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10. jednání Výboru pro strategické řízení a implementaci  

principů udržitelného rozvoje   

 

Oddělení pro udržitelný rozvoj 



Usnesení Řídícího výboru RVUR  

Řídicí výbor Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

 

ukládá sekretariátu Rady vlády pro udržitelný rozvoj v souladu s návrhem 
usnesení ke strategickému rámci Česká republika 2030  připravit  

a  

do 30. 11. 2017 předložit vládě implementační dokument strategického rámce 
Česká republika 2030.  



Usnesení vlády ke Strategickému rámci ČR 2030 
  

II. ukládá  

 

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 

 

• vycházet při zpracování a aktualizaci strategických dokumentů ze Strategického 
rámce Česká republika 2030 a z Metodiky přípravy veřejných strategií dle 
usnesení vlády ze dne 2. května 2013 č. 318 a ve spolupráci s Úřadem vlády 
zajišťovat soulad resortních strategických dokumentů a programů s cíli 
Strategického rámce České republiky 2030; 

• poskytnout Úřadu vlády součinnost při přípravě návrhu implementačního 
dokumentu Strategického rámce Česká republika 2030; 



Usnesení vlády ke Strategickému rámci ČR 2030 
  

2. ministryni pro místní rozvoj umožnit využití Databáze strategií jakožto 
technického nástroje pro rozvoj strategické práce v České republice pro 
implementaci Strategického rámce Česká republika 2030; 

 



Usnesení vlády ke Strategickému rámci ČR 2030 
  

3. předsedovi vlády  

 

• předložit vládě do 31. listopadu 2017 implementační dokument 
Strategického rámce Česká republika 2030; 

• předložit vládě za každé dva roky Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti, 
která bude na základě indikátorů vyhodnocovat stav a trendy kvality života a 
její udržitelnosti v České republice, součástí Zprávy bude rovněž 
vyhodnocení naplňování cílů Strategického rámce Česká republika 2030 a 
doporučení k jeho případné aktualizaci; 



Usnesení vlády ke Strategickému rámci ČR 2030 
  

• 4. předsedovi vlády ve spolupráci a s ministrem zahraničních věcí zajistit 
nastavení efektivního mechanismu pro sledování koherence politik pro 
udržitelný rozvoj v Radě vlády pro udržitelný rozvoj, Radě pro zahraniční 
rozvojovou spolupráci a Výboru pro Evropskou unii do 31. prosince 2018; 

 



Usnesení vlády ke Strategickému rámci ČR 2030 
  

• 5. předsedovi vlády ve spolupráci s ministrem vnitra, ministryní pro místní 
rozvoj a ministrem životního prostředí zajistit metodickou roli při zavádění 
principů udržitelného rozvoje do praxe, při rozvoji nástrojů k podpoře 
udržitelného rozvoje a při naplňování strategických cílů v oblasti Dobrého 
vládnutí a jejich zohlednění při rozvoji veřejné správy a strategického řízení a 
plánování; 

 







„Strom cílů a opatření“: kritéria analýzy 

• vytvořit typologii analyzovaných dokumentů, zahrnout nejen strategické 
dokumenty, ale i dotační tituly a jiné programy   

 

• zohlednit různorodou úroveň provazeb na nižší úrovně, resp. opatření 

 

• policy gap analysis 

 

• teorie změny na úrovni specifického cíle (kdo, kdy, co, jak + rizika)  

 

• analýza aktérů 

 

 

 

 

 

 

 



Principy a nástroje 
udržitelného rozvoje 

Projekt Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě 

Reg. č. CZ.03.4.74/0../0.0/15_019/0002185 

 

Oddělení pro udržitelný rozvoj 



Analytické práce v rámci KA2 projektu: 

Metodická analýza k operacionalizaci principů udržitelného rozvoje 

 

Analýza nástrojů udržitelného rozvoje pro státní správu a samosprávu 

 

Analýza nástrojů udržitelného rozvoje pro občanskou společnost a jednotlivce 

 

Analýza nástrojů udržitelného rozvoje pro soukromou sféru 

 



ČR2030 : Principy udržitelného rozvoje  

Udržitelný rozvoj je komplexní a dynamický systém 

Zachovávejme a podporujme rozmanitost 

Respektujme základní lidská práva 

Participujme, diskutujme, buďme transparentní a hledejme nenásilná řešení konfliktů 

Učme se 

Mysleme globálně a dlouhodobě 


