
Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 
Podkladový materiál k návrhu implementace strategického dokumentu ČR 2030  

 

Otázky k diskuzi  

 

Přístupy k implementaci strategického dokumentu  

 

1. Sledování kompatibility (strategické řízení) 

 

a. Navazuje na návrh implementace SRUR 2010 (materiál nebyl vládě 

předložen). 

b. Jádrem je sledování kompatibility a harmonizace strategických a koncepčních 

dokumentů v rovině strategických cílů, výsledkem je nastavení pyramidové 

hierarchické struktury klíčových strategických dokumentů.  

c. Součástí je monitoring prostřednictvím indikátorů (akontabilita) 
- Kvalitní sady indikátorů (kvality života, klíčové oblasti) a pravidelný 

monitoring jejich naplňování.  

- Informační funkce pro měření výkonu státní správy a účinnosti 

stávajících politik, odhalování policy gaps.  

- Komunikační funkce.  

 
d. K další diskusi: 

- co přesně chápat pod zajišťováním kompatibility (formální postup, 

analytická práce a doporučení) 

- kdo zajišťuje a jakým mechanismem (využití a posílení Databáze 

strategií) 

- v kterém momentu bude kompatibilita zajišťována (dialog s gestory 

by bylo vhodné vést ještě před MPŘ) 

- u kterých dokumentů bude kompatibilita zajišťována (mezinárodní, 

národní, regionální, municipální + výběr relevantních dokumentů). 

 

2. Operacionalizace principů udržitelného rozvoje a rozvoj vhodných nástrojů  

 

a. Návrh operacionalizace principů udržitelného rozvoje a vytvoření přehledu 

nástrojů, kterými je možné tyto principy naplňovat (SUR 2004 uvádí 31 

principů, SRUR 2010 8 principů) – využít platformy Výboru pro strategické 

řízení a implementaci principů RVUR. 

b. V návaznosti na výše uvedený krok připravit analýzy potenciálu a doporučení 

k rozvoji konkrétních nástrojů (zadávání veřejných zakázek, hodnocení 

dopadů regulace, dotační politika, daně, nastavení strategických výzev 

operačních programů a hodnocení udržitelnosti v nich, legislativní opatření, 

koherence politik) včetně nástrojů na místní úrovni. 

c. Připravit prezentaci vybraných nástrojů pro veřejnost (webové stránky pro 

různé uživatelské skupiny, včetně municipalit). 
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Strana 2 (celkem 2) 

Podmínky pro zajištění implementace dokumentu – k diskusi u každé ze zmíněných 

oblastí 

 

1. Jaké formální struktury a institucionální zajištění tento typ implementace vyžaduje?  

2. Jaké jsou nároky na součinnost a spolupráci strategických útvarů jednotlivých resortů 

(včetně systémové úvahy o posílení role strategických útvarů)? 

3. Jakým způsobem má být implementace ukotvena v usnesení vlády, kterým bude 

strategický dokument přijat? 

 

Zpracovali: Jakub Rudý, Anna Kárníková, OUR ÚV ČR 

V Praze dne 15. ledna 2016 


