č. 37 ke Strategickému 

rámci udržitelného rozvoje ČR. Povinnost předložit informace o stavu jeho aktualizace 

do 31. prosince 2015 vyplývá z usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 622 k agendě 

udržitelného rozvoje.  

S ohledem na přijetí globálního rozvojového rámce summitem OSN v New Yorku v září 2015 

a na změnu gestora agendy udržitelného rozvoje (nově předseda vlády ve spolupráci 

s ministrem životního prostředí) byl termín aktualizace strategického dokumentu stanoven 

do 31. prosince 2016. 

Zadání pro aktualizaci bylo specifikováno v rámci tzv. úzkého týmu, který se skládal 

ze zástupců Úřadu vlády ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva životního prostředí, předsedů tematicky 

relevantních výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) a předsedy vlády. 

Na 29. zasedání RVUR dne 9. listopadu 2015 byl úzký tým formalizován v podobě Řídícího 

výboru RVUR, který tvoří 7 členů a členek RVUR a relevantních výborů. 

V rámci úzkého týmu bylo v červnu 2015 rozhodnuto, že neproběhne pouze textová aktualizace 

SRUR, ale že vznikne nový zastřešující dokument k rozvoji České republiky do roku 2030 

s pracovním názvem „Česká republika 2030“. 

 

Strategický dokument by měl podle zadání splňovat následující funkce: 

 

- na kvalitním analytickém základě identifikovat příležitosti a hrozby rozvoje ČR; 

- formulovat cíle a prioritní oblasti pro rozvoj ČR; 

- obsahovat indikátory rozvoje ČR, které budou komplexně zachycovat kvalitu života v ČR 

a jeho udržitelnost; 

- fungovat jako strategický rámec pro dokumenty na národní a krajské úrovni;  

- sloužit jako věcný rámec pro přípravu programového období 2020+; 

- sloužit jako platforma pro přenos a monitorování kompatibility s mezinárodními závazky 

(Agenda 2030 – Cíle udržitelného rozvoje, dále jen „Agenda 2030“). 
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2. Východiska aktualizace  

 Teze k rozvoji  

Dopisem předsedy vlády byly osloveny všechny poradní orgány vlády a sítě neziskových 

organizací s žádostí o zasílání tezí k rozvoji prostřednictvím webového formuláře 

(http://rvur.udrzitelny-rozvoj.cz/cz/teze). K 15. říjnu 2015 bylo obdrženo 172 tezí od 49 

organizací a institucí. Teze byly v průběhu listopadu 2015 hodnoceny úzkým týmem. 

Na základě tohoto hodnocení bylo v prosinci 2015 zformulováno maximálně 10 klíčových 

oblastí rozvoje ČR. V každé oblasti je popsán aktuální stav, klíčové problémy, představa 

budoucího vývoje a nároky na další analytické zpracování. Výběr oblastí byl prezentován 

v rámci Fóra pro udržitelný rozvoj 17. prosince 2015 a konzultován s výbory RVUR a dalšími 

klíčovými aktéry dle výsledků analýzy aktérů. 

 Analytické scénáře priorit rozvoje 

Ke každé z klíčových oblastí bude vytvořena shrnující analýzu současného stavu na základě 

již existujících studií (analytické části strategických dokumentů státní správy i jiných aktérů) 

a vytvořeny scénáře vývoje v dané oblasti. Scénáře rozvoje budou předloženy ke konzultaci 

klíčovým aktérům a na základě této konzultace budou vybrány scénáře, které nejlépe postihují 

priority rozvoje ČR do roku 2030 v dané oblasti. 

 Agenda 2030 – Cíle udržitelného rozvoje 

Na summitu OSN v New Yorku v září 2015 byl přijat globální rozvojový rámec do roku 2030 

(závěrečný dokument s názvem Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), 

který obsahuje 17 tzv. Cílů udržitelného rozvoje a 169 podcílů. Česká republika se aktivně 

účastnila vyjednávání a stejně aktivně se staví i k implementaci těchto cílů. 

Gesce pro implementaci bude v průběhu ledna 2016 zakotvena na Úřadu vlády ČR. 

Hlavní platformou pro přenos Cílů udržitelného rozvoje do České republiky bude připravovaný 

strategický dokument „Česká republika 2030“. Do března 2016 proběhne formou kulatých stolů 

výběr národních priorit z globálního rámce, které budou následně promítnuty do vznikající 

strategie. V březnu 2016 vydá Statistická komise OSN k Cílům indikátory, vybrané indikátory 

budou rovněž začleněny do nového strategického dokumentu. 

 Globální megatrendy  

Na základě seznamu megatrendů relevantních pro rozvoj ČR (představení proběhlo na jednání 

RVUR dne 9. listopadu 2015) a jeho analytickém rozpracování budou vytvořeny kontextové 

scénáře, které představují základní vnější determinanty rozvoje ČR. 

 Současné strategie  

Priority rozvoje i kontextové scénáře budou porovnány s existujícími strategickými dokumenty 

včetně SRUR s následujícími cíli:  

 

- využití analytických podkladů, ze kterých tyto strategické dokumenty vycházejí;  

- příprava přehledu kompatibility těchto strategií se vznikajícím strategickým dokumentem. 
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 Indikátory strategického dokumentu 

Indikátory nového rámce představují průnik indikátorů zachycujících vývoj v prioritních 

oblastech rozvoje ČR a indikátorů k vybraným prioritám z Agendy 2030. Indikátorový rámec 

bude komplexně zachycovat vývoj v kvalitě života občanů ČR s ohledem na udržitelnost tohoto 

pokroku. Monitorovací rámec (předpokládá se zpráva jednou za dva roky) bude nastaven spolu 

s přijetím strategického dokumentu. 

 Syntéza vstupů a vytvoření strategického dokumentu 

Na základě výše uvedených kontextových a analytických scénářů bude vytvořen první draft 

strategického dokumentu, který bude projednán v rámci RVUR, konzultován s klíčovými aktéry 

a po proběhnutí meziresortního připomínkového řízení předložen do 31. prosince 2016 

k projednání vládou (viz graf č. 1). 

 

Graf č. 1: Sjednocení východisek 

 
Zdroj: Oddělení pro udržitelný rozvoj ÚV ČR 
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3. Realizace aktualizace 

 Institucionální a finanční zajištění aktualizace 

Financování přípravy a následné implementace strategického dokumentu bude zajištěno 

z prostředků Úřadu vlády ČR a prostřednictvím projektu Operačního programu Zaměstnanost 

„Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě“, jehož realizace 

se předpokládá od 1. března 2016. Dotčený projekt navazuje na Implementační plán č. 1 

Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR. Po institucionální stránce se budou 

na přípravě dokumentu podílet odborníci Úřadu vlády ČR s externími znalci v rámci 

zmiňovaného projektu (viz graf č. 2). 

 

Graf č. 2: Institucionální zajištění 

Zdroj: Oddělení pro udržitelný rozvoj ÚV ČR 
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 Harmonogram 

V průběhu roku 2015 probíhal zejména sběr a vyhodnocování jednotlivých tezí a odborná 

jednání k východiskům strategického dokumentu (viz tabulka č. 1). Rovněž probíhala příprava 

projektového záměru ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími 

relevantními aktéry (Ministerstvo pro místní rozvoj, RVUR). 

 

Tabulka č. 1: Aktivity v r. 2015 

Termín Činnost 

do 30. září  Sběr tezí k rozvoji ČR 

9. listopad  Schválení seznamu globálních megatrendů s relevancí pro ČR RVUR 

do18. listopadu  Vyhodnocení tezí k rozvoji a formulace 10 klíčových oblastí 

17. prosinec Představení klíčových oblastí v rámci Fóra pro udržitelný rozvoj 

Zdroj: Oddělení pro udržitelný rozvoj ÚV ČR 

 

 

Pro rok 2016 jsou plánovány stěžejní aktivity přípravy strategického dokumentu. V první 

polovině roku budou probíhat zejména konzultace ke klíčovým oblastem, tvorba scénářů 

a souhrnné sjednocení odborných výstupů pro první návrh dokumentu (viz tabulka č. 2). 

Zároveň bude probíhat koordinace jednotlivých aktivit s výše uvedeným projektem. 

 

     Tabulka č. 2: Aktivity v r. 2016 

Termín Činnost 

leden  Konzultace ke klíčovým oblastem a tvorba konsensu na národních prioritách 

rozvoje 

leden – březen Výběr národních priorit z Cílů udržitelného rozvoje 

leden – květen Tvorba kontextových scénářů pro rozvoj ČR 

 Tvorba analytických scénářů priorit rozvoje 

březen – květen  Příprava indikátorového rámce pro strategický dokument 

květen – červenec  Syntéza vstupů a příprava prvního draftu strategického dokumentu 

srpen – září  Konzultace k prvnímu draftu strategického dokumentu 

říjen – listopad  Meziresortní připomínkové řízení a schválení RVUR 

do 31. prosince  Předložení strategického dokumentu na jednání vlády 
Zdroj: Oddělení pro udržitelný rozvoj ÚV ČR 

 

 Implementace a monitoring  

Strategický dokument bude předložen spolu s návrhem implementačního a monitorovacího 

rámce. Návrh bude popisovat četnost monitorovacích zpráv, institucionální zajištění jejich 

přípravy a mechanismus sledování kompatibility zastřešujícího dokumentu a dalších 

strategických a koncepčních dokumentů. 
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 Participace  

Usnesením vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 622 k agendě udržitelného rozvoje byly jako 

součást metodického rámce tvorby strategického dokumentu přijaty principy participativní tvorby 

veřejných strategií. Předpokládá se využití pokročilých forem participace, jako je konzultace, 

hledání konsenzu, předkládání variant či přímé spolupráce (partnerství). K zajištění participace 

při přípravě strategického dokumentu byla vytvořena role koordinátora participace a byl zřízen 

expertní tým pro participaci, se kterým bude konzultována aktualizace SRUR. Dále probíhá 

analýza klíčových aktérů, na jejímž základě vznikne dobrovolné konzultační uskupení. 

Úspěšnost participace bude měřena indikátory.  

 

Následující participativní prvky budou zařazeny do harmonogramu přípravy strategického 

dokumentu:  

 

- formulace oblastí klíčových pro rozvoj (projednání ve výborech RVUR a konzultace 

s klíčovými aktéry),  

- tvorba konsensu na národních prioritách rozvoje (zapojení široké veřejnosti za pomoci 

kombinace participačních technik a práce s konzultační platformou); 

- tvorba analytických scénářů rozvoje (konzultace s klíčovými aktéry), výběr národních priorit 

z Agendy 2030 (kulaté stoly za účasti klíčových aktérů a výborů RVUR); 

- tvorba kontextových scénářů k megatrendům (konzultace v rámci konzultační platformy); 

- příprava indikátorového rámce (konzultace v rámci výborů RVUR); 

- konzultace k prvnímu draftu strategického dokumentu (konzultace v rámci konzultační 

platformy a výborů RVUR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  

PhDr. Anna Kárníková, vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj ÚV ČR 

a tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

Kontakt:  

tel.: 296 153 540 

e-mail: karnikova.anna@vlada.cz  

 

 

 

 

V Praze dne 26. listopadu 2015 
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