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Informace o postupu aktualizace Strategického rámce udržitelného 
rozvoje ČR 
 
Základní informace: 
 
Termín aktualizace: nově 31.12.2016 (na základě usnesení vlády ze dne 29. července 2015 
č. 622 k agendě udržitelného rozvoje), povinnost aktualizovat SRUR vyplývá z usnesení vlády 
č. 37 ze dne 11. ledna 2010 
 
Koncepční řízení aktualizace: RVUR a podle jejího nového statutu v době mezi jejími jednáními 
Řídící výbor RVUR 
 
Organizační zajištění aktualizace: Oddělení pro udržitelný rozvoj + projekt OP Z (plánován od 
01.01.2016) 
 
Cíle aktualizace: 
 
Vytvořit strategický dokument, který: 
 
1) na kvalitním analytickém základě identifikuje příležitosti a hrozby rozvoje ČR (strukturální 

analýza, scénáře rozvoje, analýza vlivu megatrendů) 
2) umožní prioritizovat cíle a hierarchizovat opatření 
3) funguje jako orientační bod pro strategie na národní a krajské úrovni (sjednocení indikátorů, 

pokrytí oblastí s relevancí pro budoucnost, navržení priorit pro financování ze státního rozpočtu, 
transparentní reportování o výsledcích veřejné správy) 

4) slouží jako věcný podklad pro přípravu programového období 2020+ 
5) slouží jako platforma pro přenos a monitorování kompatibility s mezinárodními závazky (Evropa 

2020, Cíle udržitelného rozvoje OSN) 
 
 
Postup aktualizace: 
 
Vyhodnocení stávajícího SRUR (červen až září 2015) 

- mapování využití stávající SRUR (resorty, kraje, municipality) včetně vazeb na jednotlivé 
strategické dokumenty, do 30. září 2015 sběr dotazníků 

- mapování využití SRUR v odborné komunitě UR v rámci síťové analýzy aktérů (do 
15.09.2015) 

 
Analytické vstupy (září 2015 až červen 2016) 
 

 sběr tezí k rozvoji ČR (probíhá na http://rvur.udrzitelny-rozvoj.cz/cz/teze), do 15.09.2015 
- teze obsahují odůvodnění, návrhy na řešení a návrhy na analytické rozpracování a zdroje 
- žádost o spolupráci rozeslána do vybraných poradních orgánů vlády 
- výběr tezí ke zpracování proběhne na jednání RVUR 09.11.2015) a analytické 

rozpracování tezí včetně vytvoření scénářů rozvoje (do června 2016) 
 

 vyhodnocení megatrendů relevantních pro ČR 
- připravováno ve spolupráci s Národní sítí foresightu (TC AV ČR, COŽP UK, CESES UK, 

ÚPOL, Glopolis, NVF)  
 

 překlopení Sustainable Develpment Goals do procesu tvorby aktualizace SRUR 
- očekáván výsledek jednání summitu OSN v New Yorku (září 2015), kde bude schválena 

jejich finální podoba, bude vytvořena shoda na indikátorech pro cíle a podcíle SDGs 
 

http://rvur.udrzitelny-rozvoj.cz/cz/teze
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Vyhodnocení analytických vstupů, vytvoření scénářů rozvoje 
- vytvoření základních verzí scénářů rozvoje ČR do roku 2030, jejich srovnání s původním 

textem SRUR, následná politická a veřejná diskuse o scénářích, výběr nejrelevantnějšího 
scénáře a jeho rozpracování do podoby strategie (cíle, opatření) 

 
Příprava rámce pro monitoring a implementaci strategického dokumentu (leden až září 
2016) 

- analýza aplikace Rámce pro měření blahobytu OECD v ČR 
- vyhodnocení relevance jednotlivých indikátorů Cílů udržitelného rozvoje 
- analýza nástrojů a principů udržitelného rozvoje včetně doporučení k jejich rozvoji – 

k dispozici by měla být webová stránka umožňující rozlišit mezi požadavky různých aktérů 
(státní správa, podnikatelé, NNO, jednotlivci/občané) 

 
Zajištění participace odborníků/ic a veřejnosti v rámci procesu: 
 

- široká výzva k zasílání tezí k rozvoji ČR (skrze poradní orgány vlády, think-tanky a 
akademická pracoviště) 

- uspořádání řady kulatých stolů v krajích k výslednému návrhu hlavních tezí včetně scénářů 
rozvoje (2015-2016), prezentace výsledků v podobě Zelené knihy 

- Fórum udržitelného rozvoje 2015 a 2016 
- vytvoření interaktivní webové prezentace strategického dokumentu („rozklikávací“ strategie 

s přímou vazbou na indikátory a příslušené další strategické dokumenty) 
 
Návrh zapojení výboru do procesu aktualizace SRUR 
 

- vyjádření k sebraným tezím k rozvoji ČR (září 2015) a doporučení RVUR k výběru tezí 
k dalšímu rozpracování 

- podklad pro analýzu nástrojů a metod kvality ve veřejné správě, možnost využít PS 
ÚRROÚ 

- podpora procesu hodnocení SRUR (resorty, kraje, municipality) 
 


