
 

 

 

 

 

 Návrh na přípravu implementace 

                    aSRUR 

 

 

     

    Pro výbor RVUR pro strategické řízení  

 

 

 



Základní části návrhu 

 Paralelní příprava implementace s 

přípravou návrhu aSRUR 

 Analýza  zkušeností ze světa i domácích 

 Procesní část implementace 

 Obsahová část implementace 

 Důležité aspekty na nichž závisí 

implementace 



Procesní část dle Metodiky 

přípravy veřejných strategií 

 1. Vytvoření hierarchické struktury prací 

 2. Nastavení řídící struktury implementace 
strategie 

 3. Nastavení plánu řízení změn 

 4. Vytvoření plánu řízení rizik a určení 
předpokladů úspěšné implementace strategie 

 5. Nastavení systému monitorování naplňování 
cílů strategie 

 6. Nastavení plánu evaluací  strategie 

 7. Sestavení plánu spolupráce a komunikace při 
přípravě a vlastní  implementaci  strategie 

 8. Sestavení rozpočtu implementace strategie 

 9. Sestavení časového harmonogramu 
implementace strategie 

 



Důležité obsahové otázky 

 Návaznost na rozpracování strategie (zatím 

chybí v harmonogramu) 

 Zajištění horizontální integrace 

 Vertikální integrace 

 Zajištění shody  na směřování k UR 

 Organizační zajištění 

 Finanční zajištění  

 Komunikace a participace 



Vertikální integrace 

 Úkol výboru pro udržitelné municipality, 

MMR 

 Zahrnutí do plánování implementace 

organizace krajské a místní úrovně  

 Soulad priorit a cílů: Novelizace zákona o 

podpoře regionálního rozvoje (doplnění § 3 

o 4. bod " Strategie regionálního rozvoje a 

strategie rozvoje  krajů respektují  

programové období a cíle SRUR ČR“) 

 Úkol výboru pro  koordinaci pozic ČR k UR 

 



Horizontální integrace 

 RVUR 

 pracovní skupina pro implementaci aSRUR 

 Meziministerská koordinační skupina 

 SIA 

 Ohniskové body na každém ministerstvu ? 

 







Finanční zajištění implementace  

 Sestavení rozpočtu implementace 

 Projekt OPZ 

 Naplánování i po konci projektu 

 Sladění podpory z operačních programů 

 

 



Aktivita 7: Sestavení plánu komunikace 

a spolupráce pro implementaci strategie 

 Identifikace a zapojení jednotlivých aktérů/ 
zainteresovaných stran do přípravy a realizace 
implementace 

 Konkrétní aktivity spolupráce 

 jakým způsobem budou tyto aktivity realizovány, 

 jak často, případně v jakém termínu budou 
aktivity realizovány, 

 kdy budou jednotlivé zainteresované strany do 
přípravy a/nebo realizace implementace strategie 
zapojeny, 

 jaké budou využity nástroje pro spolupráci, 

 kdo bude odpovědný za realizaci stanovených 
aktivit, 

 jaké budou náklady na realizaci stanovených 
aktivit 

 



Plán komunikace/aktivita 7 

► popis cílových skupin komunikace, 

►co bude komunikováno, 

►způsob (aktivity, nástroje, formy a metody) 

komunikace, 

►základní časový plán jednotlivých aktivit 

komunikace, 

►kdo bude odpovědný za komunikaci. 

 



Důležité aspekty implementace 

 Artikulace strategie 

 Komunikace strategie 

 Převedení (translation) strategie 

 Monitorování a kontrola strategie 

 Angažovanost pro strategii 

 



Návrh na usnesení výboru  

 Vzhledem k důležitosti důkladného zpracování 
implementační části aSRUR navrhuje Výbor pro 
strategické řízení , aby urychleně vznikla 
pracovní skupina  k implementaci aSRUR .  

    A) při výboru pro strategické řízení 

    B) přímo při RVUR 

 Úkolem pracovní skupiny  bude nejprve analýza 
světových a domácích zkušeností s 
implementací strategií  udržitelného rozvoje a 
dále postupná příprava implementačního plánu 
aSRUR  podle kroků metodiky přípravy 
veřejných strategií  tak,  že budou rozpracovány 
všechny navrhované mechanismy OUR  ÚV  i 
další, vzniklé z participativního procesu přípravy. 


