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Kapitola 1 - Účel Evaluace ČR 2030 a Implementačního plánu 
 

Dokument vzniká na základě potřeby počáteční evaluace stavu strategického řízení oblasti 

udržitelného rozvoje ve veřejné správě pro potřeby projektu Mechanismy prosazování principů 

udržitelného rozvoje ve státní správě financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním 

účelem projektu je zlepšení strategického řízení veřejné správy v horizontální oblasti udržitelného 

rozvoje – tedy vzájemné koordinaci a koherenci obsahové, procesní a zároveň komunikační. A dále 

zlepšení fungování sítě kontaktních bodů pro udržitelný rozvoj na ministerstvech. 

Cílem této evaluace je identifikace hlavních bariér a problémů na úrovni procesu strategického řízení 

a implementační struktury ČR 2030. Tyto nedostatky plánuje tento projekt odstranit, přispět k jejich 

řešení a navrhnout alternativní způsoby. Strategický rámec ČR 2030 byl přijat v roce 2017 jakožto 

zastřešující strategický dokument stanovující cíle a principy pro vyvážený udržitelný rozvoj ČR, 

zohledňující národní priority a cíle udržitelného rozvoje OSN. Na tento rámec následně navázal v roce 

2018 Implementační plán ČR 2030, který ukotvil implementační strukturu a vydefinoval řadu 

konkrétních úkolů pro veřejnou správu. Tento Implementační plán byl schválen s vizí aktualizace každé 

2-3 roky. 

Dokument evaluace je zároveň subdodávkou pro další aktivity a odpovídá účelu Zprávy o kvalitě života 

a její udržitelnosti - analyticky zhodnotit další klíčové aspekty implementace (např. zapojení aktérů, 

metodická podpora municipalitám, rozvoj nástrojů udržitelného rozvoje, koherence politik, naplňování 

mezinárodních závazků v oblasti udržitelného rozvoje atd.).1 Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti 

je hlavním analytickým podkladem pro tvorbu nového Implementačního plánu v roce 2021. 

Evaluační dokument analyzuje dosavadní výstupy strategického řízení a plánování, názory aktérů 

ze státní správy zainteresovaných v oblasti strategického řízení a podobu procesů a dokumentů 

pro koordinaci udržitelného rozvoje. Odráží také potřebu úpravy plánu řízení změn a plánu řízení rizik 

Implementačního plánu. Smyslem této evaluace není hodnocení plnění jednotlivých věcných cílů, 

opatření a doporučení formulovaných v dokumentech Strategický rámec Česká republika 2030 (dále 

jen „Česká republika 2030“ nebo „ČR 2030“) a Implementační plán Strategického rámce Česká 

republika 2030 (dále jen „Implementační plán“, „IP ČR 2030“ nebo jen „IP“), nýbrž hodnocení 

samotného procesu implementace a zvolených nástrojů. 

 

  

                                                           
1 Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, s. 67.  
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Kapitola 2 – Struktura evaluace 
 

Struktura evaluace stavu strategického řízení ČR 2030 a Implementačního plánu vychází z vodítek 

vzniklých v  projektu Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (STRADO).2 Ten 

vznikl za účelem metodické podpory strategického řízení a hodnocení strategických materiálů resortu 

MŽP. Evaluace se dle metodiky tohoto projektu sestává ze 4 navazujících kroků, přičemž pro tuto 

evaluaci jsou relevantní dva – implementační kroky a nástroje pro implementaci: 

Hodnocení implementačních procesů (resp. implementace opatření), které odpovídá na 3 hlavní 

otázky a má zjistit, zda jsou jednotlivá opatření implementována, a pokud ne, tak proč:  

i. Zda a jak jsou implementační procesy popsány? Jsou popsány dostatečně? (např. 

pro účely popisů pracovních náplní či postupů práce) 

ii. Jak jsou implementační procesy řízeny, kdo se na řízení procesů podílí a je jednoznačně 

a správně stanovena odpovědnost (gesce) za implementaci, případně je potřeba změna 

odpovědnosti (gesce)?  

iii. Jak je možné procesy zlepšit, optimalizovat?  

Hodnocení využití nástrojů pro implementaci strategie, resp. politiky 

iv. Jaké nástroje byly nasazeny a v jakém rozsahu?  

v. Bylo nasazení těchto nástrojů efektivní? (Na otázku efektivity odpovídá vlastní Zpráva 

o kvalitě života a jeho udržitelnosti) 

Z tohoto pohledu jsou zásadní procesní aspekty, na které se také projekt bude po dobu svého trvání 

mimo jiné zaměřovat: 

- Způsob využití dostupných nástrojů pro prosazování cílů udržitelného rozvoje 

- Identifikace možností ke zlepšení a optimalizaci řízení implementace 

Evaluace je pro zachycení těchto uvedených aspektů metodicky rozdělena do následujících kroků: 

- Aspekt implementační struktury a strategie – gesční ukotvení a řízení:  

o Výstup Mapování koherence nových strategií a krajských strategií s ČR 2030 

(kapitola 3);  

o Výstupy z mapování strategické práce veřejné správy provedeného MMR (kapitola 3); 

- Aspekt implementační struktury – využití nástrojů a návrhy na zlepšení 

o Výstupy z dotazníkového šetření kontaktních bodů pro agendu udržitelného rozvoje 

(kapitola 4) 

o Pilotní zhodnocení míry využívání nástrojů dle jejich typologie v ČR 2030 (kapitola 5). 

  

                                                           
2 Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (STRADO) - Projekt č. TITOMZP702 
Programu Beta TAČR 
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Kapitola 3 - Výsledky mapování vazeb strategií a hodnocení strategické práce 
Evaluace procesů ČR 2030 se zaměřuje: 

1) na mapování strategií a hodnocení jejich vzájemné koherence a  

2) hodnocení funkčnosti systému strategického řízení z pohledu aktérů – strategických oddělení 

úřadů a určených zástupců ministerstev do sítě pro koordinaci udržitelného rozvoje, tzv. 

„Kontaktní body“. 

Mapování vazeb strategií (koherence) 
Mapování strategií se uskutečnilo v letech 2015-2016, tedy před schválením ČR 2030, a ovlivnilo 

přípravu IP ČR 2030 z roku 2018. V  IP jsou jednotlivé karty specifických cílů provázané se strategiemi 

a koncepcemi existujícími k roku 2017/18 a zároveň slouží pro identifikaci možných synergií a možné 

oblasti spolupráce mezi gestory opatření.  

Vzhledem k relativně krátkému období mezi schválením IP a touto evaluací procesů není zahájení 

nového mapování v tuto dobu účelné a hospodárné. Pro ad hoc mapování vazeb v rámci ČR 2030 a IP 

s ostatními strategiemi lze využít funkcionalit Databáze strategií3 umožňujících hledat tematické vazby 

mezi různými strategickými dokumenty dle vybraných deskriptorů. Funkce tematických vazeb je 

bohužel jen vysoce agregovaná za pomocí deskriptorů a tedy nevyužitelná pro specifické potřeby 

koordinačního orgánu. Oproti tomu nová funkce měření korelace mezi dokumenty má potenciál 

k využití z pohledu potřeb gestora agendy udržitelného rozvoje. Není však plně implementována, 

vykazuje potřebu manuálního doplňování provazeb u všech dokumentů a často trpí formalistickým 

strojovým srovnáním textu bez automatizované úpravy pro podchycení věcného překryvu, či možnosti 

dodatečné manuální úpravy. Koordinační orgán (MŽP) bude o této funkcionalitě se správcem Databáze 

strategií jednat, neboť snížením administrativní a zejména časové náročnosti manuálního mapování 

vazeb strategií by bylo dosaženo výrazného pokroku jak v oblasti koordinace ČR 2030 a IP, tak 

strategického řízení obecně. 

Koordinační orgán, tj. oddělení udržitelného rozvoje MŽP, si je na základě získaných zkušeností vědom, 

že indikovaná provázanost strategických dokumentů k ČR 2030 je často výrazně formalistická, velmi 

povrchní a nepostihuje rovinu konkrétních cílů a opatření. Tento stav odráží fakt, že není držena 

koherence mezi definováním cílů napříč sektory, a také že většina strategických dokumentů vznikla 

před vytvořením a schválením ČR 2030 a IP. Strategické dokumenty udržitelného rozvoje proto v tuto 

chvíli spíše plní svodnou funkci, tj. vycházejí z cílů a opatření těchto dokumentů a méně slouží jako 

vodítko či cestovní mapa pro tvorbu dokumentů nových (řídící funkce). Vzhledem k tomu, že je 

dlouhodobým cílem tuto funkci postupem času při tvorbě nových a aktualizaci stávajících dokumentů 

posilovat, tak bude zásadní při následující evaluaci zkoumat koherenci v čase a ověřovat funkci ČR 2030 

a IP jakožto řídících dokumentů. 

Namísto mapování souladu a vazeb dříve již existujících strategií považujeme za vhodnější cílenou 

analýzu koherence strategických materiálů vzniklých po schválení ČR 2030 (19. 4. 2017), resp. 

po schválení IP (17. 10. 2018). Z druhé strany je omezen výběr datem 1. 7. 2019, tedy datem zahájení 

projektu Mechanismy prosazování udržitelného rozvoje ve státní správě. Analyzovány proto byly 

všechny strategické materiály resortů evidované v Databázi strategií a hodnoceny z pohledu koherence 

                                                           
3 https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/strategicky-ramec-ceska-republika-2030?typ=tematicky 
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s obecnými cíli ČR 2030 a nástroji IP. Jednalo se potažmo o hodnocení konkrétních podcílů a úkolů, 

v souladu s doporučeními Evaluace Strategického rámce pro udržitelný rozvoj z roku 20164.  

Nicméně zvolené období nepokrývá ty strategické dokumenty, které byly v tomto období teprve 

v přípravě. Dle informací a zapojení koordinačního orgánu do procesu tvorby strategií v průběhu 

2. poloviny roku 2019 vznikla či je v procesu tvorby celá řada strategických materiálů, které lze 

předběžně považovat za alespoň formálně koherentní s ČR 2030 a IP. Mezi příklady významných 

strategických materiálů, které se tak nedostaly do finální verze této evaluace, patří kupříkladu Národní 

koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020, Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 

2030, Národní klimaticko-energetický plán, Strategie rovnosti žen a mužů či Strategie vzdělávací 

politiky ČR do roku 2030+. 

Zvolený způsob kategorizace strategických dokumentů 

Cílem této aktivity je zhodnocení, zda strategie oficiálně vzniklé po schválení ČR 2030 či IP již formálně 

reflektují tyto dokumenty. Konkrétně zda zpracovávají některé jejich tematické oblasti a/nebo 

strategické cíle, ne/jsou s nimi v přímém rozporu, či zda představují vyplnění bílého místa ve 

strategickém rámci obecně. Pro účely tohoto hodnocení jsou využity strategické dokumenty uvedené 

v Databázi strategií k září 2019, jejichž termín schválení je před 1. 7. 2019. 

Seznam těchto strategií, vazba s ČR 2030 a IP a hodnocení koherence je součástí přílohy č. I.  

Všechny strategie byly obsahově zhodnoceny a byla jim přidělena hodnota 0-35 podle této škály: 

0- Strategie, která jde přímo proti cílům, nástrojům a prioritám ČR 2030 a IP 

1- Strategie bez jakékoliv věcné vazby na ČR 2030 

2- Strategie má „slabou“ tematickou vazbu na ČR 2030 

3- Strategie přímo vychází z ČR 2030, detailně rozpracovává jednu její oblast a je koherentní 

v daných oblastech 

 

Vývoj tvorby strategických dokumentů v letech 2017-2019 

Za sledované období 19. 4. 2017 až 30. 6. 2019 bylo jednotlivými resorty uveřejněno v Databázi 

strategií celkem 45 nových strategických dokumentů, z nichž 42 je skutečnými strategickými 

dokumenty. Největší množství strategií a koncepcí (20, tj. 47%) vzniklo za sledované období již v roce 

2017 a to i přes zkrácenou délku sledovaného období, tj. cca 8 měsíců (19. 4. – 31. 12. 2017). Množství 

uveřejněných strategií v roce 2018 postupně kleslo. Za první pololetí roku 2019 bylo uveřejněno 

9 strategií, což se blíží hodnotě za celý rok 2018. Cyklus návrhu a tvorby strategických dokumentů je 

nahodilý a řídí se aktuálními i dlouhodobými potřebami, z tohoto pohledu jsou výsledky 

nerovnoměrného rozložení předpokládatelné. 

  

                                                           
4 V rámci doporučení Evaluace SRUR z roku 2016 byla konstatována potřeba hodnocení konkrétních kroků a 
naplňování specifických cílů a nikoliv pouze obecné tematické koherence, k čemuž historicky primárně 
docházelo. 
5 Nad rámec této škály byla použita hodnota -1 pro materiály, které neodpovídají povaze strategického 
materiálu. Těmito materiály jsou Konvergenční program ČR, Akční plán Koncepce probace a mediace, Digitální 
Česko: Úvodní dokument. 
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Tabulka č. 1 : Vývoj počtu nově vytvořených strategických dokumentů v letech 2017-2019 

Ukazatel Hodnota % Poznámka 

počet dokumentů - Databáze strategií 45 100% 
 

počet strategií 42 100% 3 dokumenty byly vyřazeny, neboť 
nejsou skutečnými strategickými 
dokumenty 

počet 2017 20 48% 
 

počet 2018 13 31% 
 

počet 1. pololetí 2019 9 21% 
 

 

Na základě expertního hodnocení oddělení udržitelného rozvoje k obsahové koherenci strategických 

materiálů s ČR 2030 a Implementačním plánem bylo dospěno k optimistickému závěru, že nebyla 

za sledované období nalezena strategie, která by popírala hlavní cíle a nástroje ČR 2030 a byla vůči 

ní v protikladu.  

Nejčastější výskyt vykazují strategie se silnou (38 %) či slabou vazbu (38 %) na cíle a nástroje ČR 2030 

a IP.  

Nejvyšší sledovaná kategorie koherence dokumentů – reprezentovaná silnou vazbou – zaujímá přední 

postavení a je předmětem zájmu koordinačního orgánu ČR 2030. Z uvedených ukazatelů vyplývá, že 

38 % nově vytvořených strategií dodržuje explicitní provázanost s ČR 2030 a lze je považovat za 

přímé implementační kroky pro udržitelný rozvoj. 

Mezi strategiemi se silnou vazbou jsou kupříkladu strategické dokumenty Akčního plánu Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2019-2020, aktualizovaná Národní RIS3 strategie, aktualizovaná Politika 

druhotných surovin 2019-2022, Implementační plán Strategie resortu MZe 2017-2020, či Strategie 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018-2030. 

Kategorie slabá vazba představuje obecnou míru koherence v oblasti zájmu a krocích, které nejsou 

v rozporu s ČR 2030. Strategie spadající do této kategorie však již nepředstavují přímou implementaci 

nástrojů či naplnění cílů stanovených v ČR 2030 a IP. 38 % nově vytvořených strategií tak přispívá 

pouze slabou měrou k naplnění dlouhodobě udržitelného rozvoje. 

Strategie se slabou vazbou, které sice tematicky naplňují cíle a principy udržitelného rozvoje, 

ale neobsahují či nerozpracovávají konkrétní úkoly ČR 2030, jsou kupříkladu dokumenty Koncepce boje 

proti organizovanému zločinu do roku 2023, Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy 

2017-2021, Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro VaVaI a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR  

2018-2020, či Inovační strategie ČR 2019-2030. 

Tabulka č. 2: Kategorizace strategických dokumentů dle míry koherence s ČR 2030 a IP 

Klasifikace vazeb Hodnota % Interpretace 

0 - protichůdné 0 0% materiál není v souladu s ČR 2030 

1 - bez vazby 10 24% 
materiál není v souladu s ČR 2030 a pokrývá oblast 
mimo zájem ČR 2030 

2 - slabá vazba 16 38% 
materiál je v souladu s ČR 2030 pouze v obecné rovině 
(oblast zaměření, zaměření a způsob intervence) 
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3 - silná vazba 16 38% 
materiál je v souladu s ČR 2030 v rovině konkrétních 
cílů a opatření 

 

Oproti tomu strategie, které nemají jakoukoli obsahovou vazbu s ČR 2030 a IP zaujímají 24 % 

z celkového počtu vzniklých strategií. Nutno podotknout, že z těchto 10 strategií se jich celých 

6 zaměřuje na oblasti mimo zájem ČR 2030, resp. velmi úzké či specializované oblasti pod rozlišovací 

schopnost obecného znění ČR 2030. Těmito strategickými dokumenty jsou kupříkladu Koncepce 

nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem ČR, Vize rozvoje autonomní mobility 

ČR či Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím. 

 

Tabulka č. 3 Počet strategií dle kategorií v letech 2017-2019 

Hodnocení 2017 2017__% 2018 2018__% 2019 2019__% 

Kategorie 1 5 25% 3 23% 2 22% 

Kategorie 2 4 20% 7 54% 4 44% 

Kategorie 3 11 55% 2 15% 3 33% 

Při pohledu na vývoj ukazatelů v čase můžeme hovořit o silné provázanosti zejména v roce 2017, kdy 

byla nadpoloviční většina strategií úzce provázaná s ČR 2030. Vysvětlení, které se nabízí, je zejména 

dlouhodobý proces přípravy ČR 2030, zapojení aktérů zodpovědných za dané dílčí strategie a rozšířené 

povědomí o existenci a přípravě ČR 2030. Je zřejmé, že význam těchto aspektů v čase klesá. Zdá se, 

že na otevřený, participativní a široký proces tvorby ČR 2030 ve státní správě již nebylo adekvátně 

navázáno v implementační fázi. 

Graf č.  1: Vývoj koherence strategií v letech 2017-2019 

 

Naplňování ČR 2030 ve formě tvorby a změny strategických dokumentů 

Posledním sledovaným ukazatelem jsou specifické cíle ČR 2030, které jsou na základě sledovaných 

nově vytvořených strategií implementovány a rozvíjeny. Vzhledem k povaze obecného a široce 

pojatého dokumentu ČR 2030 je předpokládáno, že bude řada specifických cílů nad rámec konkrétních 

úkolů dále rozvíjena dílčími strategiemi. Výsledkem této analýzy je pokrytí specifických cílů ČR 2030 

z 56 %. Oproti tomu 43 (44 %) cílů nebylo doposud dále novými strategiemi rozpracováno. V rámci 

těchto nerozpracovaných cílů jich je však celých 18 (celkem tedy 19 % cílů ČR 2030), které přímo 
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obsahují konkrétní úkol pro rozpracování v rámci strategické činnosti. Důvodem nevytvoření nového 

strategického materiálu může být také fakt, že strategie pokrývající danou oblast již existuje. 

V takovém případě však ČR 2030 nad rámec této již existující strategie předpokládá další činnost, 

kupříkladu revizi, a nelze tak hovořit o uspokojivém splnění úkolu strategické práce. 

 

Tabulka č. 4: Specifické cíle pokryté nově vytvořenými strategickými materiály 

Ukazatel Hodnota % % z celku 

Počet oblastí (Spec. cílů)  ČR 2030 97    
 

Pokryté oblasti dle nově 
vzniklých strategií 

54 56% 
 

Oblasti, pro které nevznikly 
samostatné strategie 

43 44% 
 

z čehož množství nepokrytých 
oblastí s explicitním uvedením 
strategické práce (tvorba či 
změna strategií): 

18 42% 19% 

Ucelený přehled strategiemi rozpracovaných a nerozpracovaných specifických cílů ČR 2030 je v Tabulka 

č. 5: Specifické cíle ČR 2030 a jejich plnění ve formě tvorby a úpravy strategických dokumentů. Tento 

přehled zároveň obsahuje informaci, zda je v rámci cíle také stanoven úkol pro tvorbu či úpravu 

strategického dokumentu. Z těchto informací vyplývá, že existuje řada oblastí, které nejsou doposud 

na strategické úrovni z pohledu ČR 2030 řešeny. 

Tabulka č. 5: Specifické cíle ČR 2030 a jejich plnění ve formě tvorby a úpravy strategických dokumentů 

Specifické cíle udržitelného rozvoje množství 
vzniklých 

strategií dle 
specifických 
cílů ČR 2030 

úkol pro 
vypracování 

či úpravu 
strategie 

1.1 Vhodné socioekonomické podmínky pro rodiny, sladění pracovního a rodinného života. 1 
 

1.2. Rodiny se spec. potřebami jsou podporovány, mají přístup na trh práce i vzdělávání. 1 
 

2.1 Trh práce vykazuje na celostátní i regionální úrovni nižší strukturální nerovnováhy, zmírňuje se 
polarizace trhu práce i její společenské dopady. 

2 
 

2.2 Přístup k důstojné práci se rozšiřuje i pro skupiny, které jsou na trhu práce dosud znevýhodněné 
– rodiče na rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením (OZP) nebo osoby starší 50 let. 

0 
 

2.3. S obecnou mírou nezaměstnanosti se zároveň snižuje i podíl dlouhodobě nezaměstnaných na 
celkové nezaměstnanosti. 

1 
 

2.4 Minimalizuje se míra prekarizace a nedobrovolné flexibilizace práce, a to i u činností 
vykonávaných prostřednictvím ekonomiky platforem a jiných nových atypických forem práce. 

2 
 

2.5 Imigrační a integrační politika klade důraz na přilákání kvalifikovaných cizinců a cizinek a 
posiluje diverzitu pracovních sil významnou pro inovace. Veřejné politiky také podporují návrat 
českých občanů a občanek ze zahraničí. 

5 
 

3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. 2 
 

3.2 Snižuje se příjmová nerovnost a je kladen důraz na udržení silné střední vrstvy. 0 
 

3.3 Snižuje se genderová nerovnost. 1 
 

3.4 Je zajištěn rovný přístup k osobám ohroženým diskriminací na základě pohlaví, věku, péče o 
závislé osoby, zdravotního postižení, etnicity, národnosti, sexuální orientace, vyznání nebo 
světonázoru. Zvláštní důraz je kladen na předcházení vícečetné diskriminaci. 

1 
 

4.1 Vzdělávací systém je inkluzivní a vzájemně prostupný, neselektuje žáky a žákyně v útlém věku 
na talentované a netalentované a omezuje závislost vzdělávacích drah a výsledků na jejich 
socioekonomickém zázemí. 

0 
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4.2 Systém vzdělávání podporuje učitele, učitelky a další vzdělavatele, aby ve vzdělávání dokázali 
přinášet potřebné změny a převzít roli průvodců účastníků vzdělávání v měnícím se světě. Je 
otevřený intenzivnímu kontaktu s reálným světem a zapojuje všechny aktéry ve vzdělávání. 

3 
 

4.3 Vzdělávání zajišťuje každému přístup k rozvoji přenositelných kompetencí, potřebných pro 
aktivní občanský, profesní i osobní život. Systém zahrnuje přiměřený všeobecný základ nezbytný pro 
další vzdělávání, zapojení do společnosti i pro porozumění vzájemné provázanosti současného světa. 

2 
 

4.4 Systém celoživotního vzdělávání je veřejně garantovaný a široce dostupný: Zaměřuje se jak na 
profesní vzdělávání, tak i na vzdělávání v oblasti přenositelných dovedností. 

1 
 

5.1 Zvyšuje se délka života ve zdraví u všech skupin obyvatel České republiky. 0 
 

5.2 Snižují se vlivy způsobující nerovnosti v oblasti zdraví. 0 1 

5.3 Systém veřejného zdravotnictví je stabilní, všeobecně dostupný co do kvality i kapacity 
a současně se rozvíjí odpovídající profesní struktura. Věkový průměr lékařského i nelékařského 
personálu se snižuje a zlepšuje se ohodnocení všech pracovníků ve zdravotnictví. 

1 
 

5.4 Zdravý životní styl je podporován prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem na 
primární prevenci nemocí a podporu zdraví v průběhu celého života. 

1 
 

5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou 
překračovány. 

1 
 

6.1 Do oblasti kultury směřují vyšší veřejné výdaje a posilují se možnosti dlouhodobého finančního 
plánování kulturních organizací. 

0 
 

6.2 Podle potřeb měnící se společnosti je systémově podporován rozvoj i zakládání nových 
kulturních organizací.  

0 
 

6.3 Kulturní a kreativní průmysly jsou podporovány jako příležitost pro rozvoj ekonomiky. 2 
 

6.4 Pracovníci v kultuře jsou podporováni metodicky i finančně s cílem zvyšování jejich prestiže a 
zlepšování podmínek potřebných pro jejich kreativní a motivační roli vůči dalším skupinám 
společnosti.  

0 
 

7.1 Domácí části ekonomiky se rozvíjejí. 0 
 

7.2 Sektor malých a středních podniků roste. 0 3 

7.3 Ekonomika se posouvá na vyšší pozice v mezinárodní dělbě práce a v mezinárodním 
hodnotovém řetězci. 

0 1 

7.4 Zvyšuje se kvalita přímých zahraničních investic v České republice. 0 1 

8.1. Česko má stabilní materiální i personální kapacitu výzkumu a vývoje s odpovídající strukturou 
a zaměřením, do které jak stát, tak podniky investují dostatečné finanční zdroje. 

2 
 

8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou. 

3 
 

9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost produktu na tyto emise. 0 1 

9.2 Zvyšuje se podíl oběhového hospodářství na celkovém objemu materiálových toků. 2 
 

9.3 Zvyšuje se energetická a materiálová účinnost ekonomiky. 0 1 

9.4 Využívání domácí zemědělské produkce se zvyšuje a snižuje se tak dovoz zemědělských 
produktů a posiluje se potravinová soběstačnost. 

1 
 

10.1 Zachování trvalé státní kontroly nad systémem kritické infrastruktury a rozvíjení systému 
ochrany kritické infrastruktury. 

1 
 

10.2. Zajištění dopravního spojení s ekonomickými centry DE, AT, PL. 1 
 

10.3 Elektrizační síť zajišťuje distribuci elektrické energie v požadovaném technickém standardu bez 
ohledu na strukturu zdrojů. 

0 1 

10.4 Soustavy zásobování tepelnou energií vytvářejí podmínky pro efektivní využití tepla z 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie dostupných na regionální a místní úrovni. 

0 
 

10.5 Zvyšuje se dostupnost vysokorychlostního internetu. 0 
 

10.6 Navzdory důsledkům změny klimatu stát udržuje vysoký standard vodohospodářských služeb 
a zároveň zvyšuje jejich dostupnost. 

2 
 

11.1 Střednědobý výhled zachovává rovnováhu příjmů a výdajů, zvyšuje se efektivita veřejných 
prostředků. 

1 
 

11.2 Zvyšuje se efektivita vynakládání veřejných prostředků ve vybraných veřejných politikách 
(zdravotnictví, vzdělávání a další). 

3 
 

12.1 Je zpracována politika krajiny a pravidla jejího naplňování, které různé úrovně veřejné správy 
využívají pro své rozhodování. 

0 1 

12.2 Snižuje se podíl orné půdy a roste podíl trvalých travních porostů na zemědělském půdním 
fondu. 

1 
 

12.3 Významně roste podíl orné půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství. 1 
 

12.4 Zvyšuje se podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR. 1 
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12.5 Vzroste prostupnost kritických míst na migračních koridorech. 0 
 

12.6 Hodnocení ekosystémových služeb je začleněno do rozhodovacích procesů. 0 1 

13.1 Rozmanitost a stabilita biotopů i populací jednotlivých původních druhů živočichů se zvyšuje. 1 
 

13.2 Přirozená obnova člověkem významně pozměněných ekosystémů je běžně užívaným 
postupem. 

1 
 

14.1 Odtok vody z krajiny se významně zpomaluje. 2 
 

14.2 Kvalita povrchových i podzemních vod se zlepšuje. 1 
 

15.1 Obsah organické hmoty v půdě a struktura půdy odpovídají přirozenému stavu daného 
půdního typu. 

1 
 

15.2 Snižuje se míra ohrožení půdy vodní a větrnou erozí. 0 
 

15.3 Druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další 
degradaci lesních půd. 

1 
 

16.1. Strategické a územní plánování je na všech úrovních koordinováno. 1 
 

16.2 Jsou stanoveny závazné standardy dostupnosti základních veřejných služeb a jim odpovídající 
veřejné infrastruktury občanského vybavení, které jsou platné pro veškerou zástavbu. 

0 2 

16.3 Předpoklady pro dostupnost základních veřejných služeb jsou zajištěny již ve fázi územního a 
strategického plánování. 

0 1 

16.4 Postupy strategického a územního plánování jsou koordinovány na úrovni přesahující úroveň 
jednotlivých obcí. 

0 1 

17.1. Dnešní venkovské a periferní oblasti se nevylidňují a jejich populace nestárne více než v 
urbanizovaných oblastech. 

1 
 

17.2. Jsou podporovány vysoce kvalifikované pracovní příležitosti v malých a středních podnicích 
využívajících místní a regionální potenciál. 

2 
 

17.3 Jsou podporovány různorodé formy bydlení, především dostupné nájemní bydlení pro všechny 
segmenty společnosti.  

0 1 

17.4. Lokální integrované strategie snižují sociální disparity v území, posilují nekonfliktní soužití a 
zvyšují kvalitu života pro všechny. 

2 
 

18.1 Snižuje se zábor zemědělské půdy ve městech i volné krajině. Brownfieldy jsou regenerovány 
a revitalizovány. 

1 
 

18.2. Města jsou přátelská ke všem věkovým a uživatelským skupinám. 1 
 

18.3. Obce běžně plánují rozvoj společně s veřejností. 1 
 

19.1 Obce III. stupně předcházejí dopadům změny klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit.  0 1 

19.2 Snižuje se počet a intenzita městských tepelných ostrovů.  0 
 

19.3 Všechny nově dokončené budovy se řadí do energetické třídy A. Existující budovy se postupně 
renovují minimálně na úroveň energetické třídy C. 

0 
 

19.4 Zvyšuje se podíl veřejné zeleně v městských aglomeracích.  0 
 

19.5 Významně roste délka cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty a cyklistky.  0 
 

19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a nízkoemisních vozidel.  1 
 

19.7 Klesá množství skládkovaného komunálního odpadu. 0 
 

20.1 Ústřední státní správa metodicky podporuje a rozvíjí nástroje udržitelného rozvoje municipalit. 0 
 

20.2 Územní veřejná správa má dostatečné institucionální kapacity pro výkon agendy udržitelného 
rozvoje. 

1 
 

20.3 Zvýší se počet i kvalita realizátorů místní Agendy 21. 0 1 

21.1 Česká republika prosazuje globální implementaci mezinárodních závazků v oblasti udržitelného 
rozvoje, jejich implementaci na úrovni Evropské unie i jejich promítnutí do činnosti mezinárodních 
organizací a sama tyto závazky plní. 

0 
 

21.2 Česká republika na globální i na úrovni Evropské unie podporuje naplnění Cílů udržitelného 
rozvoje a specificky Cíle č. 16 Mír, spravedlnost a silné instituce.  

1 
 

21.3 Česká republika posiluje svou přidanou hodnotu pro působení v mezinárodních organizacích a 
Evropské unii. 

2 
 

22.1 Česká republika průběžně promítá do koncepčních dokumentů a nástrojů vnějších politik přijaté 
mezinárodní závazky a národní priority v oblasti udržitelného rozvoje. 

0 1 

22.2 Česká republika aktivně buduje institucionální kapacity pro sledování koherence vnitřních 
politik s vnějším dopadem a omezuje jejich negativní vliv na globální směřování k udržitelnému 
rozvoji.  

1 
 

22.3 Česká republika aktivně prosazuje sledování a naplňování koherence politik na úrovni Evropské 
unie, ve vnějších politikách Evropské unie a na globální úrovni. 

0 
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23.1 Systém vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň veřejné správy reálně rozvine koncepční 
uvažování a zprostředkuje nejnovější vědecké poznatky, kontakt se zkušenostmi z jiných zemí a 
vhled do způsobu, jak s těmito poznatky kriticky pracovat. 

2 
 

23.2 Systém vzdělávání poskytovaný veřejnými vzdělávacími institucemi zajistí rozvoj 
participativních a deliberativních dovedností občanů a občanek. 

0 1 

23.3. Státní systém podpory orientovaného a aplikovaného výzkumu zajistí soustavný příliv 
poznatků a inovací demokratičnosti a dlouhodobé efektivity vládnutí. 

3 
 

24.1 Veřejná správa na všech úrovních bude mít dostatečnou institucionální kapacitu k vytváření 
soudržných politik (kompetence, personál, finanční prostředky, komunikační kanály ap.). 

1 
 

24.2 Veřejné politiky budou brát ohled na dlouhodobé dopady a instituce veřejné správy budou 
tyto dopady sledovat v rámci vlastních strategických materiálů. 

0 1 

24.3 Veřejné politiky budou založeny na dostupných znalostech a budou systematicky posuzovány 
předem s ohledem na možné dopady na příjemce a dopady na jiné oblasti než oblast primárního 
zájmu. 

0 
 

24.4 Veřejné politiky budou systematicky vyhodnocovány zpětně (ex-post evaluace). 0 
 

25.1 Uvnitř veřejné správy se dále rozvine systém sběru a sdílení dat a informací, které umožňují 
analýzu problémů, tvorbu variant a odhad dopadů. 

1 
 

25.2 Data a informace veřejné správy budou dostupné takovou cestou, která je z hlediska občanů a 
občanek nejpohodlnější. 

2 
 

25.3 Bude rozvinut systém výměny zkušeností mezi vyššími a nižšími úrovněmi veřejné správy, 
mezi různými sektory vládnutí a mezi českou veřejnou správou a veřejnými správami v zahraničí. 

0 
 

26.1 Rozvine se systém podpory inovací v tvorbě veřejných politik. 1 
 

26.2 Pilotáže se stanou součástí tvorby veřejných politik všude tam, kde to bude dle charakteru 
politiky vhodné. 

1 
 

26.3 Deliberace veřejných politik budou pravidlem všude tam, kde to bude dle charakteru politiky 
vhodné. 

0 
 

27.1 Rozvinou se postupy zvyšující z hlediska občanů a občanek inkluzivitu vládnutí. 0 
 

27.2 Rozvinou se postupy zvyšující efektivitu veřejné správy z hlediska občanů/občanek a 
podnikatelů/podnikatelek a firem. 

1 
 

 

Nejproblematičtějšími oblastmi z pohledu neexistence strategických dokumentů, tzn. doklad 

o nesplnění stanovených úkolů strategické práce dle ČR 2030, jsou oblasti těchto strategických cílů: 

Tabulka č. 6: Strategické cíle ČR 2030 s úkoly strategické práce, které nejsou plněny 

Strategický cíl ČR 2030 Počet nesplněných úkolů 

7  - Ekonomika dlouhodobě roste a domácí sektor je 
silný 

5 úkolů strategické práce 

9 - Přírodní zdroje jsou využívány co nejefektivněji 
a nejšetrněji tak, aby se minimalizovaly externí 
náklady, které jejich spotřeba působí 

2 úkoly strategické práce 

12 - Krajina ČR je pojímána jako komplexní ekosystém 
a ekosystémové služby poskytují vhodný rámec pro 
rozvoj lidské společnosti 

2 úkoly strategické práce 

16 - Veřejné služby v území jsou pro všechny obyvatele 
lépe dostupné 

4 úkoly strategické práce 
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Zhodnocení strategických dokumentů na úrovni krajů a jejich relevance k ČR 2030 
Cílem analýzy je podat souhrnný přehled strategických dokumentů na krajské úrovni a zhodnotit jejich 

relevanci k principům udržitelného rozvoje, a především ke Strategickému rámci Česká republika 2030. 

Tato analýza vzniká pro potřebu získání informací ohledně budoucího zasazení udržitelného rozvoje ve 

struktuře krajů.  

Metodicky tato kapitola navazuje na předchozí, přičemž jednotlivé strategické dokumenty jsou 

kategorizovány do tabulek podle jednotlivých krajů. Byly vybrány dokumenty vzniklé v časovém rámci 

05/2017-06/2019. Je zhodnocena jejich vazba ke Strategickému rámci Česká republika 2030, stručně 

je zhodnocen obsah a následně je dokumentu přiřazena hodnota 0-36 tak jako u národních 

strategických dokumentů. Analýza také obsahuje zhodnocení naplňování IP a zhodnocení potenciálu 

strategií pro naplňování ČR 2030 a IP. 

Tabulka č. 7 Hodnocení krajských strategických dokumentů z hlediska koherence s ČR 2030 

Hodnocení Počet Podíl (%) 

0 0 0 

1 8 15 

2 19 35 

3 27 50 

 

Celkové zhodnocení proběhlo na všech 54 strategických dokumentech na základě hodnotící známky, 

která jim byla udělena (pět strategických dokumentů nebylo do celkového hodnocení zařazeno; jedná 

se o ty, které byly schváleny až po skončení sledovaného období). Žádný z dokumentů není protichůdný 

s cíli ČR 2030. Necelých 15 % je bez vazby na ČR 2030 a asi 35 % má slabou vazbu na ČR 2030. Avšak 

celkem 50 % všech zkoumaných dokumentů má silnou vazbu na ČR 2030. 

Z těchto 50 % (27 dokumentů) pouze tři zmiňují svou přímou provázanost s ČR 2030. Dá se tak 

předpokládat, že co se týče spojitosti s ČR 2030, tak ta je v mnoha případech pouze nereflektovaná. 

To však nic nemění na faktu, že pojem udržitelného rozvoje je pevně zakořeněn v krajských 

strategických dokumentech. 

Prostor pro rozvoj a větší popularizaci udržitelného rozvoje zde nicméně zůstává. Strategie ne vždy 

plně naplňují svůj potenciál. Někdy rozvíjí cíle ČR 2030 jen povrchově, jindy se zabývají pouze obecnými 

cíli, i když by se mohly zabývat širším tematickým záběrem vytyčeným v ČR 2030. Tento fakt pouze 

potvrzuje zmíněnou ad hoc provázanost s ČR 2030. Existují oblasti cílů ČR 2030, pro které za sledované 

období nevznikla žádná strategie a často je důvodem pro vysoké zastoupení strategií v kategorii 

3 pouze fakt, že určitý typ dokumentu vznikl v jisté podobě v několika krajích (např. RIS3 strategie). 

Tabulka č. 8: Cíle ČR 2030 a četnost jejich zastoupení v krajských strategických dokumentech 

Ukazatel Počet  Podíl (%) 

Počet cílů ČR 2030 97 100 % 

Pokryté cíle v rámci sledovaných strategií 63 65 % 

Oblasti, pro které nevznikly samostatné strategie 34 35 % 

 

                                                           
6 Oranžovým pozadím buněk jsou v tabulkách v příloze zvýrazněny strategické dokumenty vzniklé až po 
sledovaném období. Vzhledem k tomu, že některé z těchto pozdějších dokumentů jsou výrazně provázány 
s ČR 2030, byly pro ucelenou informaci ve výčtu ponechány. 
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Z analýzy vyplývá relativně vysoký podíl cílů dle ČR 2030, které byly alespoň jednou řešeny v některém 

strategickém dokumentu. Jednalo se o celkem 63 cílů. Řešeno pak nebylo 34 cílů, z nichž 6 spadá 

do oblasti 5 Globální rozvoj, které však ani nemají potenciál být řešeny na krajské úrovni. Z této analýzy 

lze vyvodit, že některé oblasti definované ČR 2030 nejsou na krajské úrovni u nových strategických 

dokumentů významně reflektovány. Těmito oblastmi jsou zejména problémy na trhu práce, rozvoj 

ekonomiky, infrastruktury a mezinárodní spolupráce a rozvoj veřejné správy. To však z velké části jen 

odráží reálné možnosti a pravomoci krajů pro řízení a investice v rámci těchto oblastí. 

Z tabulky rozpisu pokrytých cílů ČR 2030 je zde patrné, že mezi „nejpopulárnější“ cíle patří strategický 

cíl 5. „Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje“. To je způsobeno především tím, že téměř každý kraj 

si zpracoval ve sledovaném období nějaký plán rozvoje sportu. Velmi častý je také strategický cíl 1. 

„Společenské klima je vůči rodinám všestranně příznivé, bariéry a společenské tlaky jsou 

minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany a jsou společensky 

vysoce oceňovány“. Ta je zastoupena tak často vzhledem k přítomnosti střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb. Často je zastoupen i specifický cíl 8.2 „Roste inovační aktivita podniků, založená 

zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, a rozsah spolupráce mezi akademickou 

a podnikatelskou sférou“. Jak již bylo zmíněno, popularita tohoto cíle je dána strategiemi RIS3. 

Poměrně častá je také přítomnost cílů z oblasti 3 Odolné ekosystémy. 

Naopak velmi málo jsou zastoupeny cíle z oblasti 2 Hospodářský model. Oblast 5 Globální rozvoj není 

zastoupena vůbec, ale to je pochopitelné, jelikož tyto cíle se zaměřují na stát jako celek a ne na úroveň 

krajů. Minimálně je však zastoupena také oblast 6 Dobré vládnutí.  

Tabulka č. 9 Specifické cíle ČR 2030 a jejich plnění ve formě tvorby a úpravy strategických dokumentů na úrovni krajů 

Specifické cíle udržitelného rozvoje množství 
vzniklých 
strategií 

dle vazeb 

1.1 Vhodné socioekonomické podmínky pro rodiny, sladění pracovního a rodinného života. 10 

1.2. Rodiny se spec. potřebami jsou podporovány, mají přístup na trh práce i vzdělávání. 10 

2.1 Trh práce vykazuje na celostátní i regionální úrovni nižší strukturální nerovnováhy, zmírňuje se polarizace trhu práce i 
její společenské dopady. 

1 

2.2 Přístup k důstojné práci se rozšiřuje i pro skupiny, které jsou na trhu práce dosud znevýhodněné – rodiče na rodičovské 
dovolené, osoby se zdravotním postižením (OZP) nebo osoby starší 50 let. 

3 

2.3. S obecnou mírou nezaměstnanosti se zároveň snižuje i podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkové 
nezaměstnanosti. 

0 

2.4 Minimalizuje se míra prekarizace a nedobrovolné flexibilizace práce, a to i u činností vykonávaných prostřednictvím 
ekonomiky platforem a jiných nových atypických forem práce. 

0 

2.5 Imigrační a integrační politika klade důraz na přilákání kvalifikovaných cizinců a cizinek a posiluje diverzitu 
pracovních sil významnou pro inovace. Veřejné politiky také podporují návrat českých občanů a občanek ze zahraničí. 

0 

3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. 8 

3.2 Snižuje se příjmová nerovnost a je kladen důraz na udržení silné střední vrstvy. 0 

3.3 Snižuje se genderová nerovnost. 0 

3.4 Je zajištěn rovný přístup k osobám ohroženým diskriminací na základě pohlaví, věku, péče o závislé osoby, zdravotního 
postižení, etnicity, národnosti, sexuální orientace, vyznání nebo světonázoru. Zvláštní důraz je kladen na předcházení 
vícečetné diskriminaci. 

2 

4.1 Vzdělávací systém je inkluzivní a vzájemně prostupný, neselektuje žáky a žákyně v útlém věku na talentované a 
netalentované a omezuje závislost vzdělávacích drah a výsledků na jejich socioekonomickém zázemí. 

2 

4.2 Systém vzdělávání podporuje učitele, učitelky a další vzdělavatele, aby ve vzdělávání dokázali přinášet potřebné 
změny a převzít roli průvodců účastníků vzdělávání v měnícím se světě. Je otevřený intenzivnímu kontaktu s reálným 
světem a zapojuje všechny aktéry ve vzdělávání. 

2 
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4.3 Vzdělávání zajišťuje každému přístup k rozvoji přenositelných kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní 
i osobní život. Systém zahrnuje přiměřený všeobecný základ nezbytný pro další vzdělávání, zapojení do společnosti i pro 
porozumění vzájemné provázanosti současného světa. 

2 

4.4 Systém celoživotního vzdělávání je veřejně garantovaný a široce dostupný: Zaměřuje se jak na profesní vzdělávání, 
tak i na vzdělávání v oblasti přenositelných dovedností. 

2 

5.1 Zvyšuje se délka života ve zdraví u všech skupin obyvatel České republiky. 18 

5.2 Snižují se vlivy způsobující nerovnosti v oblasti zdraví. 18 

5.3 Systém veřejného zdravotnictví je stabilní, všeobecně dostupný co do kvality i kapacity a současně se rozvíjí 
odpovídající profesní struktura. Věkový průměr lékařského i nelékařského personálu se snižuje a zlepšuje se ohodnocení 
všech pracovníků ve zdravotnictví. 

18 

5.4 Zdravý životní styl je podporován prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem na primární prevenci nemocí a 
podporu zdraví v průběhu celého života. 

20 

5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem prostřednictvím lepší 
kvality životního prostředí. Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou překračovány. 

22 

6.1 Do oblasti kultury směřují vyšší veřejné výdaje a posilují se možnosti dlouhodobého finančního plánování kulturních 
organizací. 

3 

6.2 Podle potřeb měnící se společnosti je systémově podporován rozvoj i zakládání nových kulturních organizací.  3 

6.3 Kulturní a kreativní průmysly jsou podporovány jako příležitost pro rozvoj ekonomiky. 3 

6.4 Pracovníci v kultuře jsou podporováni metodicky i finančně s cílem zvyšování jejich prestiže a zlepšování podmínek 
potřebných pro jejich kreativní a motivační roli vůči dalším skupinám společnosti.  

3 

7.1 Domácí části ekonomiky se rozvíjejí. 0 

7.2 Sektor malých a středních podniků roste. 0 

7.3 Ekonomika se posouvá na vyšší pozice v mezinárodní dělbě práce a v mezinárodním hodnotovém řetězci. 0 

7.4 Zvyšuje se kvalita přímých zahraničních investic v České republice. 0 

8.1. Česko má stabilní materiální i personální kapacitu výzkumu a vývoje s odpovídající strukturou a zaměřením, do které 
jak stát, tak podniky investují dostatečné finanční zdroje. 

0 

8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, a rozsah spolupráce 
mezi akademickou a podnikatelskou sférou. 

11 

9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost produktu na tyto emise. 6 

9.2 Zvyšuje se podíl oběhového hospodářství na celkovém objemu materiálových toků. 2 

9.3 Zvyšuje se energetická a materiálová účinnost ekonomiky. 4 

9.4 Využívání domácí zemědělské produkce se zvyšuje a snižuje se tak dovoz zemědělských produktů a posiluje se 
potravinová soběstačnost. 

2 

10.1 Zachování trvalé státní kontroly nad systémem kritické infrastruktury a rozvíjení systému ochrany kritické 
infrastruktury. 

0 

10.2. Zajištění dopravního spojení s ekonomickými centry DE, AT, PL. 1 

10.3 Elektrizační síť zajišťuje distribuci elektrické energie v požadovaném technickém standardu bez ohledu na strukturu 
zdrojů. 

0 

10.4 Soustavy zásobování tepelnou energií vytvářejí podmínky pro efektivní využití tepla z obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie dostupných na regionální a místní úrovni. 

0 

10.5 Zvyšuje se dostupnost vysokorychlostního internetu. 0 

10.6 Navzdory důsledkům změny klimatu stát udržuje vysoký standard vodohospodářských služeb a zároveň zvyšuje jejich 
dostupnost. 

0 

11.1. Střednědobý výhled zachovává rovnováhu příjmů a výdajů, zvyšuje se efektivita veřejných prostředků. 0 

11.2 Zvyšuje se efektivita vynakládání veřejných prostředků ve vybraných veřejných politikách (zdravotnictví, vzdělávání 
a další). 

0 

12.1 Je zpracována politika krajiny a pravidla jejího naplňování, které různé úrovně veřejné správy využívají pro své 
rozhodování. 

1 

12.2 Snižuje se podíl orné půdy a roste podíl trvalých travních porostů na zemědělském půdním fondu. 1 

12.3 Významně roste podíl orné půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství. 1 

12.4 Zvyšuje se podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR. 1 

12.5 Vzroste prostupnost kritických míst na migračních koridorech. 1 

12.6 Hodnocení ekosystémových služeb je začleněno do rozhodovacích procesů. 1 

13.1 Rozmanitost a stabilita biotopů i populací jednotlivých původních druhů živočichů se zvyšuje. 1 

13.2 Přirozená obnova člověkem významně pozměněných ekosystémů je běžně užívaným postupem. 1 
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14.1 Odtok vody z krajiny se významně zpomaluje. 1 

14.2 Kvalita povrchových i podzemních vod se zlepšuje. 1 

15.1 Obsah organické hmoty v půdě a struktura půdy odpovídají přirozenému stavu daného půdního typu. 1 

15.2 Snižuje se míra ohrožení půdy vodní a větrnou erozí. 2 

15.3 Druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci lesních 
půd. 

1 

16.1. Strategické a územní plánování je na všech úrovních koordinováno. 2 

16.2 Jsou stanoveny závazné standardy dostupnosti základních veřejných služeb a jim odpovídající veřejné infrastruktury 
občanského vybavení, které jsou platné pro veškerou zástavbu. 

2 

16.3 Předpoklady pro dostupnost základních veřejných služeb jsou zajištěny již ve fázi územního a strategického 
plánování. 

2 

16.4 Postupy strategického a územního plánování jsou koordinovány na úrovni přesahující úroveň jednotlivých obcí. 2 

17.1. Dnešní venkovské a periferní oblasti se nevylidňují a jejich populace nestárne více než v urbanizovaných oblastech. 1 

17.2. Jsou podporovány vysoce kvalifikované pracovní příležitosti v malých a středních podnicích využívajících místní a 
regionální potenciál. 

1 

17.3 Jsou podporovány různorodé formy bydlení, především dostupné nájemní bydlení pro všechny segmenty 
společnosti.  

1 

17.4. Lokální integrované strategie snižují sociální disparity v území, posilují nekonfliktní soužití a zvyšují kvalitu života 
pro všechny. 

1 

18.1 Snižuje se zábor zemědělské půdy ve městech i volné krajině. Brownfieldy jsou regenerovány a revitalizovány. 1 

18.2. Města jsou přátelská ke všem věkovým a uživatelským skupinám. 4 

18.3. Obce běžně plánují rozvoj společně s veřejností. 1 

19.1 Obce III. stupně předcházejí dopadům změny klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit.  4 

19.2 Snižuje se počet a intenzita městských tepelných ostrovů.  2 

19.3 Všechny nově dokončené budovy se řadí do energetické třídy A. Existující budovy se postupně renovují minimálně 
na úroveň energetické třídy C. 

2 

19.4 Zvyšuje se podíl veřejné zeleně v městských aglomeracích.  3 

19.5 Významně roste délka cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty a cyklistky.  4 

19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a nízkoemisních vozidel.  6 

19.7 Klesá množství skládkovaného komunálního odpadu. 2 

20.1 Ústřední státní správa metodicky podporuje a rozvíjí nástroje udržitelného rozvoje municipalit. 2 

20.2 Územní veřejná správa má dostatečné institucionální kapacity pro výkon agendy udržitelného rozvoje. 1 

20.3 Zvýší se počet i kvalita realizátorů místní Agendy 21. 1 

21.1 Česká republika prosazuje globální implementaci mezinárodních závazků v oblasti udržitelného rozvoje, jejich 
implementaci na úrovni Evropské unie i jejich promítnutí do činnosti mezinárodních organizací a sama tyto závazky plní. 

0 

21.2 Česká republika na globální i na úrovni Evropské unie podporuje naplnění Cílů udržitelného rozvoje a specificky Cíle 
č. 16 Mír, spravedlnost a silné instituce.  

0 

21.3 Česká republika posiluje svou přidanou hodnotu pro působení v mezinárodních organizacích a Evropské unii. 0 

22.1 Česká republika průběžně promítá do koncepčních dokumentů a nástrojů vnějších politik přijaté mezinárodní závazky 
a národní priority v oblasti udržitelného rozvoje. 

0 

22.2 Česká republika aktivně buduje institucionální kapacity pro sledování koherence vnitřních politik s vnějším dopadem 
a omezuje jejich negativní vliv na globální směřování k udržitelnému rozvoji.  

0 

22.3 Česká republika aktivně prosazuje sledování a naplňování koherence politik na úrovni Evropské unie, ve vnějších 
politikách Evropské unie a na globální úrovni. 

0 

23.1 Systém vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň veřejné správy reálně rozvine koncepční uvažování a 
zprostředkuje nejnovější vědecké poznatky, kontakt se zkušenostmi z jiných zemí a vhled do způsobu, jak s těmito 
poznatky kriticky pracovat. 

0 

23.2 Systém vzdělávání poskytovaný veřejnými vzdělávacími institucemi zajistí rozvoj participativních a deliberativních 
dovedností občanů a občanek. 

0 

23.3. Státní systém podpory orientovaného a aplikovaného výzkumu zajistí soustavný příliv poznatků a inovací 
demokratičnosti a dlouhodobé efektivity vládnutí. 

0 

24.1 Veřejná správa na všech úrovních bude mít dostatečnou institucionální kapacitu k vytváření soudržných politik 
(kompetence, personál, finanční prostředky, komunikační kanály ap.). 

1 

24.2 Veřejné politiky budou brát ohled na dlouhodobé dopady a instituce veřejné správy budou tyto dopady sledovat v 
rámci vlastních strategických materiálů. 

1 
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24.3 Veřejné politiky budou založeny na dostupných znalostech a budou systematicky posuzovány předem s ohledem na 
možné dopady na příjemce a dopady na jiné oblasti než oblast primárního zájmu. 

1 

24.4 Veřejné politiky budou systematicky vyhodnocovány zpětně (ex-post evaluace). 1 

25.1 Uvnitř veřejné správy se dále rozvine systém sběru a sdílení dat a informací, které umožňují analýzu problémů, 
tvorbu variant a odhad dopadů. 

0 

25.2 Data a informace veřejné správy budou dostupné takovou cestou, která je z hlediska občanů a občanek 
nejpohodlnější. 

0 

25.3 Bude rozvinut systém výměny zkušeností mezi vyššími a nižšími úrovněmi veřejné správy, mezi různými sektory 
vládnutí a mezi českou veřejnou správou a veřejnými správami v zahraničí. 

0 

26.1 Rozvine se systém podpory inovací v tvorbě veřejných politik. 0 

26.2 Pilotáže se stanou součástí tvorby veřejných politik všude tam, kde to bude dle charakteru politiky vhodné. 0 

26.3 Deliberace veřejných politik budou pravidlem všude tam, kde to bude dle charakteru politiky vhodné. 0 

27.1 Rozvinou se postupy zvyšující z hlediska občanů a občanek inkluzivitu vládnutí. 0 

27.2 Rozvinou se postupy zvyšující efektivitu veřejné správy z hlediska občanů/občanek a podnikatelů/podnikatelek a 
firem. 

0 
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Analýza stavu strategické práce v ČR 
Stav strategické práce hodnotí aktuální výstup z analýzy vypracované pro Ministerstvo pro místní 

rozvoj v rámci projektu v OPZ  Mapování strategické práce v institucích veřejné správy a návrhy na její 

zefektivnění v roce 2019. MMR je gestorem v oblasti strategického řízení na národní úrovni a poskytuje 

v jejím rámci metodickou podporu. Zjištění o stavu strategické práce je pro oblast udržitelného rozvoje 

zásadní, neboť ambice zastřešovat strategické řízení a dbát na vyvážený rozvoj v rovině ekonomické, 

sociální a environmentální je úzce spojena s funkčností samotné strategické práce v ČR. Hlavní 

relevantní zjištění ke kultuře strategické práce v ČR, bariéry a doporučení pro strategické řízení 

relevantní z pohledu řízení a koordinace ČR 2030 lze shrnout do níže uvedených bodů této Analýzy. 

Praxe a využívání nástrojů pro řízení strategií 

1. Je věnováno mnoho času kompilaci dat, ale nikoliv jejich formalizaci a analýze. Často jsou tak 

předloženy návrhy řešení pro oblasti, které nepředstavují hlavní problém, pro které zároveň 

řešení není předloženo. „Převažuje tedy dobrý, ale nepodložený pocit při použití 

formalizované metody nad skutečnou kontrolou souladu analýzy a návrhů.“7 

2. Existuje pozitivní trend pro lepší vyhodnocování strategií, narůstají však časové nároky 

a zodpovědné osoby velkou část svého času věnují reportování jiných existujících strategií 

(které je často pouze formálním úkolem, nikoliv revizí správnosti intervence).8 

3. „Z hlediska používání nástrojů strategické práce je největším problémem nezájem politiků, 

přitom účelné a efektivní využívání nástrojů strategické práce často aktivní zapojení politiků 

vyžaduje.“9 

4. Strategie běžně neobsahují systém pro práci s veřejností a není jí věnována pozornost.10 

5. Při velkém počtu strategií je obtížně zachována koherence a hierarchie strategických 

dokumentů. Vyskytují se dva extrémy – úplné opominutí souladu s existujícími strategiemi 

a také absolutní přejímání již existujících cílů a opatření z důvodu usnadnění financování skrze 

existující dotační tituly.11 

6. Problémem je stanovení optimální míry spolupráce a participace. A to pro získání dostatku 

informací, ale zároveň jejich nezahlcení. Je nutné sledování strategického prostředí, podpořit 

koordinaci, dialog a zapojení klíčových aktérů, vč. veřejnosti.12 

7. „Řada strategií obsahuje desítky (někdy i stovky) cílů a opatření, přitom velká část z nich není 

jasně formulovaná (není zřejmé, čeho se má dosáhnout), nebo se jedná o zbytné nebo 

formální cíle či opatření (např. opakování cílů/opatření z jiných dokumentů, plnění úkolů z 

běžné agendy, apod.). Vyhodnocování těchto cílů tedy nepřináší žádné podstatné informace o 

plnění dané strategie a znamená především zbytečnou administrativní zátěž.“13 

  

                                                           
7 Analýza nástrojů používaných ke strategické práci, str. 8 
8 Tamtéž, str. 10 
9 Tamtéž, str. 14 
10 Tamtéž, str. 14 
11 Tamtéž, str. 16, 17 
12 Tamtéž, str. 17 
13 Tamtéž, str. 10 
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Doporučení 

a) Aktivně se zapojovat do vzdělávání v oblasti strategického řízení. Aktivně se rovněž zajímat 

o praktické zkušenosti (příklady, vzory) a popisy dobré praxe z této oblasti. 

b) V rámci přípravy strategií věnovat zvýšenou pozornost zejména stanovování SMART cílů, 

variantním návrhům cílů/opatření/nástrojů, stanovování indikátorů a jejich cílových hodnot 

a vyčíslování nákladů na realizaci cílů/opatření/nástrojů. 

c) Znát a sledovat okolní strategické prostředí. Práci koordinovat jak s již platnými dokumenty, 

tak i sledovat přípravu jiných (souvisejících) strategií. 

d) Hledat optimální míru spolupráce/participace, z okolí získávat (rovnoměrně) dostatek 

relevantních podnětů v celé šíři problematiky, ale nezahltit se přílišnými detaily např. v jedné 

oblasti na úkor ostatních témat. Zásadní je nepodceňovat zapojení klíčových aktérů a veřejnosti 

do strategické práce a nespoléhat pouze na expertní pohled při zpracování strategie. 

e) Udržovat stále odpovídající časový prostor pro systematickou strategickou práci (tedy přípravu 

a implementaci strategií). Toto udržovat i při nárůstu operativních činností nebo dalších agend 

(např. reportování). 

f) V rámci agendy strategického řízení maximálně využívat stávající metodickou podporu – 

zejména Metodiku přípravy veřejných strategií a Databázi strategií. 

 

Praxe procesu tvorby a řízení strategií 

1. V rámci strategických pracovníků jsou dva hlavní tábory, které se rozdělují dle názoru na 

provázanost nových dokumentů s již existujícími strategiemi. Jedna skupina považuje 

provázanost za doloženou samotnou existencí meziresortního připomínkového řízení 

a Databáze strategií. Druhá skupina kritizuje formálnost a nedostatečnost dosavadních 

postupů. Hlavní dělící linií je resortismus a dělení materiálů na „naše“ a „jejich“.14 

2. Dopady strategií se obecně řeší spíše ex-ante, dle strategických pracovníků je realizovaná 
zejména SEA, byť spíše ve formální podobě až při vzniku finálního návrhu strategie. Hlavním 
aspektem je nedostatek konkrétních nástrojů a kapacit pro posuzování dopadů, které tak vede 
k následné volbě opatření, která snad „budou pozitivní“. Dalším aspektem je absence ex-post 
hodnocení dopadů strategií. 15 

Doporučení 

a) Posilovat meziresortní spolupráci i v oblasti implementace a jejího vyhodnocování. Konkrétně 
může přispět vyšší povědomí o existenci a významu strategických oddělení ve strukturách 
ministerstev. 

b) Zlepšovat současné (převážně obecné) hodnocení ekonomických a sociálních dopadů 
navrhovaných cílů a opatření. K tomu vytvářet odpovídající metodickou podporu včetně nových 
vhodných nástrojů. 

c) Zvýšit povědomí o nástrojích pro monitoring a hodnocení implementace (týká se také ex-post 
evaluace). 

d) Zvýšit kapacity na posouzení implementace, popř. více využívat externích kapacit. 

e) Řešit jasnější vymezení vazeb mezi návrhovou částí strategie a jejím implementačním plánem. 

                                                           
14 Kvalitativní analýza strategické práce na rezortech a krajích, str. 5 
15 Kvalitativní analýza strategické práce na rezortech a krajích, str. 16 
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Zjištění o strategické práci - praxe 

V rámci výstupů projektu pro MMR v oblasti hodnocení postojů a názorů na strategickou práci v rámci 

strategických odborů považujeme za zásadní tato zjištění: 

a) Jako nejlepší způsoby řešení problému jsou uvedeny vzdělávání, a dále informace a osvěta. 

Nicméně problematika osvěty není správně uchopena, neboť vůči veřejnosti stratégové 

uplatňují přístup „podám informaci a lidé pochopí“. Nutností je větší zapojení participace, 

jenže tomu se stratégové brání.16 

b) Významné je zjištění, že sami stratégové nejsou přesvědčení o nutnosti samostatného 
strategického útvaru a kritizují nedostatečnou provázanost existujících strategií. Zásadní je 
poměrně velká míra rezignace stratégů na samotný smysl existence strategií, neboť se jimi 
politici neřídí či jsou vytvořeny pouze formálně. 17 

c) Významný je názor, že strategie nepotřebuje vazbu na rozpočet (klíčové jsou formulované vize 
a cíle) a že do přípravy strategií není třeba zapojovat veřejnost (což však koreluje jak s nízkou 
znalostí MA21, tak s uváděnou nízkou úrovní spolupráce s veřejností). 18 

d) Stratégové často u RIA nevědí, o co se jedná. Stejný problém nastává u SEA, která je často 
chápána jen jako komplikace, místo ex ante procesu pro identifikaci problémových oblastí. 
Přitom součástí stanoviska SEA je ze zákona povinný monitoring realizace (potvrzení 
předpokladů vlivů na ŽP) a může tak zásadně ovlivnit implementaci.19 

 

Doporučení 

a)  Pokračovat ve vzdělávacích programech z oblasti strategického řízení a toto vzdělávání dále 
rozšiřovat a rozvíjet. 
 

b) Vytvářet odpovídající PR novým strategiím. 
 

c) Zapojovat do zpracování strategií a jejich implementace klíčové aktéry, včetně veřejnosti, 
a posílit tak komunitní aspekt zpracování strategií oproti aspektu technokraticky expertnímu. 
 

d) Vytvářet odpovídající institucionální a organizační podmínky pro zajišťování úkolů a agend 
souvisejících se strategickým řízením, vhodně nastavit postavení a kompetence strategických 
útvarů. 
 

e) Posilovat přímou vazbu mezi strategickým plánováním a zdroji potřebnými pro naplňování 
strategie. 
 

f) Respektovat zákonem daný monitoring v případě aplikace procesu posuzování vlivů koncepcí 
na životní prostředí (SEA) s cílem zabránit nepředpokládaným vlivům strategie na životní 
prostředí a veřejné zdraví, pokud se realizace strategie odchyluje od predikovaných dopadů.  

                                                           
16 Analýza strategické práce na rezortech a krajích – dotazníkové šetření, str. 38 
17 Analýza strategické práce na rezortech a krajích – dotazníkové šetření, str. 46 
18 Analýza strategické práce na rezortech a krajích – dotazníkové šetření, str. 47 
19 Analýza strategické práce na rezortech a krajích – dotazníkové šetření, str. 47 
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Kapitola 4 – Výsledky dotazníkového šetření kontaktních bodů pro agendu 

udržitelného rozvoje 
 

Analýza aktérů procesu implementace udržitelného rozvoje proběhla formou dotazníkového šetření 

a následného pracovního jednání se všemi kontaktními body pro udržitelný rozvoj.20 Tato aktivita byla 

pro snížení administrativní náročnosti procesu spojena s procesem tzv. „nultého“ hodnocení 

implementace Agendy 2030 pro rok 2019. Dne 11. 11. 2019 byl rozeslán resortům dotazník pro 

hodnocení činnosti kontaktních bodů a zkušeností s resortním prosazování udržitelného rozvoje. 

Formulář obsahoval 13 otázek strukturovaných do tří oblastí zaměřených na znalost problematiky, 

procesní zkušenost a užívání podpůrných činností ve strategické práci. Vzor formuláře dotazníku je 

uveden v příloze č. III  – Formulář kontaktních bodů. Slovní odpovědi byly pro účely analýzy následně 

normalizovány na škále 1-3. 

Předběžné hlavní zjištění a výstupy z dotazníkového šetření bylo představeno zástupcům kontaktních 

bodů na jednání dne 2. 12. 2019. Celkově byl dotazník zaslán 16 resortům (resp. 15 resortům 

a statistickému úřadu), přičemž adresátem byl vždy zástupce ministerstva/instituce určený jako 

kontaktní bod. Dohromady MŽP obdrželo 13 odpovědí.  

Tabulka č. 10: Hlavní struktura dotazníku pro Kontaktní body 

Tabulka č. 11: Návratnost dotazníků 

Zpětná vazba Množství dotazníků 

Úplné odpovědi  12 

Částečné odpovědi  1 

Bez odpovědi 3 

Tabulka č. 12: Hlavní statistické výstupy dotazníkového šetření 

Otázky modus medián max min průměr 

Jaké máte povědomí o obsahu a účelu ČR 
2030? 

2 2 3 2 2,3846154 

Jaké máte povědomí o obsahu 
Implementačního plánu z roku 2018 a jeho 
úkolech? 

2 2 3 2 2,2307692 

Jaké je povědomí o ČR 2030 a jeho IP 
na ministerstvu/úřadu?  

0,4 0,4 1 0,4 0,531 

Vědí o existenci ČR 2030 a jeho IP 
strategické nebo analytické útvary 
ministerstva/úřadu, či útvary, kterou tyto 
role plní? 

ano ano ano ano ano 

Vědí o existenci ČR 2030 a jeho IP věcné 
útvary ministerstva/úřadu? 

ano ano ano ano nevím 

                                                           
20 Kontaktní body pro udržitelný rozvoj, tzv. focal points, byly ustanoveny na všech ministerstvech a ČSÚ 
v návaznosti na plnění usnesení č. 669/2018.  

Co nás zajímá? Co tím zkoumáme? 

Informovanost Focal points a znalost dokumentů  Znalost problematiky 

Činnost a překážky pro spolupráci Focal points  Procesní zkušenosti a nedostatky 

Využívání dílčích podkladových informací 
Implementačního plánu ve strategické práci  

Podpůrné činnosti pro implementaci 
opatření a doporučení 
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Vědí o existenci ČR 2030 a jeho IP složky 
státní správy, která jsou ministerstvu/úřadu 
podřízeny a/nebo jím zřizovány (např. 
Úřady práce v případě MPSV) 

nevím nevím nevím ano ne 

Ví o existenci ČR 2030 a jeho IP 
ministr/ministryně nebo jeho/její kabinet? 

ano ano ano ano nevím 

Využíváte ČR 2030 či IP v nějaké jiné oblasti, 
než ve strategické práci?  

ne nevím ne ano ne 

Normalizované odpovědi (dle škály 1-321)  

Vědí o existenci ČR 2030 a jeho IP 
strategické nebo analytické útvary 
ministerstva/úřadu, či útvary, kterou tyto 
role plní? 

3 3 3 3 3 

Vědí o existenci ČR 2030 a jeho IP věcné 
útvary ministerstva/úřadu? 

3 3 3 2 2,9230769 

Vědí o existenci ČR 2030 a jeho IP složky 
státní správy, která jsou ministerstvu/úřadu 
podřízeny a/nebo jím zřizovány (např. 
Úřady práce v případě MPSV) 

2 2 3 1 2,2307692 

Ví o existenci ČR 2030 a jeho IP 
ministr/ministryně nebo jeho/její kabinet? 

3 3 3 2 2,7692308 

Využíváte ČR 2030 ve strategické práci 3 3 3 1 2,3076923 

Kvalita vnitroresortní koordinace 2 2 3 1 2,0769231 

Kvalita meziresortní koordinace 3 2 3 1 2 

Využíváte IP (karty cílů) 1 1 3 1 1,9230769 

Respektujete i ostatní cíle ČR 2030? 3 3 3 1 2,6153846 

Úroveň spolupráce a zapojení resortů do 
implementace 

3 2 3 1 2,3076923 

Úroveň spolupráce s veřejností 3 3 3 1 2,7692308 

 

Informovanost kontaktních bodů a znalost dokumentů 

V případě povědomí o dokumentech a obsahu ČR 2030 soudí kontaktní body, že je na úrovni znalostí 

hlavních principů a prioritních oblastí daného resortu – a to jak z pohledu ČR 2030, 

tak Implementačního plánu. 

Vlastní znalost a povědomí na úřadech lze zařadit někde na úroveň pasivní znalosti, aktivního zapojení 

malého počtu kolegů a snahu o reflektování hlavních priorit v aktivitách resortu, spíše však na formální 

úrovni. 

Znalost a povědomí o ČR 2030 je dle názorů kontaktních bodů výrazně odlišná v různých zkoumaných 

úrovních organizace: 

- Strategické a analytické útvary mají velmi dobré povědomí 

- Věcné útvary mají většinové povědomí a znalost problematiky  

- V případě podřízených složek a agentur, příspěvkových organizací apod. nemají kontaktní 

body informace a zpětnou vazbu, či nejsou formálně zapojeny do aktivit v oblasti udržitelnosti 

resortů dle ČR 2030 a IP. 

                                                           
21 Škála 1-3, přičemž 1 je v případě výrazně negativní odpovědi, 3 znamená veskrze pozitivní odpověď. 
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- Vedení resortu má spíše obecné povědomí o ČR 2030 a IP. 

Reflektování ČR 2030 a zajištění koherence ve strategických dokumentech je dle odpovědí kontaktních 

bodů při tvorbě strategických dokumentů převážně dodržováno. Zároveň však pouze 9 resortů uvedlo 

příklady konkrétních strategií a aktivit, které jsou provázány s ČR 2030. 7 resortů dokázalo uvést 

konkrétní oblast, cíl či opatření spojené s ČR 2030, tzn. věcný soulad. Zbylé dva pak uvedly pouze 

ambici formální koherence mezi strategiemi. 

Z tohoto pohledu je i na základě mapování koherence strategií zřejmé, že kontaktní body nedisponují 

detailními informacemi o vytvořených resortních strategiích, jejich detailním obsahu a účelu, a nelze 

předpokládat, že by tuto aktivitu dobrovolně pouze pro účely ČR 2030 vykonávaly. 

 

Činnost a překážky pro spolupráci kontaktních bodů 

Vnitroresortní koordinace je pro oblast udržitelného rozvoje zásadní a většina resortů ji považuje 

za relativně dobrou (10 ze 13). Zároveň však často identifikují relativně nízkou míru efektivity této 

spolupráce (7 ze 13), zejména z pohledu zájmu a nízké aktivity dalších útvarů. Překážkami 

pro intenzivnější vnitroresortní koordinaci a spolupráci na udržitelném rozvoji jsou dle kontaktních 

bodů pracovní procesy a úkoly s vyšší prioritou, nedostatečná personální kapacita a fluktuace 

vč. pravidelného střídání zaměstnanců, administrativní náročnost spojená s vykazováním činností, 

složitá struktura a detailnost dokumentů UR, či nesoulad gesce za kontaktní bod s vnitřní strukturou 

a kompetencemi resortu. 

Meziresortní koordinace je dle dotazníkového šetření převážně dobrá (8 z 13). Z pohledu efektivity 

nejsou názory silně vyhraněné a pozitivní hlasy se vyrovnávají s negativními (5 vs. 5), převažuje tak 

všeobecný pocit, že systém meziresortní koordinace kupříkladu formou kontaktních bodů či výborů 

RVUR je nějak uspokojivě zaveden a standardizován. Vnímány jsou problémy v odlišných (politických) 

prioritách ministerstev, absence jasného plánu spolupráce a meziresortních úkolů. Dále jsou uváděny 

problémy s častou fluktuací a změnou kontaktů, či absence financí či konkrétního finančního nástroje 

pro vytvoření expertních skupin a personální zajištění této agendy na úřadech. 

V rámci identifikovaných nedostatků jsou nejzávažnějšími zejména nedostatečná personální kapacita, 

přesun agendy udržitelného rozvoje z Úřadu vlády na MŽP a s tím spojená ztráta symbolická, a časová 

náročnost prací kladených na zástupce kontaktních bodů (sběr údajů, komunikace uvnitř i vně daného 

resortu, reporting). 

Zástupci kontaktních bodů identifikovali řadu procesních doporučení, zejména směrem ke způsobu 

komunikace vlastní platformy: 

- Nastavení pravidelného sdílení informací o činnostech platformy, zásadních novinkách UR, 

dostupných nástrojích a metodické podpoře. 

- Vytvoření harmonogramu úkolů a požadavků na kontaktní body (semestrální/roční), 

vč. požadavků na harmonizaci s obdobím hromadných dovolených (na základě zkušeností 

z roku 2019). 

- Intenzivnější sdílení věcných informací k implementaci jednotlivých úkolů v rámci spolugescí 

ministerstev. 

- Sdílení dobré praxe pro zjednodušení a standardizaci vykazování aktivit a snížení 

administrativní zátěže. 

- Zvýšit metodickou podporu pro implementaci, vytvoření standardizovaných dokumentů 

a zvýšení kompatibility výstupů mezi resorty.  
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- Zvýšit přímou komunikaci koordinátora s útvarem zodpovědným za implementaci. 

- Návrh na navýšení personálních kapacit a zajištění financování expertních pozic pro udržitelný 

rozvoj na resortech.  

Zároveň však některé resorty (2 ze 13) doporučují posun spíše k formálnímu zastřešování agendy 

udržitelného rozvoje a fungování sítě kontaktních bodů pouze jako komunikační platformy, nikoliv 

koordinační platformy se snahou podporovat implementaci. Zejména s odkazem na probíhající práce 

na jiných úrovních a platformách, nedostatečné zázemí a kompetence pro výkon jak kontaktních míst, 

tak koordinační činnosti MŽP. 

 

Využívání dílčích podkladových informací Implementačního plánu ve strategické práci 

Identifikované synergie, překryvy a další průřezové informace z Implementačního plánu a karet cílů 

nejsou plošně resorty využívány. Pouze polovina resortů (6 z 13) tyto informace dále alespoň částečně 

využívá a považuje za hodnotné. Primárně pro svou další strategickou práci, konzultace v dané oblasti 

a tvorbu dalších podkladových informací. 

Cíle a priority udržitelného rozvoje jsou však plošně resorty respektovány a jejich alespoň formální 

plnění udává většina resortů (10 ze 13). Nejčastěji je zmiňován dopad na rovnost žen a mužů, který je 

formálně zkoumaný v návrzích ministerstev. S odstupem pak některá ministerstva uvádějí 

zohledňování nízkouhlíkového rozvoje, energetických úspor či kroky směrem k dobrému vládnutí, 

potažmo podporu v rámci provozu ministerstva (třídění odpadu a podpora recyklace v budovách 

ministerstev). 

V rámci spolupráce ostatních ministerstev při tvorbě i implementaci strategií mají resorty všeobecně 

za to, že tyto procesy jsou uplatňovány a jsou funkční (10 ze 13), často jde však o formální procesy, 

zejména Meziresortní připomínkové řízení a zohledňování povinných připomínkových míst (4 z 10). 

Kromě těchto standartních připomínkových procesů jsou ve dvou případech používány veřejné 

konzultace, či zapojení neziskového sektoru, občanské společnosti a municipalit. 

Přímo v oblasti zapojení veřejnosti a zájmových skupin resorty shodně (13 z 13) uvádějí, že tyto 

skupiny do své činnosti alespoň jednou formou či nástrojem zapojují a umožňují jim vyjádřit se 

k resortním návrhům. Konkrétní podoba zapojení veřejnosti je různorodá, ale u žádného resortu není 

komplexně pojatá. Zároveň se ve většině případů (7 z 13) omezuje primárně na zapojení odborných 

a zájmových sdružení, než přímo všeobecné zapojení veřejnosti, či konkrétních skupin obyvatelstva. 

Mezi evidované formy participace lze zařadit: 

- zapojení do pracovních skupin,  

- zohlednění veřejné konzultace či veřejných stanovisek,  

- složení poradních orgánů,  

- realizaci kulatých stolů či konferencí,  

- vytvoření platformy pro sběr podnětů v rámci sociálních sítí,  

- realizace dotazníkového šetření,  

- využití lokálních partnerství 

 

Mimo oblast strategické práce ČR 2030 a IP využívá pouze menšina resortů (5 z 13). V těchto případech 

se jedná primárně o aktivity PR a komunikace vůči veřejnosti, při mezinárodních jednáních a při tvorbě 

dalších pracovních zejména informačních podkladů. Dokumenty jsou dle informací resortů také využity 

v rámci jiných platforem, kupříkladu kontaktních bodů pro agendu rovnosti žen a mužů.  
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Anekdoticky se vykytuje také využití ČR 2030 jakožto argumentu v rámci vyjednávání o služebních 

místech a kompetencích uvnitř úřadů. Jeden zástupce kontaktních bodů uvedl využití dokumentů 

v rámci osobního života a rozvoje, zejména v oblasti snížení spotřeby, principů oběhového 

hospodářství a skrze osobní zapojení do vedení obce. Dále také intenzivnější podporou komunitního 

života v rámci dané municipality. 

Pro účely zkoumání celkových resortních profilů byly nakonec odpovědi ve výše uvedených oblastech 

normalizovány na hodnoty škály 1-3 (1 = špatné, 2 = uspokojivé, 3 = dobré). Takto normalizované 

odpovědi byly v rámci profilu srovnány s teoretickými profily odpovědí dle modu a mediánu,22 

uvedenými v Tabulka č. 12: Hlavní statistické výstupy dotazníkového šetření. Pro tyto účely byly 

odpovědi k míře povědomí v % převedeny na škálu 1-3 formou jednoduchého násobku hodnot. 

Graf č.  2: Profily modu a mediánu 

 

 

 

 

Vytvořené teoretické profily modu (nejčastější výskyt) a mediánu se velmi podobají a de facto jsou 

odlišné pouze u dvou parametrů, které postihují kvalitu meziresortní spolupráce a poté vlastní 

spolupráci resortů na implementaci. Profil modu je tak optimističtější, neboť nejvíce odpovědí v těchto 

parametrech tvrdí, že spolupráce skvěle funguje. Oproti tomu vytvořený mediánový profil u tohoto 

parametru již není tolik optimistický a počítá spíše s průměrnou kvalitou spolupráce mezi resorty. 

Jednotlivé profily institucí jsou součástí Příloha II - Graf č. 1. Z pohledu struktury odpovědí jednotlivých 

kontaktních bodů lze identifikovat několik závěrů: 

- Ani 1 ministerstvo svým profilem plně neodpovídá teoretickému profilu nejčastějších 

odpovědí. Lze tak říci, že ani jeden resort svým profilem plně neodpovídá nejčastěji vnímané 

situaci na ministerstvech a nemůže tak posloužit jako modelový příklad stavu této agendy 

v české veřejné správě. 

- Většina se od profilu modu odlišuje, a to v negativním smyslu. V některém parametru (otázce) 

tak nedosahuje nejčastěji uváděných hodnot.   

- Při srovnání s mediánovým profilem lze nalézt pouze 1 resort, který plně dosahuje hodnot 

mediánového profilu ve všech oblastech. Zbylé resorty tak mají vždy v některých parametrech 

horší výsledky.  

                                                           
22 Profil modu odpovídá teoretickému profilu dle nejčastějších odpovědí resortů, jedná se tak o srovnání 
statisticky nejpravděpodobnějšího profilu dle odpovědí se skutečným profilem jednotlivého resortu. 
Profil mediánu odpovídá „středovému resortu“ a jako takový udává hodnotové rozdělení, kdy těchto hodnot 
dosahuje resort, který je přesně uprostřed na pomyslné škále všech odpovědí. 
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- Je tedy zřejmé, že i když použijeme pro srovnání pouze hodnoty mediánu, tak téměř všechny 

resorty nedosáhnou ani na tuto hodnotu. V některém zkoumaném aspektu jsou na tom dle 

vlastního hodnocení tedy hůře, než je definovaná „středová“ hodnota. Pouze jedno 

ministerstvo tak může teoreticky sloužit jako jakýsi příklad hodný následování, ačkoliv však 

pouze z pohledu dosažení mediánových hodnot napříč zkoumanými aspekty a nikoliv 

z pohledu ideálního „nejlepšího“ hodnocení. 

- Celkově je v daném datovém souboru největší variabilita odpovědí (dle vizualizace 

i variačního koeficientu) mezi resorty v oblasti využívání Implementačního plánu (karet cílů), 

meziresortní koordinace a využívání ČR 2030 ve strategické práci.  

- Nejnižší variabilita odpovědí je pozorována u oblasti povědomí o ČR 2030 ve strategických 

útvarech. Při srovnání posledních dvou uvedených odpovědí je však zřejmý jistý rozpor, neboť 

celkem u šesti resortů je uvedená velká znalost ČR 2030 na úrovni strategických 

a analytických útvarů, avšak vlastní projevení a koherence strategických dokumentů s ČR 

2030 je u těchto resortů vnímána jako slabší.  
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Kapitola 5 - Pilotní zhodnocení míry využívání nástrojů dle jejich typologie v ČR 2030 
 

Na základě zvolené struktury evaluace byl podroben dokument Implementačního plánu také analýze 

z pohledu užití jednotlivých typů nástrojů dle typologie uvedené v ČR 2030.  

Tabulka č. 13: Typologie nástrojů dle ČR 2030 

Typologie nástrojů ČR 2030 Popis 

strategické/plánovací/projektové  tematická a obsahová koherence veřejných politik 
a strategií pro podporu udržitelného rozvoje, vertikální 
shody národních, regionálních a lokálních strategií, rozbor 
udržitelného rozvoje území podle prováděcího předpisu ke 
stavebnímu zákonu, aplikace nástrojů projektového řízení, 
identifikace strategických projektů apod.) 

participační a deliberativní mechanismy, jimiž jsou aktéři různého druhu vtahováni do 
procesu přípravy rozhodnutí i hodnocení již učiněných 
rozhodnutí; procesy připomínkování pro veřejnost (např. 
eKLEP pro veřejnost a konzultace s veřejností v procesu 
hodnocení dopadů/RIA) a veřejnou správu (meziresortní 
připomínkové řízení), poradní a pracovní orgány (např. rady 
vlády), různé formy řízené diskuse na principu tzv. 
miniveřejností (např. deliberative poll) apod. 

finanční a ekonomické veřejné rozpočty, daňové nástroje přímé a nepřímé, systém 
ekonomické intervence – mechanismus ESIF a národní 
podpory, aktivity státem kontrolovaných ekonomických 
aktérů apod. 

vzdělávací školský systém, systém celoživotního učení, vzdělávání 
veřejné správy, šíření dovedností („skills“) a institucionální 
prostor k jejich rozvoji apod. 

výzkumné orientace programů pro základní a aplikovaný výzkum, 
ekoinovace, inovace v tvorbě veřejných politik a 
experimentální prostory k jejich testování (policy lab), 
centra excelence, odvětvové znalostní databáze apod.;   

technologické aplikace revolučních technologií a nových materiálů, 
koncept průmysl 4.0, inovativní technologie pro oběhové 
hospodářství apod. 

normativní aktualizace a tvorba národní legislativy a výkon regulační 
funkce prostřednictvím orgánů veřejné správy, aktualizace 
a tvorba nadnárodní legislativy (např. legislativní akty EU, 
mezinárodní smlouvy) apod. 

osvětové a dobrovolné databáze pozitivních vzorů, dobrovolnictví, informační 
kampaně, tematické weby, působení sektoru NNO apod.   

organizačně institucionální/procesní změna nebo optimalizace organizačně institucionálního či 
procesního uspořádání při řešení konkrétních problémů 
státní a veřejné správy 
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K tomuto hodnocení bylo přistoupeno na základě interního požadavku na informaci, jaké typy nástrojů 

převažují v jakém segmentu a zda nejsou některá opatření systémově podceňována či přeceňována. 

Informace z této analýzy zároveň bude sloužit pro aktualizaci Implementačního plánu v případě 

zjištění, že stanovené a využívané nástroje nedostatečně řeší danou oblast a nedaří se dosahovat 

daného cíle.  

Klasifikace nástrojů dle typologie probíhala na základě expertního hodnocení oddělení udržitelného 

rozvoje. Metodicky byla zvolena varianta rozdělení primárně na základě účelu a smyslu opatření, 

nikoliv na základě čistě formalistického hodnocení textu opatření. Je tedy zkoumána klasifikace 

z pohledu cílů, opatření ČR 2030 a zamýšleného efektu, nikoliv z pohledu zvoleného dostupného řešení 

veřejnou správou (což by logicky spočívalo primárně v oblasti procesních nástrojů a v 

oblasti normativních nástrojů, které jsou kupříkladu předpokladem pro změnu ekonomické motivace 

při změnách daní, poplatků apod.). 

V rámci zpracování vyvstala také řada metodologických otázek. Zejména problém klasifikace použitých 

nástrojů u některých opatření IP, které ze své definice jsou velmi široké a de facto obsahují celou řadu 

použitelných nástrojových typů. Kupříkladu doporučení 26.1.ii vybízí k vytvoření kapitoly v rozpočtů 

institucí veřejné správy, určenou k inovacím veřejných politik a jejich experimentálnímu testování. 

Jde tedy o finanční nástroj, jehož produktem mohou být další nástroje různých typů. Cestou k tomuto 

nástroji jsou však postupy, které by bylo možno chápat jako nástroj normativní (změna zákona, bude-

li to vyloženě nutné, ale mohla by stačit i výkladová praxe zodpovědných orgánů) a/nebo organizačně 

institucionální/procesní (změna vnitřních pravidel a postupu institucí). A dále jako u většiny nástrojů 

v KO 6, i v tomto případě by bezprostředními kroky měly samy o sobě ráz organizační a procesní.  

Na zvolenou metodu typologizace opatření a doporučení dle ČR 2030 a IP tak musí nutně navázat 

podrobnější hodnocení již dle reálných podniknutých implementačních kroků gestorů daných úkolů. 

Mělo by se tak ideálně stát v rámci vyhodnocení úkolů Implementačního plánu v roce 2020. Jelikož až 

vlastní zvolené kroky při implementaci jednotlivých opatření či doporučení, často z různých kategorií 

nástrojů, lze teprve podrobit detailnějšímu a plastičtějšímu hodnocení i s případnými silnějšími závěry 

určujícími změnu přístupu v dané oblasti. 

Výsledek typologizace a případné nerovnoměrné rozdělení užitých typů nástrojů je tak nutné brát 

v potaz do té míry, že je vhodným ukazatelem pro design budoucích opatření a zejména z pohledu 

potřeby využití všech dostupných typů nástrojů. Neboť ono nerovnoměrné rozložení do jisté míry 

odpovídá vlastní problematice veřejných politik i praxi v oboru. Politiky se ve své podstatě primárně 

soustřeďují na některé nástroje, které jsou v danou chvíli akceptovatelné v rámci rozhodovacího 

procesu a jsou všeobecně vnímány pro danou oblast jako vhodné. Pro srovnání lze uvést podobnou 

analýzu a zhodnocení typologie nástrojů v rámci analýzy holandské a evropské environmentální 

politiky univerzitou ve Wageningenu23. Ta v rámci svého vědeckého reportu diskutovala vlastní 

typologii 5 druhů nástrojů a jejich užití na příkladu EU Směrnice o vodách či Společné zemědělské 

politiky EU. Se zjištěním, že samozřejmě každá oblast měla odlišnou strukturu i sílu užitých nástrojů 

a často se vyskytuje vychýlení směrem k jednomu či více typům dostupných nástrojů. 

 

  

                                                           
23 Bouwa, I.M., Gerritsen, A.L., Kamphorst D.A., Kistenkas F.H. (2015) – Policy instruments and governance in 
environmental policies of the Europe. Past, present and future. WOt Natuur and Milieu Technical Report 60. 
Alterra Wageningen UR  
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Graf č.  3: Rozložení užitých nástrojů dle typologie na příkladu EU Směrnice o vodách (Wageningen, 2015) 

 

Graf č.  4: Rozložení užitých nástrojů dle typologie na příkladu Společné zemědělské politiky EU (Wageningen, 2015) 

 

 

Klíčová oblast 1 – Lidé a společnost 

Jedná se o první oblast ČR 2030 a představuje sociálně-ekonomicko-zdravotní pilíř strategie 

udržitelného rozvoje. Tato oblast se dělí do následujících strategických cílů: 

1 Společenské klima je vůči rodinám všestranně příznivé, bariéry a společenské tlaky jsou 

minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany a jsou 

společensky vysoce oceňovány 

2 Technologický a sociální rozvoj rozšiřují přístup k důstojné práci 

3 Strukturální nerovnosti ve společnosti jsou nízké 

4 Vzdělávání rozvíjí individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny 

a podporuje soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj 
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5 Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje 

6 Vyšší veřejné investice podporují klíčové funkce kultury a rovný přístup ke kultuře a kreativitě 

V rámci těchto cílů je stanoveno 24 specifických cílů a 213 opatření a doporučení pro jejich dosažení. 

Graf č.  5: Typologizace opatření a doporučení v klíčové oblasti 1 – Lidé a společnost 

 

V klíčové oblasti 1 jsou nejčastěji užívaným typem nástroje organizačně institucionální (22 %) 

a finanční a ekonomické (16 %). Významně jsou také využívány strategické/plánovací nástroje (12%), 

normativní (10 %) a nástroje spíše komplexního charakteru (14 %). Oproti tomu nejméně jsou 

využívány nástroje výzkumné (3 %), technologické (4 %) a dobrovolné (4%). 

Graf č.  6: Srovnání výskytu typů nástrojů v KO1 a identifikace jejich nerovnoměrného zastoupení 
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Z vizualizace zastoupení různých typů nástrojů je patrné, že využívání nástrojů je velmi různé, nicméně 

zastoupeny jsou alespoň dílčím způsobem všechny typy nástrojů dle typologie. Pro budoucí aktualizaci 

ČR 2030 a IP je vhodné zvážit vyšší využití nástrojů dobrovolných a výzkumných. 

Z hlediska rozdělení nástrojových mixů na úrovni jednotlivých specifických cílů existuje jednostranné 

zaměření spíše výjimečně, prakticky pouze v několika případech (cíle 1.1 a 3.4, 5.1). Zajímavostí je spíše 

různorodá koncentrace, nikoliv pouze v jednom typu nástrojů. Variabilita nástrojů je tak poměrně 

značná, byť s prioritním využitím typů nástrojů, které byly popsány výše. 
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Tabulka č. 14: Typologie zvolených nástrojů dle specifických cílů KO1 – Lidé a společnost 
Popisky řádků finanční a 

ekonomické 
N/A normativní organizačně 

institucionální/
procesní  

osvětové a 
dobrovolné 

participační a 
deliberativní 

strategické/
plánovací/ 
projektové 

technologické výzkumné vzdělávací Celkový 
součet 

1.1 Vhodné socioekonomické 
podmínky podporují dobré fungování 
rodin. Zaměřují se na finanční zajištění 
rodiny, slučitelnost práce a rodiny a 
služby péče o děti i seniory. Umožňují 
tak získat dostatek volného času pro 
zkvalitňování rodinných vztahů. 

6i 1 1 1 1   2       12 

1.2 Rodinám se specifickými potřebami 
je věnována zvláštní pozornost. Jsou 
přijímána cílená opatření přispívající k 
rovnému přístupu ke vzdělávání a 
uplatnění členů těchto rodin na trhu 
práce i ve společnosti. 

1     2   1 1       5 

2.1 Trh práce vykazuje na celostátní i 
regionální úrovni nižší strukturální 
nerovnováhy, zmírňuje se polarizace 
trhu práce i její společenské dopady. 

1 1   4 1         2 9 

2.2 Přístup k důstojné práci se rozšiřuje 
i pro skupiny, které jsou na trhu práce 
dosud znevýhodněné – rodiče na 
rodičovské dovolené, osoby se 
zdravotním postižením nebo osoby 
starší 50 let. 

1     1           1 3 

2.3 S obecnou mírou nezaměstnanosti 
se zároveň snižuje i podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných na celkové 
nezaměstnanosti. 

1 2 1 2         1 3 10 

2.4 Minimalizuje se míra prekarizace a 
nedobrovolné flexibilizace práce, a to i 
u činností vykonávaných 
prostřednictvím ekonomiky platforem 
a jiných nových atypických forem 
práce. 

  1 3 6 2 1 1 2 1   17 

2.5 Imigrační a integrační politika klade 
důraz na přilákání kvalifikovaných 
cizinců a cizinek a posiluje diverzitu 
pracovních sil významnou pro inovace. 
Veřejné politiky také podporují návrat 
českých občanů a občanek ze zahraničí. 

1 4 1 6   3 2 1 1 5 24 
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3.1  Dlouhodobě se snižuje podíl osob 
ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením. 

2 1 3 4   1 2       13 

3.2 Snižuje se příjmová nerovnost a je 
kladen důraz na udržení silné střední 
vrstvy. 

2 1 1 1     1       6 

3.3 Snižuje se genderová nerovnost.   2 1 2 1 1 2       9 
3.4 Je zajištěn rovný přístup k osobám 
ohroženým diskriminací na základě 
pohlaví, věku, péče o závislé osoby, 
zdravotního postižení, etnicity, 
národnosti, sexuální orientace, vyznání 
nebo světonázoru. Zvláštní důraz je 
kladen na předcházení vícečetné 
diskriminaci. 

1 1   5     1     1 9 

4.1 Vzdělávací systém je inkluzivní a 
vzájemně prostupný, neselektuje žáky 
a žákyně v útlém věku na talentované 
a netalentované a omezuje závislost 
vzdělávacích drah a výsledků na jejich 
socioekonomickém zázemí. 

2   1 1   2       1 7 

4.2 Systém vzdělávání podporuje 
učitele, učitelky a další vzdělavatele, 
aby ve vzdělávání dokázali přinášet 
potřebné změny a převzít roli 
průvodců účastníků vzdělávání v 
měnícím se světě. Je otevřený 
intenzivnímu kontaktu s reálným 
světem a zapojuje všechny aktéry ve 
vzdělávání. 

1 1       1   1   1 5 

4.3 Vzdělávání zajišťuje každému 
přístup k rozvoji přenositelných 
kompetencí, potřebných pro aktivní 
občanský, profesní i osobní život. 
Systém zahrnuje přiměřený všeobecný 
základ nezbytný pro další vzdělávání, 
zapojení do společnosti i pro 
porozumění vzájemné provázanosti 
současného světa. 

      1   2 1   1 4 9 

4.4 Systém celoživotního vzdělávání je 
veřejně garantovaný a široce 
dostupný: Zaměřuje se jak na profesní 
vzdělávání, tak i na vzdělávání v oblasti 
přenositelných dovedností. 

1 2         1     1 5 
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5.1 Zvyšuje se délka života ve zdraví u 
všech skupin obyvatel České republiky. 

        1           1 

5.2 Snižují se vlivy způsobující 
nerovnosti v oblasti zdraví. 

        1   2       3 

5.3 Systém veřejného zdravotnictví je 
stabilní, všeobecně dostupný co do 
kvality i kapacity a současně se rozvíjí 
odpovídající profesní struktura. 
Věkový průměr lékařského i 
nelékařského personálu se snižuje a 
zlepšuje se ohodnocení všech 
pracovníků ve zdravotnictví. 

3   1 1     2       7 

5.4 Zdravý životní styl je podporován 
prostřednictvím vyšších veřejných 
výdajů s důrazem na primární prevenci 
nemocí a podporu zdraví v průběhu 
celého života. 

5 1   2 1 1 4     1 15 

5.5 Snižuje se konzumace návykových 
látek i zátěž obyvatel zdravotně 
rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního 
prostředí. Příslušné limity škodlivých 
látek a hluku nejsou překračovány. 

3 7 4 3     1 3     21 

6.1 Do oblasti kultury směřují vyšší 
veřejné výdaje a posilují se možnosti 
dlouhodobého finančního plánování 
kulturních organizací. 

1 1 1               3 

6.2 Podle potřeb měnící se společnosti 
je systémově podporován rozvoj i 
zakládání nových kulturních organizací. 

1 1 3 2             7 

6.3 Kulturní a kreativní průmysly jsou 
podporovány jako příležitost pro 
rozvoj ekonomiky. 

1 1   3   1 2 1 2   11 

6.4 Pracovníci v kultuře jsou podporováni 
metodicky i finančně s cílem zvyšování jejich 
prestiže a zlepšování podmínek potřebných 
pro jejich kreativní a motivační roli vůči 
dalším skupinám společnosti. 

1 1                 2 

Celkový součet 35 29 21 47 8 14 25 8 6 20 213 

 

i Červeně podbarvená čísla indikují výraznou nerovnoměrnost v rámci nástrojů. Tato nerovnoměrnost je vyjádřena variačním koeficientem s hodnotou blízkou 1 či vyšší (tzn. 
99% a více). U těchto údajů je tedy vysoká nerovnoměrnost, která lze vysvětlit jakožto větší směrodatnou odchylku než průměr hodnot u zkoumaného vzorku. 

                                                           



38 
 

Klíčová oblast 2 – Hospodářský model 

Klíčová oblast 2 – Hospodářský model je jednou z 6 klíčových oblastí ČR 2030 a představuje ekonomický 

pilíř strategie udržitelného rozvoje. Jakožto takový obsahuje několik strategických cílů: 

7 Ekonomika dlouhodobě roste a domácí sektor je silný 

8 Česko má dobře fungující instituce pro podporu aplikovaného výzkumu a vývoje pro identifikaci 

příležitostí v této oblasti 

9 Přírodní zdroje jsou využívány co nejefektivněji a nejšetrněji tak, aby se minimalizovaly externí 

náklady, které jejich spotřeba působí 

10 Ekonomické aktivity podporuje stabilní a funkční infrastruktura 

11 Fiskální systém jako předpoklad úspěšného hospodářství je stabilní 

V rámci těchto 5 strategických cílů je stanoveno 18 specifických cílů a 120 opatření a doporučení pro 

jejich dosažení.  

Graf č.  7: Typologizace opatření a doporučení v klíčové oblasti 2 – Hospodářský model 

 

V klíčové oblasti 2 jsou nejčastěji užívaným typem nástroje finanční a ekonomické (35 %). Dále pak 

organizačně institucionální a procesní (21 %) a strategického či projektového charakteru (20 %). 

Oproti tomu typy nástrojů z druhého spektra symbolizují participativní a deliberativní nástroje, které 

nejsou v celé části KO2 využity ani jednou. Dále pak vzdělávací (2 %) a výzkumné aktivity (3 %).  

Při vizualizaci zastoupení jednotlivých typů nástrojů je zřejmé, že KO2 neobsahuje rovnoměrné 

zastoupení všech typů a místo toho se primárně zvolené nástroje soustředí do 3 hlavních kategorií 

uvedených výše. 
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Graf č.  8:  Srovnání výskytu typů nástrojů v KO2 a identifikace jejich nerovnoměrného zastoupení 

 

 

Toto zjištění je poměrně zásadní, neboť KO2 obsahuje přímo strategické cíle k aplikovanému výzkumu, 

který je tak zmíněn pouze formalisticky s odkazem na splnění výzkumných strategických materiálů. 

Kompletní absence participativních a deliberativních nástrojů vykazuje silné naplnění předpokladu 

o využití pouze odborných znalostí a kapacit pro strategické řízení oblastí spadajících do klíčové oblasti 

Hospodářský model a takřka plné abstrahování od přesahu daných problematik do veřejnosti či snahy 

o její zapojení do rozhodovacích procesů. Ať formou občanských aktivit, zkoumání dopadů 

na domácnosti či vlastní snahu získávat širší společenský náhled či souhlas se směřováním v dané 

problematice. Tento nedostatek do jisté míry vyvracejí jednotlivá ministerstva, která prostřednictvím 

kontaktních bodů hodnotí své aktivity směrem k zapojení veřejnosti a zájmových skupin velmi 

pozitivně. Nicméně specificky pro oblast hospodářského rozvoje je zásadní činnost několika resortů. 

Zvláštní kategorií jsou pak N/A nástroje, což jsou nástroje, které jsou definovány natolik široce, že je 

nelze v rámci typologie umístit do méně než dvou, či spíše více kategorií, pročež je nelze dalším 

způsobem hodnotit. Může se také zároveň jednat o komplexní nástroje. 

V rámci detailního pohledu na specifické cíle oblasti Hospodářský model je zřejmé, že variabilita 

jednotlivých typů i množství nástrojů je značná. Pouze hlavní 3 kategorie nástrojů (finanční 

a ekonomické; organizačně institucionální a procesní; strategické, plánovací a projektové) jsou do 

určité míry shodné napřič cíli. Rozdělení je blíže rozvedeno v Tabulka č. 15: Typologie zvolených 

nástrojů dle specifických cílů KO2 – Hospodářský model. Z té je patrné, že je logika zvolených nástrojů 

v každém cíli odlišná. V rámci některých jsou zásadní finanční a ekonomické nástroje, v rámci jiných 

spíše procesní. 

Oproti tomu u některých cílů – rozvoj domácí ekonomiky či oběhového hospodářství – je znatelné 

využití větší šíře nástrojů, což by alespoň po formální stránce mohlo znamenat robustnější 

a diverzifikovanější přístup k dané prioritě. Na druhé straně tohoto spektra je kupříkladu oblast tepelné 

soustavy a centrálních zdrojů tepla, která je z pohledu ČR 2030 řešena pouze nástroji finanční podpory. 

 

 

40

25

24

14
65

3

2

2
0

0
5

10
15
20
25
30
35
40

finanční a ekonomické

organizačně
institucionální/procesní

strategické/plánovací/projek
tové

normativní

N/A

osvětové a dobrovolné

technologické

výzkumné

vzdělávací

participativní / deliberativní



40 
 

Tabulka č. 15: Typologie zvolených nástrojů dle specifických cílů KO2 – Hospodářský model 

Specifický cíl finanční a 
ekonomické 

N/A  normativní organizačně 
institucionální/
procesní 

osvětové a 
dobrovolné 

strategické
/plánovací/
projektové 

technologické výzkumné vzdělávací Celkový 
součet 

7.1 Domácí části ekonomiky se rozvíjejí. 1 1 1 1   3   1 1 9 

7.2 Sektor malých a středních podniků roste. 1       1 2       4 

7.3 Ekonomika se posouvá na vyšší pozice v 
mezinárodní dělbě práce a v mezinárodním 
hodnotovém řetězci. 

3     2   1   1   7 

7.4 Zvyšuje se kvalita přímých zahraničních investic 
v České republice. 

1     2   2       5 

8.1 Česko má stabilní materiální i personální 
kapacitu výzkumu a vývoje s odpovídající 
strukturou a zaměřením, do které jak stát, tak 
podniky investují dostatečné finanční zdroje. 

      1   1       2 

8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu 
a vývoje, a rozsah spolupráce mezi akademickou 
a podnikatelskou sférou. 

    1 1   1       3 

9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost 
produktu na tyto emise 

11 ii    1     1       13 

9.2 Zvyšuje se podíl oběhového hospodářství na 
celkovém objemu materiálových toků. 

3 2 3 1 3 3 1   1 17 

9.3 Zvyšuje se energetická a materiálová účinnost 
ekonomiky. 

8 i   1 1 1 1       12 

9.4 Využívání domácí zemědělské produkce se 
zvyšuje a snižuje tak dovoz zemědělských produktů 
a posiluje se potravinová soběstačnost. 

1 2       2   1   6 

10.1 Zachování trvalé státní kontroly nad 
systémem kritické infrastruktury a rozvíjení 
systému ochrany kritické infrastruktury. 

    3 2   1       6 

10.2 Je zajištěno kvalitní dopravní spojení 
s ekonomickými populačními a dopravními centry 
Německa, Rakouska a Polska. 

1         1       2 

10.3 Elektrizační síť zajišťuje distribuci elektrické 
energie v požadovaném technickém standardu bez 
ohledu na strukturu zdrojů. 

3 1 1 1   1       7 
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10.4 Soustavy zásobování tepelnou energií 
vytvářejí podmínky pro efektivní využití tepla 
z obnovitelných a druhotných zdrojů energie 
dostupných na regionální a místní úrovni. 

6 i     1           7 

10.5 Zvyšuje se dostupnost vysokorychlostního 
internetu. 

      1   1       2 

10.6 Navzdory důsledkům změny klimatu stát 
udržuje vysoký standard vodohospodářských 
služeb a zároveň zvyšuje jejich dostupnost 

1   1 2   2       6 

11.1 Střednědobý výhled zachovává rovnováhu 
příjmů a výdajů a dlouhodobě se sleduje 
udržitelnost. 

    1 5 i   1       7 

11.2 Zvyšuje se efektivita vynakládání veřejných 
prostředků ve vybraných veřejných politikách 
(zdravotnictví, vzdělávání a další). 

    1 4           5 

Celkový součet 40 6 14 25 5 24 1 3 2 120 

 

ii Červeně podbarvená čísla indikují výraznou nerovnoměrnost v rámci nástrojů. Tato nerovnoměrnost je vyjádřena variačním koeficientem s hodnotou blízkou 1 či vyšší (tzn. 
99% a více). U těchto údajů je tedy vysoká nerovnoměrnost, která lze vysvětlit jakožto větší směrodatnou odchylku než průměr hodnot u zkoumaného vzorku. 
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Klíčová oblast 3 – Odolné ekosystémy 

Klíčová oblast 3 – Odolné ekosystémy představuje environmentální pilíř strategie udržitelného rozvoje. 

Klíčová oblast obsahuje tyto strategické cíle: 

12 Krajina ČR je pojímána jako komplexní ekosystém a ekosystémové služby poskytují vhodný rámec 

pro rozvoj lidské společnosti  

13 Česká krajina je pestrá a dochází k obnově biologické rozmanitosti  

14 Krajina je adaptována na změnu klimatu a její struktura napomáhá zadržování vody  

15 Půdy jsou chráněny před degradací a potenciál krajiny je v maximální možné míře využíván 

k zachycování a ukládání uhlíku 

V rámci těchto 4 strategických cílů je stanoveno 13 specifických cílů a 61 opatření a doporučení 

pro jejich dosažení.  

Graf č.  9: Typologizace opatření a doporučení v klíčové oblasti 3 – Odolné ekosystémy 

 

V klíčové oblasti 3 jsou nejčastěji užívaným typem nástroje strategické/plánovací/projektové (20%) 

a finanční a ekonomické (18 %). Dále pak technologické (18%) a organizačně institucionální (11 %). 

Oproti tomu typy nástrojů z druhé strany spektra symbolizují participativní a deliberativní 

a vzdělávací, které jsou využity okrajově.  

Při vizualizaci zastoupení jednotlivých typů nástrojů je zřejmé, že KO3 neobsahuje rovnoměrné 

zastoupení všech typů a místo toho se primárně zvolené nástroje soustředí do 4 hlavních kategorií 

uvedených výše. 
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Graf č.  10:  Srovnání výskytu typů nástrojů v KO3 a identifikace jejich nerovnoměrného zastoupení 

 

Praktická absence participativních a deliberativních nástrojů vykazuje silné naplnění předpokladu 

o využití pouze odborných znalostí a kapacit pro strategické řízení oblastí spadajících do klíčové oblasti 

Odolné ekosystémy. A tedy možné významné abstrahování od diskuze daných problematik s veřejností 

či mizivé snahy o zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Ať formou občanských aktivit, 

zkoumání dopadů na domácnosti či vlastní snahu získávat širší společenský náhled či souhlas se 

směřováním v dané problematice. Obdobným rizikem je míra zastoupení aktivit vzdělávacích 

a výzkumných, ačkoliv v případě výzkumu je v posledních letech realizována celá řada výzkumných 

aktivit zejména MŽP mimo úkoly ČR 2030 (kupříkladu i ve formě podpory výzkumu programem 

Prostředí pro život). 

V rámci detailního pohledu na specifické cíle oblasti Odolné ekosystémy je zřejmé, že variabilita 

jednotlivých typů i množství nástrojů je různorodá a výskyt silné závislosti na jednom zvoleném typu 

řešení je mírný. Rozdělení je blíže rozvedeno v Tabulka č. 16 Typologie zvolených nástrojů dle 

specifických cílů KO3 – Odolné ekosystémy. Z té je patrné, že je logika zvolených nástrojů v každém cíli 

odlišná. V rámci některých jsou zásadní finanční a ekonomické nástroje, v rámci jiných strategické, či 

procesní. Místy jsou zásadními technologické, související s rozvojem technologických postupů, plánů 

péče či protierozní ochranou. Specifická je oblasti migrační prostupnosti krajiny, kde však státní správa 

jednostranně spoléhá na strategické a plánovací nástroje. 
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Tabulka č. 16 Typologie zvolených nástrojů dle specifických cílů KO3 – Odolné ekosystémy 

Specifický cíl finanční a 
ekonomické 

normativní organizačně 
institucionální/ 
procesní 

osvětové a 
dobrovolné 

participační a 
deliberativní 

strategické/ 
plánovací/ 
projektové 

technologické výzkumné vzdělávací N/A Celkový 
součet 

12.1 Je zpracována politika krajiny a 
pravidla jejího naplňování, které různé 
úrovně veřejné správy využívají pro své 
rozhodování 

     
2 

    
2 

12.2 Snižuje se podíl orné půdy a roste podíl 
trvalých travních porostů na zemědělském 
půdním fondu 

2 
 

1 1 
  

1 
  

1 6 

12.3 Významně roste podíl orné půdy 
obhospodařované v režimu ekologického 
zemědělství 

2 
       

1 1 4 

12.4 Zvyšuje se podíl lesní půdy na celkové 
rozloze ČR 

2 
    

2 1 
   

5 

12.5 Vzroste prostupnost kritických míst na 
migračních koridorech 

     
3 

    
3 

12.6 Hodnocení ekosystémových služeb je 
začleněno do rozhodovacích procesů 

    
1 

  
1 

  
2 

13.1 Rozmanitost a stabilita biotopůi 
populací jednotlivých původních druhů 
rostlin a živočichů se zvyšuje 

2 
  

1 
 

3 
 

1 
  

7 

13.2 Přirozená obnova člověkem významně 
pozměněných ekosystémů je běžně 
užívaným postupem 

 
2 1 1 

    
1 

 
5 

14.1 Odtok vody z krajiny se významně 
zpomaluje 

1 1 2 
   

2 1 
  

7 

14.2 Kvalita povrchových i podzemních vod 
se zvyšuje 

 
1 

    
3 

   
4 

15.1 Obsah organické hmoty v půdě a 
struktura půdy odpovídají přirozenému 
stavu daného půdního typu 

     
1 3 

  
1 5 

15.2 Snižuje se míra ohrožení půdy vodní a 
větrnou erozí 

1 2 2 
   

1 
  

1 7 

15.3 Druhová skladba vysazovaných lesních 
porostů odpovídá stanovištním poměrům a 
brání další degradaci lesních půd 

1 
 

1 
  

1 
   

1 4 

Celkový součet 11 6 7 3 1 12 11 3 2 5 61 
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Klíčová oblast 4 – Obce a regiony 

Klíčová oblast se zaměřuje na územní dimenzi udržitelného rozvoje a harmonický rozvoj obcí. Do této 

oblasti jsou zahrnuty tyto strategické cíle: 

16 Veřejné služby v území jsou pro všechny obyvatele lépe dostupné 

17 Růst kvality života v jednotlivých municipalitách snižuje regionální nerovnosti  

18 Kvalitní urbánní rozvoj sídelních útvarů je zajištěn 

19 Města a obce omezila emise skleníkových plynů a adaptovala se na negativní dopady změny 

klimatu 

20 Územní veřejná správa cíleně využívá nástroje pro udržitelný rozvoj municipalit 

V rámci těchto 5 strategických cílů je vedeno 21 specifických cílů a 127 opatření a doporučení. Výrazně 

nejčastěji používanými nástroji jsou strategické/plánovací a projektové (32 %), které spolu 

s finančními a ekonomickými (24 %) vykazují silnou koncentraci a pokrývají více než polovinu všech 

nástrojů. Nejméně jsou využívány výzkumné (žádný výskyt), technologické (2 %) a zvláštně také 

participační (3%). A to ačkoliv participace a deliberace má výrazně větší potenciál jako nástroj pro 

územní rozvoj. 

Graf č.  11: Typologizace opatření a doporučení v KO – Obce a regiony 

 

Z hlediska distribuce nástrojů je zřejmá silná koncentrace k uvedeným strategickým a finančním 

nástrojům a výrazné využívání organizačně institucionálních a dobrovolných nástrojů. Z výše 

uvedeného grafu je patrné, že je zřejmé vychýlení k několika typům nástrojů a velmi zřídka je využito 

celkem 5 typů nástrojů, což je velmi vysoký počet. 
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Graf č.  12: Srovnání výskytu typů nástrojů v KO4 a identifikace jejich nerovnoměrného zastoupení 

 

Z pohledu jednotlivých cílů vykazuje KO4 stejné problémy, které byly popsány dříve. Zároveň je zřejmý 

relativně nízký výskyt případů se silnou koncentrací jednoho typu nástrojů (2 cíle). U těchto a dalších 

cílů, které obsahují pouze malé množství opatření a doporučení (a přirozeně tak dochází ke statistické 

koncentraci již jednotlivými výskyty a použitá „datová“ analýza dává slabší výsledky), stojí za to při 

aktualizaci zvážit, zda je nástrojový mix adekvátní. 
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Tabulka č. 17: Typologie zvolených nástrojů dle specifických cílů KO4 – Obce a regiony 

Popisky řádků finanční a 
ekonomické 

N/A normativní organizačně 
institucionální
/procesní 

osvětové a 
dobrovolné 

participační a 
deliberativní 

strategické/ 
plánovací/ 
projektové 

technologické vzdělávací Celkový 
součet 

16.1 Strategické a územní plánování je na všech 
úrovních koordinováno. 

1 
     

1 
  

2 

16.2 Jsou stanoveny závazné standardy dostupnosti 
základních veřejných služeb a jim odpovídající 
veřejné infrastruktury občanského vybavení, které 
jsou platné pro veškerou zástavbu. 

   
1 

 
1 2 

  
4 

16.3 Předpoklady pro dostupnost základních 
veřejných služeb jsou zajištěny již ve fázi územního 
a strategického plánování. 

   
2 

  
1 

  
3 

16.4 Postupy strategického a územního plánování 
jsou koordinovány na úrovni přesahující úroveň 
jednotlivých obcí. 

   
1 

  
1 

  
2 

17. 1 Dnešní venkovské a periferní oblasti se 
nevylidňují a jejich populace nestárne více než v 
urbanizovaných oblastech. 

1 1 
 

1 
  

1 
  

4 

17.2 Jsou podporovány vysoce kvalifikované 
pracovní příležitosti v malých a středních podnicích 
využívajících místní a regionální potenciál. 

1 
  

1 
 

1 1 
 

1 5 

17.3 Jsou podporovány různorodé formy bydlení, 
především dostupné nájemní bydlení pro všechny 
segmenty společnosti. 

3 
 

2 
      

5 

17.4 Lokální integrované strategie snižují sociální 
disparity v území, posilují nekonfliktní soužití a 
zvyšují kvalitu života pro všechny. 

1 1 
 

1 2 
 

1 
 

1 7 

18.1 Snižuje se zábor zemědělské půdy ve městech i 
volné krajině. Brownfieldy jsou regenerovány a 
revitalizovány. 

3 
 

1 
   

3 
  

7 

18.2 Města jsou přátelská ke všem věkovým a 
uživatelským skupinám. 

4 1 
 

3 3 1 4 1 
 

17 

18.3 Obce běžně plánují rozvoj společně s 
veřejností. 

    
2 1 

  
1 4 

19.1 Obce III. stupně předcházejí dopadům změny 
klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit. 

2 
 

1 
   

4 
  

7 

19.2 Snižuje se počet a intenzita městských 
tepelných ostrovů. 

1 
     

4 
  

5 
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19.3 Všechny nově dokončené budovy se řadí do 
energetické třídy A. Existující budovy se postupně 
renovují minimálně na úroveň energetické třídy C. 

2 
 

1 
   

1 
  

4 

19.4 Zvyšuje se podíl veřejné zeleně v městských 
aglomeracích. 

2 
     

2 
  

4 

19.5 Významně roste délka cyklostezek a 
komunikací vhodných pro cyklisty a cyklistky. 

2 
 

1 1 1 
 

6 
  

11 

19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a 
nízkoemisních vozidel. 

3 
 

1 
   

4 1 
 

9 

19.7 Klesá množství skládkovaného komunálního 
odpadu. 

3 
 

3 
 

1 
    

7 

20.1 Ústřední státní správa metodicky podporuje a 
rozvíjí nástroje udržitelného rozvoje municipalit. 

    
2 

 
1 

 
1 4 

20.2 Územní veřejná správa má dostatečné 
institucionální kapacity pro výkon agendy 
udržitelného rozvoje. 

   
5 1 

 
1 

 
1 8 

20.3 Zvýší se počet i kvalita realizátorů místní 
Agendy 21. 

1 
  

1 2 
 

3 
 

1 8 

Celkový součet 30 3 10 17 14 4 41 2 6 127 
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Klíčová oblast 5 – Globální rozvoj 

Klíčová oblast představuje prioritní oblast pro mezinárodní spolupráci a koordinaci. Do této oblasti jsou 

zahrnuty tyto strategické cíle: 

21 Česká republika aktivně a s důrazem na národní priority spoluutváří prostředí podporující 

udržitelný rozvoj na globální úrovni a na úrovni Evropské unie 

22 Posílením koherence vnitřních politik s vnějším dopadem podporuje Česká republika globální 

udržitelný rozvoj 

V rámci těchto 2 strategických cílů je vedeno 6 specifických cílů a 28 opatření a doporučení. 

Nejčastěji využívané jsou organizačně institucionální nástroje (36 %), potažmo strategické a plánovací 

nástroje (25 %). Dohromady zaujímají většinu nástrojového mixu a s výrazným odstupem za nimi se 

nachází nástroje komplexního charakteru (18 %), finanční a ekonomické (7 %), normativní (7 %) 

a participační (7 %). Bohužel bez využití jsou ponechány typy nástrojů technologických, vzdělávacích, 

výzkumných a osvětových. Zejména osvětové a vzdělávací však představují významnou složku pro 

úspěšnou mezinárodní spolupráci a její celospolečenskou akceptaci. 

Graf č.  13: Typologizace opatření a doporučení v KO5 – Globální rozvoj 

 

Nerovnoměrné rozložení nástrojového mixu je zřejmé a je vhodné si pro aktualizaci na následující 

období položit otázku, nakolik je toto současné rozložení efektivní a nakolik ztrácí na robustnosti vůči 

možným rizikům. 

I z hlediska jednotlivých cílů dochází plošně ke znatelné koncentraci směrem k organizačně 

institucionálním a strategickým/plánovacím nástrojům. Nejvíce koncentrovaný je cíl pro budování 

kapacit pro koherenci vnitřních politik vůči globálním dopadům. Zde je otevřenou otázkou, nakolik je 

vhodné se soustředit pouze na úkoly pro formální navýšení kapacit a znalostí bez využití nástrojů 

vzdělávání a osvěty. 
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Graf č.  14: Srovnání výskytu typů nástrojů v KO5 a identifikace jejich nerovnoměrného zastoupení 

 

Tabulka č. 18: Typologie zvolených nástrojů dle specifických cílů KO5 – Globální rozvoj 

Popisky řádků finanční a 
ekonomické 

normativní organizačně 
institucionální/
procesní 

participační 
a 
deliberativní 

strategické/ 
plánovací/ 
projektové 

N/A  Celkový 
součet 

21.1 Česká republika prosazuje 
globální implementaci 
mezinárodních závazků v oblasti 
udržitelného rozvoje, jejich 
implementaci na úrovni Evropské 
unie i jejich promítnutí do činnosti 
mezinárodních organizací a sama 
tyto závazky plní. 

1 
 

1 
 

2 
 

4 

21.2 Česká republika na globální i na 
úrovni Evropské unie podporuje 
naplnění Cílů udržitelného rozvoje a 
specificky Cíle č. 16 Mír, 
spravedlnost a silné instituce. 

1 2 
 

1 1 2 7 

21.3 Česká republika posiluje svou 
přidanou hodnotu pro působení v 
mezinárodních organizacích a 
Evropské unii. 

  
2 

 
1 

 
3 

22.1 Česká republika průběžně 
promítá do koncepčních dokumentů 
a nástrojů vnějších politik přijaté 
mezinárodní závazky a národní 
priority v oblasti udržitelného 
rozvoje. 

  
2 

 
1 

 
3 

22.2 Česká republika aktivně buduje 
institucionální kapacity pro 
sledování koherence vnitřních politik 
s vnějším dopadem a omezuje jejich 
negativní vliv na globální směřování 
k udržitelnému rozvoji. 

  
4 1 1 1 7 

22.3 Česká republika aktivně 
prosazuje sledování a naplňování 
koherence politik na úrovni Evropské 
unie, ve vnějších politikách Evropské 
unie a na globální úrovni. 

  
1 

 
1 2 4 

Celkový součet 2 2 10 2 7 5 28 
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Klíčová oblast 6 – Dobré vládnutí 

Klíčová oblast představuje poslední prioritní oblast strategického rámce a de facto představuje část 

týkající se tzv. „governance“, tedy řízení a vládnutí. V rámci této oblasti jsou zahrnuty následující 

strategické cíle: 

23 Tvůrci a tvůrkyně veřejných politik mají znalosti a dovednosti, které jim umožňují plnohodnotnou 
účast ve veřejné rozpravě. 

24 Veřejné politiky jsou soudržné ve vztahu k cílům strategického rámce Česká republika 2030. 

25 Tvůrci a tvůrkyně veřejných politik mají kvalitní a snadno dostupná data a informace pro potřeby 
rozhodování. 

26 Inovace v tvorbě veřejných politik jsou progresivním řešením, které zvyšuje demokratičnost 
a/nebo dlouhodobou efektivitu veřejných politik; takové inovace jsou trvalou součástí fungování 
veřejné správy na všech úrovních. 

27 Zvýšila se kvalita vládnutí z hlediska příjemců veřejných politik. 

V rámci těchto 5 strategických cílů je dále vedeno 15 specifických cílů a 59 opatření a doporučení. Na 

základě kategorizace nástrojů jsou nejčastěji používanými nástroji v klíčové oblasti Dobré vládnutí 

nástroje strategické/plánovací/projektové (34 %), dále pak organizačně institucionální/procesní 

(24 %) a vzdělávací (15 %). Oproti tomu nástroje z druhé strany spektra dle typologie představují 

nástroje finanční a ekonomické (1 %), nástroje technologické (5 %) a nástroje osvětové a dobrovolné 

(2 %), či normativní (3 %). 

Graf č.  15: Typologizace opatření a doporučení v KO6 – Dobré vládnutí 

 

Klíčová oblast Dobré vládnutí tak z pohledu struktury vykazuje výraznou koncentraci nástrojů 

strategického a organizačního charakteru (58 %) a větší množství ostatních typů nástrojů, které jsou 

použity pouze v malé míře.  

Na první pohled zaujme nízké zastoupení osvětových a dobrovolných nástrojů, které bývají v jiných 

oblastech podstatně častější a v soukromém sektoru se často spojují s inovacemi. Nízké zastoupení 
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těchto nástrojů zčásti odráží top-down logiku hierarchické organizace, kterou státní správa (jíž je 

většina nástrojů v této klíčové oblasti určena) tradičně je. A to ačkoli dlouhodobým záměrem ČR 2030 

je posun k méně hierarchickému uspořádání. V této fázi nelze výsledky přeceňovat, protože míra 

zastoupení těchto nástrojů je zčásti optickým klamem. Řada postupů je totiž formulována jako 

doporučení a pobídka k vyzkoušení určitého postupu, tedy de facto jako dobrovolný nástroj. Stejně tak 

v případě osvěty je možno říci, že tyto nástroje v prostředí veřejné či v užším smyslu státní správy 

splývají s nástroji vzdělávacími, které plní často tytéž funkce, jsou ale konkrétněji zacíleny, spojeny 

s jasnější představou vazby mezi potřebou, sdělením a výsledkem a konečně, navazují na zavedené 

mechanismy. 

V malé míře jsou zastoupeny rovněž technologické nástroje. V kontextu domácí veřejné či v užším 

smyslu státní správy se technologickými nástroji rozumí téměř výhradně elektronizace veřejné správy. 

Nižší zastoupení těchto nástrojů vyplývá ze samotné ČR 2030. V KO 6 je jádro problému spatřováno 

ve smyslu, účelu a mechanismu určité služby nebo politiky, nikoli v technickém provedení a vybízí 

k dobré rozvaze nad tím, co a jakým způsobem má smysl elektronizovat. Podobně je tomu v případě 

nástrojů normativních, specificky legislativních. Nejen, že je poměrně náročné jich využít, ale hlavní 

důvod je nutno vidět v tom, že KO 6 se záměrně odklání od legislativních nástrojů jako tradičně 

nejpoužívanějšího nástroje řešení problémů. 

Nepatrné je rovněž zastoupení nástrojů finančních a ekonomických. ČR 2030 přitom jejich užívání 

nestanovuje žádný limit či předběžnou podmínku. Ať již důvodem bylo cokoli, stojí za to znovu 

promyslet, kde a jak by se finanční a ekonomické nástroje mohly v KO 6 uplatnit. 

Graf č.  16: Srovnání výskytu typů nástrojů v KO6 a identifikace jejich nerovnoměrného zastoupení 

 

 

Důležitý je ještě jeden aspekt distribuce nástrojů. Z pohledu jednotlivých specifických cílů vykazuje 

klíčová oblast 6 poměrně velkou koncentraci nástrojů jednoho typu k řešení příslušné problematiky. 

Příkladem může být cíl 24.2, určený k pokroku v ex ante hodnocení dopadů veřejných politik. Ten je 

řešen pouze úkoly strategického a plánovacího charakteru. Rozšíříme-li záběr na celý strategický cíl, 

vzroste zastoupení dalších typů nástrojů, nicméně v rámci specifického cíle se jedná v podstatě 

o „sázku na jednu kartu“. S podobným jevem se setkáme také např. u cíle 23.1 nebo 25.3. Z hlediska 
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flexibility, adaptability a future-proof přístupu24 uvedená koncentrace znamená určitý problém, 

protože jeden typ nástrojů může být často omezen jedním typem překážek a pokud se taková překážka 

vyskytne v tomto případě, zabrání naplňování cíle úplně. U každého specifického cíle by proto bylo 

třeba znovu promyslet, jestli dává koncentrace na jeden typ nástrojů smysl (protože jsou jedině 

možné, protože jsou daleko nejúčinnější, protože jako jediné dosud v nástrojovém mixu u dané 

problematiky chybí apod.), nebo je-li vedena jen skutečností, že k využití jiného typu nástrojů není 

vůle, kapacita apod.  

 

                                                           
24 Jedná se o takové procesy a opatření, která jsou odolná a flexibilní nehledě na konkrétní podobu budoucího 
vývoj 
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Tabulka č. 19:  Typologie zvolených nástrojů dle specifických cílů KO6 – Dobré vládnutí 

Specifický cíl normativní vzdělávací participativní 
/deliberativní 

výzkumné strategické/
plánovací/ 
projektové 

organizačně 
institucionální/
procesní 

finanční a 
ekonomické 

technologick
é 

osvětové a 
dobrovolné 

N/A Celkový 
součet 

23.1 Systém vzdělávání zaměstnanců a 
zaměstnankyň veřejné správy reálně rozvine 
koncepční uvažování a zprostředkuje nejnovější 
vědecké poznatky, kontakt se zkušenostmi z 
jiných zemí a vhled do způsobu, jak s těmito 
poznatky kriticky pracovat. 

  4iii               4 

23.2 Systém vzdělávání poskytovaný veřejnými 
vzdělávacími institucemi zajistí rozvoj 
participativních a deliberativních dovedností 
občanů a občanek. 

  1 1             2 

23.3 Státní systém podpory orientovaného a 
aplikovaného výzkumu zajistí soustavný příliv 
poznatků a inovací demokratičnosti a 
dlouhodobé efektivity vládnutí. 

      4i           4 

24.1 Veřejná správa na všech úrovních bude mít 
dostatečnou institucionální kapacitu k vytváření 
soudržných politik (kompetence, personál, 
finanční prostředky, komunikační kanály ap.). 

        5 1       6 

24.2 Veřejné politiky budou brát ohled na 
dlouhodobé dopady a instituce veřejné správy 
budou tyto dopady sledovat v rámci vlastních 
strategických materiálů. 

        7i         7 

24.3 Veřejné politiky budou založeny na 
dostupných znalostech a budou systematicky 
posuzovány předem s ohledem na možné 
dopady na příjemce a dopady na jiné oblasti než 
oblast primárního zájmu. 

  1     4 3       8 

24.4 Veřejné politiky budou systematicky 
vyhodnocovány zpětně (ex-post evaluace). 

1       2         3 

25.1 Uvnitř veřejné správy se dále rozvine 
systém sběru a sdílení dat a informací, které 
umožňují analýzu problémů, tvorbu variant a 
odhad dopadů. 

        1 2       3 

25.2 Data a informace veřejné správy budou 
dostupné takovou cestou, která je z hlediska 
občanů a občanek nejpohodlnější. 

          1  2     3 
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25.3 Bude rozvinut systém výměny zkušeností 
mezi vyššími a nižšími úrovněmi veřejné správy, 
mezi různými sektory vládnutí a mezi českou 
veřejnou správou a veřejnými správami v 
zahraničí. 

  3i               3 

26.1 Rozvine se systém podpory inovací v tvorbě 
veřejných politik. 

          1 1  1   3 

26.2 Pilotáže se stanou součástí tvorby veřejných 
politik všude tam, kde to bude dle charakteru 
politiky vhodné. 

          1     1 2 

26.3 Deliberace veřejných politik budou 
pravidlem všude tam, kde to bude dle 
charakteru politiky vhodné. 

    2i             2 

27.1 Rozvinou se postupy zvyšující z hlediska 
občanů a občanek inkluzivitu vládnutí. 

    1i             1 

27.2 Rozvinou se postupy zvyšující efektivitu 
veřejné správy z hlediska občanů/občanek a 
podnikatelů/podnikatelek a firem. 

1       1 4i  1     8 

Celkový součet 2 9 4 4 20 15 1 1 1 1 59 

 

 

iii Tyto hodnoty nelze vyhodnotit za pomocí užitých statistických nástrojů, neboť představují samy o sobě celkový výběr nástrojů v daném cíli. Z tohoto důvodu jsou tyto 
hodnoty také uvedeny jako nerovnoměrné, neboť samy o sobě představují 100% nástrojů, které jsou v daném specifickém cíli použity.  
 
i Červeně podbarvená čísla indikují výraznou nerovnoměrnost v rámci nástrojů. Tato nerovnoměrnost je vyjádřena variačním koeficientem s hodnotou blízkou 1 či vyšší (tzn. 
99% a více). U těchto údajů je tedy vysoká nerovnoměrnost, která lze vysvětlit jakožto větší směrodatnou odchylku než průměr hodnot u zkoumaného vzorku. 
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Kapitola 6 - Závěry a doporučení pro projekt, implementační proces a budoucí evaluace 

Závěry a doporučení z mapování strategických dokumentů 2017-2019 
Indikovaná provázanost mnoha dokumentů je při hloubkovém pohledu často výrazně formalistická 
a odráží povrchní tematickou koherenci, nikoliv však koherenci na úrovni cílů (žádoucího stavu) nebo 
implementačních kroků. Strategický rámec ČR 2030 a IP doposud měl spíše svodnou a informativní 
funkci, nikoliv funkci řídící.  

Ve sledovaném období 2017 až 2019 nebyla nalezena strategie, která by byla v přímém protikladu 
s ČR 2030. Zároveň však 24 % strategií nevykazuje žádnou koherenci s ČR 2030. Ve většině takových 
případů tyto strategie řídí oblast mimo zájem či pod rozlišovací schopnost dokumentu obecnosti 
strategického rámce (autonomní vozidla, jaderný odpad). Podíl silné a slabé koherence mezi 
strategickými dokumenty a ČR 2030 je stejný a dosahuje v obou případech 38 %. 

Z časového hlediska je významná silná pozorovaná koherence jen v roce 2017, kde je zřejmý dopad 
široké participace na tvorbě a textu ČR 2030 a to včetně zapojení autorů a gestorů sektorových 
strategií. S postupem času je však z pohledu dopadu na koherenci evidentní, že na tento široký 
a otevřený proces ve státní správě bohužel nebylo již navázáno v implementační fázi. 

Graf č.  17: Vývoj koherence strategií v letech 2017-2019 

 

 

Specifické cíle ČR 2030 jsou strategickými materiály od roku 2017 pokryty z více než poloviny (56 %). 
Ostatní specifické cíle nebyly na strategické úrovni dále řešeny a zároveň mohou být podchyceny již 
existujícími strategiemi, předcházejícími vzniku ČR 2030. Avšak v samotné ČR 2030 je z těchto 
nepokrytých specifických cílů identifikováno alespoň 19 %, které obsahují konkrétní úkol ke 
strategické činnosti a nejsou tedy doposud uspokojivě plněny. Lze tedy říci, že pětina cílů ČR 2030 je 
v rámci strategického řízení doposud spíše opomíjena. Největší problémy jsou v rámci této analýzy 
identifikovány u strategických cílů 7, 9, 12 a 16. 

Pro budoucí období je tedy nutné navázat na původní široce pojatou participaci a překlopit tento 
model spolupráce do procesu implementace a řízení koherence. 

Závěry a doporučení z mapování krajských strategických dokumentů 2017-2019 
Žádný ze strategických krajských dokumentů není přímo protichůdný s cíli ČR 2030. Necelých 15 % je 

však bez vazby na ČR 2030 a asi 35 % má slabou vazbu na ČR 2030. Celkem 50 % všech zkoumaných 

dokumentů má silnou obsahovou vazbu na rámec ČR 2030, přičemž však pouze 3 dokumenty z tohoto 
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rámce explicitně vycházejí. Lze však říci, že pojem udržitelného rozvoje je pevně zakořeněn v krajských 

strategických dokumentech. 

Prostor pro rozvoj a větší popularizaci udržitelného rozvoje zde nicméně zůstává. Strategie často rozvíjí 

cíle ČR 2030 jen výběrově, i když by se mohly zabývat celou skupinou cílů, které byly vytyčeny v ČR 

2030. Existují oblasti cílů ČR 2030, pro které za sledované období nevznikla žádná relevantní strategie 

a často je důvodem pro vysoké zastoupení strategií v kategorii 3 pouze fakt, že určitý typ dokumentu 

vznikl v jisté podobě v několika krajích (např. RIS3 strategie). Strategicky nejvíce pokrytými oblastmi 

jsou podoblasti 5 (téma zdraví), 1 (téma rodina a sociální podpora) a 8 (téma inovací). A to zejména 

díky ukotvení ve Střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb či RIS3 strategií. Prakticky 

nepokrytými oblastmi ČR 2030 jsou pak 2 (Hospodářský model) a 5 (Globální rozvoj), což lze vysvětlit 

na základě absence vhodných kompetencí a zdrojů pro vlastní realizaci v těchto oblastech. 

Problematickou se jeví oblast 6 Dobré vládnutí, která je také minimálně pokrytá, i když se jedná o 

oblast, která je vhodná k systematickému a strategickému řešení i na krajské úrovni. 

 

Doporučení z analýzy MMR ke strategické práci veřejné správy 

Potřeba zvýšit aktivity pro větší informovanost aktérů veřejné správy i veřejnosti o udržitelném 
rozvoji. 

Potřeba „zrychlit mainstreaming“ principů udržitelného rozvoje do strategické práce, který je doposud 
nedostatečný. Realizovat takové aktivity (metodické, organizační), aby se udržitelnost postupně stala 
součástí „DNA“ strategických oddělení, a nebyla již vnímána jako externí a dodatečná agenda. 

Aktivně se zapojovat do vzdělávání v oblasti strategického řízení. Aktivně se rovněž zajímat o praktické 
zkušenosti (příklady, vzory) a popisy dobré praxe z této oblasti. 

Znát a sledovat okolní strategické prostředí. Práci koordinovat jak s již platnými dokumenty, tak 
i sledovat přípravu jiných (souvisejících) strategií. V praxi je zde však zřejmý problém velkého počtu 
strategických dokumentů. 

Hledat optimální míru spolupráce/participace, z okolí získávat (rovnoměrně) dostatek relevantních 
podnětů v celé šíři problematiky, ale nezahltit se přílišnými detaily např. v jedné oblasti na úkor 
ostatních témat. Zásadní je nepodceňovat zapojení klíčových aktérů a veřejnosti do strategické práce 
a nespoléhat pouze na expertní pohled při zpracování strategie. 

Zlepšovat současné (převážně obecné) hodnocení ekonomických a sociálních dopadů navrhovaných 
cílů a opatření. K tomu vytvářet odpovídající metodickou podporu včetně nových vhodných nástrojů. 

Zvýšit povědomí o nástrojích pro monitoring a hodnocení implementace (týká se také ex-post 
evaluace). Podpora vyššího využívání indikátorů kvality života v rámci strategických dokumentů. 

Zajistit dostatečnou kapacitu pro posouzení implementace, popř. více využívat externích kapacit. Řešit 
jasnější vymezení vazeb mezi návrhovou částí strategie a jejím implementačním plánem. 

 

Závěry z dotazníkového šetření kontaktních bodů ke stavu implementační struktury a práce 

Vlastní znalost a povědomí o ČR 2030, IP a udržitelném rozvoji na úřadech lze zařadit někde na úroveň 

pasivní znalosti, aktivního zapojení malého počtu kolegů a snahu o reflektování hlavních priorit 

do aktivit resortu, spíše však na formální úrovni. 

Reflektování strategického rámce ČR 2030 a zajištění koherence ve strategických dokumentech je 

podle resortů při tvorbě strategických dokumentů převážně dodržováno. Zároveň však kontaktní body 
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nedisponují detailními informacemi o vytvořených a připravovaných resortních strategiích, jejich 

detailním obsahu a účelu. 

Vnitroresortní koordinace převážně funguje, ale s relativně nízkou mírou efektivity této spolupráce. 

Meziresortní koordinace je dle dotazníkového šetření převážně dobrá. 

Identifikované synergie, překryvy a další průřezové informace dle Implementačního plánu a karet cílů 

nejsou plošně resorty využívány. Cíle a priority udržitelného rozvoje jsou dle resortů plošně 

respektovány a jejich alespoň formální plnění udává většina resortů. 

Spolupráce mezi ministerstvy při tvorbě i implementaci strategií převážně funguje, avšak často jde 

o existující formální procesy jako MPŘ. Resorty uvádějí, že umožňují veřejnosti a zájmovým skupinám 

se zapojit do resortní činnosti a to alespoň jednou formou či nástrojem. A umožňují vyjádřit se 

k resortním návrhům. Konkrétní podoba zapojení veřejnosti je však různorodá a žádným resortem není 

pojata komplexně.  

Žádné ministerstvo zatím nemůže sloužit jako vzorový příklad, neboť každý rezort má v určitých 

oblastech nedostatky.  

Celkově je na základě odpovědí největší variabilita mezi resorty v oblasti využívání Implementačního 

plánu (karet cílů), meziresortní koordinace a využívání ČR 2030 ve strategické práci.  

Nejnižší variabilita odpovědí je pozorována u oblasti povědomí o ČR 2030 ve strategických útvarech. 

Při srovnání posledních dvou uvedených odpovědí je však zřejmý jistý rozpor. Konkrétně u šesti resortů 

je uvedená velká znalost ČR 2030 na úrovni strategických a analytických útvarů, avšak vlastní 

projevení a koherence strategických dokumentů s ČR 2030 je u těchto resortů vnímána jako slabší.  

Mezi nejzásadnější doporučení kontaktních bodů ke zlepšení fungování platformy patří: 

- Nastavení pravidelného sdílení informací o činnostech platformy, zásadních novinkách UR, 

dostupných nástrojích a metodické podpoře a vytvoření harmonogramu úkolů a požadavků 

na kontaktní body 

- Intenzivnější (průběžnější) sdílení věcných informací k implementaci jednotlivých úkolů 

v rámci spolugesce ministerstev a sdílení dobré praxe pro zjednodušení a standardizaci 

vykazování aktivit a snížení administrativní zátěže 

- Zvýšit metodickou podporu pro implementaci, vytvoření standardizovaných dokumentů 

a zvýšení kompatibility výstupů mezi resorty a zvýšit přímou komunikaci koordinátora 

s útvarem zodpovědným za implementaci 

Závěry z hodnocení míry užívání druhů nástrojů dle typologie ČR 2030 

Výsledky této analýzy jsou specifické pro každou tuto oblast i příslušné strategické a specifické cíle. 
Celkově lze konstatovat, že každá zkoumaná oblast má naprosto odlišný mix zvolených nástrojů 
a obsahuje řadu svých specifik. Nejčastěji použitým druhem nástrojů pak jsou 
strategické/plánovací/projektové a dále organizačně institucionální/ procesní. 

V klíčové oblasti Lidé a společnost jsou využívány hlavně nástroje dvou kategorií - organizačně 

institucionální, finanční a ekonomické. Z hlediska nástrojového mixu jsou v oblasti využívány relativně 

různorodé nástroje a jednostranné zaměření k jednomu typu je spíše výjimečné (ve 3 cílech). 

Potenciálním problémem je velmi malé zastoupení dobrovolných a výzkumných nástrojů v rámci 

portfolia. 

V klíčové oblasti Hospodářský model jsou nejčastěji užívaným typem nástroje finanční a ekonomické, 
dále pak organizačně institucionální/procesní a do třetice strategického či projektového charakteru. 
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Tyto nástroje jsou zároveň kategoriemi, které jsou ve velké míře podobné napříč jednotlivými oblastmi 
strategických cílů. Ostatní kategorie jsou užity velmi roztříštěně a specificky pro daný cíl. Dalším 
výrazným rysem je v dokumentech silná abstrakce od nástrojů pro zapojení veřejnosti, participaci 
a deliberaci. Tato abstrakce vykazuje silné soustředění se na expertní dohled a riziko pouze 
konvenčních a historicky ověřených přístupů. Podobný problém je evidentní u nástrojů pro vzdělávání 
a výzkum, které jsou v této klíčové oblasti systémově nevyužity. 

Klíčová oblast Odolné ekosystémy vykazuje silnou koncentraci k 3 typům nástrojů, zejména 

strategické/plánovací/projektové, finanční a ekonomické, dále pak technologické. Oproti tomu typy 

nástrojů z druhého spektra symbolizují participativní a deliberativní a vzdělávací, které jsou využity 

okrajově. Z pohledu celého dokumentu je výrazně specifická role technologických nástrojů související 

s rozvojem technologických postupů, plánů péče či protierozní ochranou. 

V klíčové oblasti Obce a regiony jsou využity zejména nástroje strategické a plánovací a dále finanční 
a ekonomické. Další typy nástrojů jsou využívány výrazně méně a řada z nich prakticky vůbec. 
Specifikem této oblasti je zejména velmi slabé zastoupení participativních a deliberativních nástrojů, 
které by přitom měly být pro územní dimenzi velmi funkční. Dále je celá řada cílů, které jsou řešeny 
pouze dvěma typy nástrojů a není tak přítomna snaha o robustní přístup. 

Klíčová oblast Globální rozvoj se koncentruje prakticky u všech cílů zejména na organizačně 

institucionální a strategicko-plánovací nástroje. Bohužel mnoho dalších typů nástrojů zůstává 

nevyužito a robustnost nástrojového mixu není veliká. Znatelným rizikem může být zejména oblast 

vzdělávání a osvěty, které mohou být pro úspěšnou reprezentaci i veřejnou akceptaci zahraniční 

a mezinárodní politiky v ČR důležité. 

V klíčové oblasti Dobré vládnutí jsou nejčastěji používané nástroje strategické/plánovací /projektové, 
dále pak organizačně institucionální/procesní a vzdělávací. Z pohledu struktury vykazuje tato klíčová 
oblast celkově výraznou koncentraci směrem k nástrojům strategického a organizačního charakteru 
(64 %) a větší množství ostatních typů nástrojů, které jsou buď použity pouze okrajově, případně nejsou 
využity vůbec.  

Problémem může být praktické nevyužívání finančních a ekonomických nástrojů. U jednotlivých 
specifických cílů je evidentní systémová koncentrace vždy k jednomu danému typu nástrojů. 
Z pohledu robustnosti implementace je tedy u řady specifických cílů přítomné riziko nesprávné 
identifikace vhodného řešení, neboť je možné, že je gestorem sázeno tzv. „na jednu kartu“. Případně 
mohou být opatření v této zvolené homogenní sadě více náchylná na konkrétní druh rizik. Nepřímým 
doporučením je využívání Databáze strategií a jejích funkcionalit, zejména modulu pro vyhodnocování 
strategií, který umožňuje plošnou standardizaci hodnotících zpráv. 

 

Graf č.  18: Struktura nástrojů KO1 

 

 

Graf č.  19: Struktura nástrojů KO2 
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Graf č.  20: Struktura nástrojů KO3 

 

 

Graf č.  21: Struktura nástrojů KO4 

 

 

 

Graf č.  22: Struktura nástrojů KO5 

 

 

Graf č.  23: Struktura nástrojů KO6 
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Příloha I – Mapování koherence strategických dokumentů s ČR 2030 a IP 
 

Příloha - tabulka č. 1: Mapování koherence strategických dokumentů s ČR 2030 a IP 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení  
0 - protichůdné 
1 – bez vazby 
2- slabá vazba 
3- realizuje ČR 2030 

Program rozvoje Rychlých 
železničních spojení v ČR 

22.5.2017 10.2 Je zajištěno kvalitní dopravní 
spojení s ekonomickými 
populačními a dopravními centry 
Německa, Rakouska a Polska 

- Téma vysokorychlostních železnic a příslušných 
úkolů není detailně podchyceno v IP. Nicméně je 
relevantní dle cíle ČR 2030 

2 

Vize rozvoje autonomní 
mobility ČR 

11.10.2017 - - Téma autonomní mobility není konkrétně 
podchyceno ani v ČR 2030 ani v IP. Dokument tak lze 
považovat za vyplnění bílého místa 

1 

Plán dopravní obsluhy území 
vlaky celostátní dopravy 2017-
2021 

2017 Podpora naplnění cíle 10.2 Je 
zajištěno kvalitní dopravní spojení 
s ekonomickými populačními 
a dopravními centry Německa, 
Rakouska a Polska 

- Plán představuje koncepci pro vypisování služeb 
veřejné dopravy a zaobírá se i aspektem 
mezinárodních linek. Koncepce předkládá 
střednědobé výhledy a plánované změny podporující 
vyšší zkapacitnění těchto linek, snížení taktu či 
změnu s cílem zlepšit dopravní obslužnost 
metropolitních regionů. 

2 

Rozpočtová strategie sektoru 
veřejných institucí ČR (2020-
2022) 

29.4.2019 11.1 Střednědobý výhled 
zachovává rovnováhu příjmů 
a výdajů a dlouhodobě se sleduje 
udržitelnost. 
11.2. 
Zvyšuje se efektivita vynakládání 
veřejných prostředků ve 
vybraných veřejných politikách 
(zdravotnictví, vzdělávání a další). 
 

11.1.i Doporučení - Pravidla pro fiskální chování 
státu a zadlužování navázat na 1) vyrovnanost ve 
vztahu k ekonomickým cyklům; 2) strategii 
hospodářské politiky ČR; 3) efektivní podporu 
domácí ekonomiky. 

Vytvořit útvar pro analytickou podporu při 
stanovování hospodářské politiky ČR včetně 
vhodné a udržitelné úrovně zadlužení a pro danou 
oblast institucionalizovat tým odborných poradců. 

5.4.c) Zvyšovat podíl veřejných výdajů na primární 
prevenci nemocí, mj. v rámci zvyšování tzv. 
zdravotní gramotnosti obyvatel a na podporu 
zdraví, na celkových veřejných výdajích na 
zdravotnictví. Zajistit dostatečný objem prostředků 
pro financování efektivní ochrany a podpory zdraví 
a prevenci nemocí, a to jak ze státního rozpočtu, tak 
ze všeobecného zdravotního pojištění a dalších 
zdrojů. (MZd, spolugestor: MF) 

Na základě rozpočtových ukazatelů předpokládá 
strategie vývoj strukturálního salda rozpočtu na 
úrovni 63-67 mld. Kč ročně. Z tohoto pohledu 
nezpracovává strategie předpoklad vyrovnaného 
rozpočtu. 
 
Strategie předpokládá nárůst platby za státní 
pojištěnce. Platba státu pojišťovnám roste (73 mld -
> 78 mld. Kč)   

2 (v aspektu 
vyrovnaného 
rozpočtu, ve 
vztahu 
k ekonomickému 
cyklu však 0) 
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Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení  
0 - protichůdné 
1 – bez vazby 
2- slabá vazba 
3- realizuje ČR 2030 

Konvergenční program ČR 
(2019) 

29.4.2019   Dokument je analytickým shrnutím a výhledem. 
Nemá návrhovou část, a tedy nemá charakter 
veřejné strategie pro dosažení určeného 
společenského cíle 

1 

Strategie rozvoje ICT resortu 
MPSV 2018-2022 

22.6.2018   Strategie se zaměřuje na úzký výsek resortních ICT 
služeb a nenavazuje na ČR 2030 a IP 

1 

Koncepce rodinné politiky 18.9.2017 1.1  
Vhodné socioekonomické 
podmínky podporují dobré 
fungování rodin. Zaměřují se na 
finanční zajištění rodiny, 
slučitelnost práce a rodiny a 
služby péče o děti i seniory. 
Umožňují tak získat dostatek 
volného času pro zkvalitňování 
rodinných vztahů. 
 
 
1.2 Rodinám se specifickými 
potřebami je věnována zvláštní 
pozornost. Jsou přijímána cílená 
opatření přispívající k rovnému 
přístupu ke vzdělávání a uplatnění 
členů těchto rodin na trhu práce i 
ve společnosti 

a) V souladu s Koncepcí rodinné politiky posílit 
podporu rodin prostřednictvím peněžních 
transferů rodinám a prostřednictvím poskytování 
dostupných příslušných veřejných služeb pro 
rodiny. (MPSV, spolugestor: MF) 

b) V oblasti dávek zvýšit celkovou částku 
rodičovského příspěvku. (MPSV, spolugestorMF) 

e) Více ekonomicky kompenzovat zvyšující se 
náklady a úsilí rodičů i hodnotu ušlých příležitostí 
spojených s péčí a výchovou dětí. (MPSV, 
spolugestor: MF) 

i. Všestranně prosazovat komplexní chápání 
rodinné politiky jako fiskálně prorůstového 
programu, dlouhodobé investice a prevence 
nových sociálních rizik pramenících 
z demografického stárnutí a změn struktury 
rodiny. (MPSV, MF) 

ii. Navýšit peněžitou pomoc v mateřství tak, aby 
více plnila funkci náhrady ušlé mzdy. (MPSV, MF) 

iii. V oblasti veřejných služeb zajistit finančně a 
místně dostupné předškolní vzdělávání a péči 
v mateřských školách, dětských skupinách a 
mikrojeslích. Pro podporu slaďování rodinného 
a pracovního života rodičů dětí mladšího 
školního věku zajistit dostatek kapacit ve školních 
družinách a zabezpečit v rámci jejich činnosti 
základní nabídku volnočasových zájmových 
kroužků. 

iv. Prosazovat ocenění výchovy dětí v rodině jako 
společensky významné práce a nenahraditelné 
funkce rodiny. (MPSV, MF) 

v. Upravit systémy daňových, dávkových a 
celkových fiskálních transferů tak, 
nepodporovaly vytváření účelově nesezdaných 
soužití a podporovaly práci i za snížený úvazek a 
slaďování pracovního a rodinného života (work-

Strategie přímo navazuje na ČR 2030 a rozpracovává 
části Kapitoly 1 – Lidé.  
Implementační plán je přímo provázán s úkoly 
Koncepce Rod. Politiky. 

- Dostupnost startovacího bydlení 
- Předškolní vzdělávání, mikrojesle 
- Služby primární prevence, prorodinné 

aktivity 
- Flexibilní formy práce – sleva na 

pojistném 
- Navýšení „mateřské“, valorizace 

„rodičovské“ 
- Střídací bonus 
- Návrh na přesun slevy na manžela do 

slevy na dítě 
- Výbor pro rodinu a seniory v obcích 

3 (naplňuje 9 
opatření a 
doporučení z ČR 
2030 a IP) 
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Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení  
0 - protichůdné 
1 – bez vazby 
2- slabá vazba 
3- realizuje ČR 2030 

life balance) na základě individuálních potřeb 
zároveň s náležitým oceněním a kompenzací 
individuální rodinné péče a výchovy v rodině. 
(MPSV, MF) 

vi. Podporovat (mj. náležitou finanční kompenzací 
plnění společenských funkcí rodiny a dalšími 
ekonomickými stimuly) dostupné vlastnické i 
nájemní bydlení pro mladé rodiny tak, aby rodiče byli 
lépe schopni platit nájem nebo splácet úvěr na 
vlastní bydlení. Podpořit obce v zajištění startovacích 
bytů pro mladé rodiny. (MPSV, MF, MMR) 

Akční plán Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2019-
2020 

18.2.2019 16.1 Strategické a územní 
plánování je na všech úrovních 
koordinováno. 

 
17.1 Dnešní venkovské a periferní 
oblasti se nevylidňují a jejich 
populace nestárne více než v 
urbanizovaných oblastech. 

17.2 Jsou podporovány vysoce 
kvalifikované pracovní příležitosti 
v malých a středních podnicích 
využívajících místní a regionální 
potenciál 
 
17.4 Lokální integrované strategie 
snižují sociální disparity v území, 
posilují nekonfliktní soužití a 
zvyšují kvalitu života pro všechny. 

 
18.2 Města jsou přátelská ke všem 
věkovým a uživatelským 
skupinám. 

 

a) Vytvořit metodiku pro koordinaci územního a 
strategického plánování na úrovni státu, krajů a 
obcí zohledňující věcné i časové souvislosti (revizní 
mechanismy) v případě územně plánovacích a 
strategických dokumentů. Optimální je vzájemná 
provázanost tvorby. V souladu s tím i nové územní 
plány nebo jejich změny jsou koordinovány s 
existujícími strategiemi rozvoje. (MMR) 

 
b) Finančně podporovat koordinaci strategického a 
územního plánování – vtělit tento požadavek do 
existujících finančních zdrojů (MMR – dotace na 
územní plánování), příp. vytvořit společný finanční 
nástroj (MMR) 

16.2. 
c) Pokračovat v již zahájené strukturované diskusi o 
vymezení veřejných služeb s cílem jejího co 
nejrychlejšího dokončení a vytvořit koncepční 
dokument, který definuje veřejné služby a stanovuje 
gestory a spolugestory za jejich zachování a rozvoj. 
Využít zkušenosti s přípravou Scénáře přípravy 
Strategie veřejných služeb (MMR). Vyjasnit vztah 
mezi veřejnou infrastrukturou a veřejnými službami. 
Pokračovat v činnost PS pro dostupnost veřejných 
služeb. Využít zkušenosti s certifikovanou metodikou 
TB050MMR001 Standardy dostupnosti veřejné 
infrastruktury (MMR) při budoucím stanovení 
závazných standardů základních veřejných služeb. 
Dospět ke konsensuální definici veřejných služeb i 
standardům jejich dostupnosti. (MV, MMR) 

17.1 

Z pohledu témat udržitelného rozvoje jsou zásadní 
tyto oblasti: 
 9.1. Posílení strategických a koncepčních nástrojů a 
přístupu k místnímu a regionálnímu rozvoji – nové 
metodiky, strategické dokumenty, školení ke strat. 
Řízení a územ. Plánování 
Podpora z IROP 
 
3.1. Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami 
- optimalizace sítě škol, sítě zdravotnických zařízení, 
sítě sociálních služeb 
IROP – podpora pracovišť zdrav. Péče, podpora 
zázemí pro sociální práci, vzdělávací zařízení, 
modernizace návazné zdravotní péče.  
Indikace počtu ordinací praktických lékařů pro 
dospělé  
 
1.5.4. – Integrace trhů práce a spolupráce s e 
zaměstnavateli v územním kontextu – koordinace 
podpory ve venkovských oblastech. Harmonizace 
potřeb s výstupními znalostmi žáků a stř. škol. 
3.1.3 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně 
dimenzované sítě soc. služeb (CLLD na venkově, 
sociální práce v obcích – obec jako místo prvního 
kontaktu) 
 
5.1.2. Podpora konceptu lokální ekonomiky (PRV), 
řemeslná výroba, umělecká výroba, tradiční 
produkty 

3 (naplňuje 11 
opatření a 
doporučení ČR 
2030 a IP) 
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Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení  
0 - protichůdné 
1 – bez vazby 
2- slabá vazba 
3- realizuje ČR 2030 

18.3 Obce běžně plánují rozvoj 
společně s veřejností. 

 

a) Posílit ekonomické nástroje na zajištění standardů 
dostupnosti základních veřejných služeb 
v návaznosti na výsledky uplatňování certifikované 
metodiky TB050MMR001 Standardy dostupnosti 
veřejné infrastruktury. (MMR) 
b) Zohlednit aspekt vylidňování venkova v 
připravované Strategii regionálního rozvoje ČR 21+. 
(MMR) 
17.2 

a) Naplňovat opatření obsažená v Koncepci podpory 
malých a středních podnikatelů 2014-2020, 
Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020, 
Politice územního rozvoje (zprostředkovaně ve 
smyslu plánování rozvoje venkovských oblastí), a 
Strategii hospodářské restrukturalizace a na ni 
navazujících Akčních plánech. (MMR, MPO) 
17.4 

a) Podpořit osvětu o využití smart přístupů 
ve venkovském prostředí. (MMR) 

i. Uplatňovat integrovaný přístup při tvorbě strategií 
jako princip mimo intervence podporované z ESI 
fondů, tj. mimo urbánní integrované nástroje. 
(MMR, obce) 
18.2 

a) Pokračovat v podpoře pořizování 
územních studií i v programovém období 2021 – 
2027. (MMR) 
18.3 

i. Realizovat další metodickou činnost (semináře) 
zaměřené na zapojování externích subjektů do 
rozhodování veřejné správy – mj. v návaznosti na 
ukončení projektu ze strany TAČR.  (MMR) 

ii. Metodicky podporovat udržitelný rozvoj obcí 
prostřednictvím participativního plánování. (MŽP, 
MMR) 

9.1.1 Posílení a zkvalitnění strat. Plánování na všech 
úrovních (metodická podpora integrovaných 
strategií i po 2021+) 
 
9.2.2 Vytváření partnerství veřejného, podnik. A 
neziskového sektoru na místní a regionální úrovni. 
(destinační management, LEADER v CLLD a MAS, 
MA21  
9.2.3 vytváření podmínek pro intenzivnější 
zapojování obyv. a sdružení do rozvoje území 
v souvislosti s posilováním identity regionů 
(metodika participace, Národní dny participace) 
 
9.1.2 Podpora a koordinace strat. A územ. Plánování 
(zvážení optimalizace nástrojů přesahující území 
obce s nástroji územ. Plánování (územ. Studie) a 
strat. Plánování – nesoulad velikostí administrat. 
Jednotek; IROP – územ. Plány, školení, metodická 
podpora) 
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Souhrnný akční plán Strategie 
restrukturalizace Ústeckého, 
Mosteckého a Karlovarského 
kraje 2019-2020 

17.6.2019 3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl 
osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením. 

17.4 Lokální integrované strategie 
snižují sociální disparity v území, 
posilují nekonfliktní soužití a 
zvyšují kvalitu života pro všechny. 

 

b) Klást důraz na další koordinaci přístupů 
k sociálnímu vyloučení a chudobě mezi státní 
správou a samosprávou a na multidisciplinární 
spolupráci v lokalitě. (ÚV, spolugestor: MPSV) 

c) Klást důraz na prevenci a proaktivní 
přístup, a to mimo jiné dostatečnou šíří 
a koordinací sociálních služeb, podporou rovného 
přístupu ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání 
a lékařské péči a podporou zaměstnanosti 
ohrožených skupin obyvatel. (ÚV, spolugestor: 
MŠMT, MPSV, MZd) 

17.4 
i. Systematicky začlenit participativní a deliberativní 

přístup do strategického plánování na správním 
území ORP v oblasti prevence a zvládání sociálního 
vyloučení a územní koheze, zvážit úpravu 
legislativy v tomto směru. 

Podpora stávajících průmyslových zón a jejich 
využitelnosti. Tvorba analýz využitelnosti vybraných 
brownfieldů. 
Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů, 
Program na podporu aplikovaného VaVaI a podpora 
výzkumu ve strukturálně postižených regionech, 
financování provozu regionálních pracovišť vysokých 
škol 
Podpora modernizace výuky a rozvoje zázemí škol. 
Podpora bytové politiky (specifické zvýhodnění 
v daných regionech) 
Analýza daňové soustavy a rozpočtového určení daní 
na podporu daných regionů. 
Institucionální změny – zavedení Národního 
výkonného týmu Re:Start a Regionální stálé 
konference, zapojení veřejnosti skrze mediální výzvy, 
pracovní skupiny s regionálními aktéry 

2 

Digitální Česko: Koncepce 
Digitální ekonomika a 
společnost 2018 

3.10.2018 2.1 
2.4 
2.5 
4.2 
 

2.1 
d) Revidovat systém rekvalifikací tak, 

aby více odpovídal potřebám (mj. 
stárnoucí a digitalizující se) 
společnosti. (MPSV) 

e) Zahájit v rámci RHSD odbornou 
debatu o zkrácení standardní 
pracovní doby (zaměstnání na plný 
úvazek) pro zmírnění negativních 
dopadů procesu digitalizace a 
robotizace. Upravit strukturu 
daňového systému reagující na 
dopady procesu digitalizace 
a robotizace, mj. zmírňující 
polarizaci trhu práce. (MPSV, 
spolugestor: MF)  

i) Podpořit vznik podnikových fondů 
určených pro rekvalifikace a další 
potřebné změny v oblastech 
výroby i služeb vznikající v 
důsledku digitalizace. (MPSV) 

2.4 
a) V případě podpory tzv. flexibilní 

organizace práce (mj. zkrácené úvazky) 
účinně předcházet nedůstojným a 

Obecné cíle, které však nejsou detailněji 
rozpracované a mají pouze velmi povrchní vazbu s ČR 
2030. 
Rozvoj počátečního a dalšího vzdělávání. Tripartitní 
dialog – platforma pro vzdělávání 
Monitorování změn a nastavení podmínek trhu práce 
(Národní soustava povolání, centrální databáze 
kompetencí) 
Systematická podpora adaptace trhu práce, 
Zvyšování povědomí občanů a zaměstnanců firem 
 
Reálná opatření má rozpracovat Implementační plán 
– zejména č. 3 – Připravenost trhu práce, vzdělávání 
a rozvoj digitálních dovedností 

2 
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nestabilním formám práce, jež vzrůstá 
dopadem procesu digitalizace v jeho 
širším smyslu. Prosadit právo na 
nezastižitelnost (nedostupnost) a 
důsledně dbát na dodržování limitů 
práce přesčas a pracovní pohotovosti, 
včetně zákonem stanovené náhrady za 
práci přesčas, resp. odměny za pracovní 
pohotovost. (MPSV) 

 
i. Nalézt nové mechanismy redukce 

nedůstojných a nestabilních forem 
práce a efektivní pracovněprávní 
ochrany zaměstnance u nových 
pracovních míst vytvořených procesem 
digitalizace – mj. u flexibilních 
atypických forem práce vykonávaných 
prostřednictvím sdílené 
ekonomiky.(MPSV) 

ii. Zahájit odbornou debatu o změnách 
práva bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, aby příslušné předpisy zahrnovaly 
prevenci nových rizik vyplývajících 
z rozvoje digitálních technologií. (MPSV, 
MZd) 

 
2.5 

xi) Zasadit se o systematické 
zvyšování mezd a platů v ČR, s 
cílem mzdové konvergence 
k EU15, mj. díky posunu národního 
hospodářství směrem k produkci s 
vyšší přidanou hodnotou 
postavené na znalostní, informační 
a digitální společnosti. Motivovat 
tak Češky a Čechy k návratu ze 
zahraničí a lákat do ČR cizince, 
obzvláště v oblastech citlivých na 
fenomén tzv. odlivu mozků (mj. 
zdravotnictví, školství, věda, 
výzkum a vývoj). (MPSV, MF, MZd, 
MŠMT, MPO) 
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4.2 
d) V rámci dalšího vzdělávání pedagogů a dalších 
vzdělavatelů posílit důraz na trendy, které výrazně 
ovlivňují roli vzdělavatelů - jako je např. udržitelný 
rozvoj, digitalizace a využití technologií k výuce a k 
práci s informacemi či posuny zkušeností žáků od 
reálného světa k virtuálnímu. (MŠMT) 
6.3 

j) Digitalizovat a zpřístupnit kulturní 
obsah důležitý pro rozvoj 
kulturních a kreativních odvětví 
včetně vyřešení autorskoprávních 
aspektů prezentace 
digitalizovaných děl. (MK) 

 

Koncepce nakládání 
s radioaktivními odpady a 
vyhořelým jaderným palivem 
ČR (akt. 2017) 

29.11.2017   Dokument rozpracovává specifickou oblast, která 
není v ČR 2030 a IP nijak pokryta.  
 

1 (bílé místo) 

Koncepce zavádění metody 
BIM v České republice  

25.9.2017   Dokument rozpracovává specifickou oblast, která 
není v ČR 2030 a IP nijak pokryta. 
 

1 

Národní strategie umělé 
inteligence ČR 2019-2035 

6.5.2019   Dokument rozpracovává specifickou oblast, která 
není v ČR 2030 a IP nijak pokryta. 
 

1 

Národní RIS3 strategie 2014-
2020 (akt. 2018) 

11.1.2019 8.2 Roste inovační aktivita 
podniků, založená zejména na 
výsledcích domácího výzkumu 
a vývoje, a rozsah spolupráce mezi 
akademickou a podnikatelskou 
sférou. 

7.1. v. Podporovat spolupráci podnikové sféry a 
domácích výzkumných institucí a vysokých škol 

7.3. a) Vytvořit finanční nástroj pod správou 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., 
určený na podporu spin-off firem - start-ups, které 
komercializují výsledky výzkumu a vývoje. (MPO, 
MF, MMR) 

iv) Podporovat spolupráci podnikové sféry a 
domácích výzkumných institucí a vysokých škol. 

8.1 a 8.2 

RIS3 strategie ve své, byť stále poměrně obecné 
podobě, podporuje priority ČR 2030, avšak nastavuje 
pouze obecná východiska a nikoliv konkrétní úkoly.  
A.1: Zvýšení inovační poptávky ve firmách i veřejném 
sektoru – A.1.3 – Posílit technologickou spolupráci 
firem – sdílené kapacity pro průmyslový výzkum, 
vývoj a inovace, profesní vzdělávání, open-
innovation platformy 
A.2.1. Zvýšit počet nových firem usilujících o inovace 
(vyšších řádů) – technologické inkubátory, proof-of-
concept, spolupráce inkubátorů, technologických 
firem a klastrů 
A.2.2 Zlepšit dostupnost financování pro začínající 
podnikatele – národní seed fond, či regionální seed 
fondy 
C.1.1 Posílit spolupráci a interakci mezi VO a aplikační 
sférou – podpora a realizace společných projektů 

3 (ačkoliv zásadní 
dokument, 
nenaplňuje 
konkrétní 
opatření a 
doporučení ČR 
2030 a IP) 



68 
 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení  
0 - protichůdné 
1 – bez vazby 
2- slabá vazba 
3- realizuje ČR 2030 

a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje 
a inovací na léta 2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR) 

(kompetenční centra). Dlouhodobě problémově 
orientované výzkumné programy dle potřeb 
aplikační sféry. Průmyslové profesury 
C.1.2 Zvýšit komerční využití výsledků VaV a znalostí 
VO (posílení aktivit studentů, interní pobídky pro 
podporu spolupráce s aplikační sférou. Zajištění 
kapacit pro transfer technologií. 
 
F.1.1 Podpořit otevřenou partnerskou spolupráci při 
experimentálním řešení společenských výzev a 
využití ověřených modelů. Vytvoření a aplikace 
systému pro testování a hodnocení sociálních inovací 
a navazující šíření a systémové užíti úspěšných 
řešení. 

Politika druhotných surovin ČR 
2019-22 

28.1.2019 9.2 Zvyšuje se podíl oběhového 
hospodářství na celkovém 
objemu materiálových toků. 

9.2 

a) Přijmout novou legislativu podporující 
oběhové hospodářství – nový zákon 
o odpadech a nový zákon o vybraných 
výrobcích s ukončenou životností. (MŽP, 
MPO) 

b) Zvýšit poplatek (daň) za skládkování – 
způsob jak docílit výrazného odklonu 
odpadů ze skládek. (MŽP) 

c) Po přijetí tzv. balíčku k oběhovému 
hospodářství (EK) upravit legislativu 
a strategie v dotčených oblastech. 
(MŽP) 

d) Po přijetí tzv. balíčku k oběhovému 
hospodářství připravit komplexní 
strategický dokument k oběhovému 
hospodářství na úrovni ČR. (MŽP, MPO) 

e) Zaměřit se na oblast prevence vzniku 
odpadů zejména u plastů a 
jednorázových plastů, např. i s využitím 
programů podpory. (MŽP, MPO) 

Podporovat rozvoj recyklačního průmyslu, 
především pak v oblasti nových technologií 
a kapacit pro recyklaci plastů. (MPO, MF) 

 
1.2 Připravit varianty řešení pro zavedení vhodného 
systému zpětného odběru vybraných komodit plastů 
v ČR 
1.3. Projednat možnost daňové podpory pro výrobky 
vyrobené z druhotných surovin a recyklovaných 
materiálů. 
1.4. Sledovat a identifikovat možnosti definování či 
vymezení druhotných surovin v legislativních a 
strategických dokumentech EU. 
1.5. Začlenit trh s druhotnými surovinami a 
recyklovaným odpadem do vhodné komoditní burzy 
pro jeho posílení a podporu přechodu k oběhovému 
hospodářství v souladu s požadavky OECD15 
 
2.1. Podporovat rozvoj zpracovatelských kapacit pro 
využití druhotných surovin a odpadů prostřednictvím 
národních a evropských dotačních programů. 
 
3.1. Zpracovat návrh vyhlášky o stanovení kritérií pro 
některé materiály, při jejichž splnění nebudou 
považovány za odpady, ale za vedlejší produkty nebo 
neodpady, např. pro betony a cihly, vedlejší 
energetické produkty, zeminy a další dle potřeby 
hospodářství ČR. 
3.4. Navrhnout způsob podpory procesu certifikace 
výrobků s obsahem druhotných surovin nebo 

3 (naplňuje 
pouze obecnou 
měrou 3 
opatření. 
Naplňuje 8 
konkrétních 
opatření a 
doporučení ČR 
2030 a IP) 
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Provádět osvětové aktivity v oblasti oběhového 
hospodářství na všech úrovních: jedinci, veřejná 
správa, vzdělávací zařízení na všech stupních, 
průmyslové a zaměstnavatelské svazy, asociace, 
sdružení a další. Podporovat preference výrobků 
z druhotných surovin, provádět osvětu o významu 
třídění odpadů a recyklace aj., podporovat opravy, 
znovu používání či sdílení produktů – realizovat 
opatření z Programu předcházení vzniku odpadů, 
aktivity v oblasti prevence vzniku odpadů (metodiky 
a letáky MŽP). 

Realizovat Soutěž MPO „Přeměna odpadů na 
zdroje“. (MPO) 

vytvořit podmínky pro větší využívání trhu s 
druhotnými surovinami např. formou podpory 
komoditních trhů, podporou inovativních 
technologií apod. Podporovat využívání druhotných 
surovin a principy oběhového hospodářství v rámci 
operačních programů a dalších programů podpor. 
(MPO, MŽP) 

Využívat dobrovolné nástroje a metodiky zejména v 
rámci řešení těch toků druhotných surovin, které 
jsou významné, u nichž je potřeba nahrazovat 
deficit primárních zdrojů, nebo je nutné snížit jejich 
množství s cílem eliminovat jejich skládkování. 
Bezprostředně zejména splnit úkoly 1.2., 3.1., 3.4. a 
3.8.  Akčního plánu implementace Politiky 
druhotných surovin pro léta 2017-2018. (MPO, 
MŽP). 

Podporovat realizaci cílů Politiky druhotných 
surovin České republiky a implementačních akčních 
plánů. V rámci aktualizace Politiky druhotných 
surovin ČR reagovat na vývoj v oblasti oběhového 
hospodářství EU.  (MPO, MŽP) 

recyklátů, pokud tyto splňují podmínky jejich 
skutečného materiálového využití. 
 
4.1. Realizovat osvětu podnikatelské sféry i 
veřejnosti v oblasti oběhového hospodářství, např. 
formou soutěží. 
4.2. Soustřeďovat a zveřejňovat příklady dobré praxe 
v oblasti získávání, zpracování a využívání 
druhotných surovin. 
 
4.5. Navrhnout způsob motivace dotčených subjektů 
k začlenění využívání druhotných surovin a výrobků z 
nich vyrobených do kritérií pro zadávání veřejných 
zakázek (tzv. zelené veřejné zakázky). 
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Surovinová politika ČR 
v oblasti nerostných surovin a 
jejich zdrojů 

14.6.2017 9 Přírodní zdroje jsou využívány co 
nejefektivněji a nejšetrněji tak, 
aby se minimalizovaly externí 
náklady, které jejich spotřeba 
působí. 

9.2 Zvyšuje se podíl oběhového 
hospodářství na celkovém objemu 
materiálových toků. 

Stát proto bude spolupracovat s 
ostatními členy Evropské unie na 
legislativě, daňových pobídkách a 
dalších pravidlech, která zajistí, 
aby suroviny v ekonomice více 
obíhaly. Soustředí se na snižování 
surovinové náročnosti, 
prodlužování životnosti výrobků a 
menší plýtvání. 
Ekosystémy: Vhodnou reakcí na 
neudržitelné způsoby produkce 
mnoha dovážených surovin (viz 
Analýza rozvoje) s významným 
dopadem také na vnější 
bezpečnost České republiky je 
podpora spotřeby domácích 
surovin všude tam, kde to je 
možné a pro kvalitu životního 
prostředí přínosné  
 

--- Dokument rozpracovává oblast, která je obecnou 
prioritou ČR ve smyslu potřeby snižování množství 
spotřebovaných surovin a snížení závislosti na jejich 
dovozu.  

4.2.2 Priorita 2 – Efektivní a udržitelné využívání 
disponibilních zásob nerostných surovin, důsledná 
ochrana ložisek vyhrazených nerostů 

5.1.3 Ekologická legislativa: 

podporovat šetrné využívání zdrojů, materiálovou 

produktivitu, recyklaci, • vytvářet podmínky pro další 
postupné omezování těžby ve zvláště chráněných 
územích 

stanovit jasná legislativní pravidla pro využívání 
výrobků a materiálů z odpadů, které nahrazují 
přírodní zdroje, zejména ve stavebnictví 

5.2.3 Surovinová politika a Politika územního rozvoje 

Průběžně zdůrazňovat význam nerostných surovin 
pro udržitelný rozvoj společnosti a respektovat 
neobnovitelnost a nepřemístitelnost primárních 
zdrojů nerostných surovin. V souladu s evropskou 
surovinovou strategií Raw Materials Initiative se 
zaměřit na zajištění pokračování využívání domácích 
zdrojů těchto surovin, včetně zjednodušení 
legislativních postupů upravujících přístup ke 
strategickým zdrojům nerostných surovin. 

2 (ČR 2030 nemá 
rozpracovanou 
tuto oblast do 
detailu, nýbrž 
velmi obecně) 

Akční plán o budoucnosti 
automobilového průmyslu 
v ČR 

25.9.2017 19.6 Významně se zvyšuje počet 
bezemisních a nízkoemisních 
vozidel.  

 

ii.. Zvýšit hustotu umístění čerpacích stanic na plyn 
i dobíjecích stanic tak, aby byly v každém i menším 
městě. 

 

Memorandum je relevantní v jedné ze svých kapitol 
– Elektromobilita. 

E1 Analyzovat možnosti podpory nákupu a provozu 
elektromobilů 

3 (Rozpracovává 
3 doporučení 
z ČR 2030 a IIP) 
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iv. Vybavovat vozový park vozidly čisté 
mobility u státní správy, samosprávy i 
státních podniků. 

v. Je žádoucí, aby dobíjecí stanice u 
parkovacích míst byly organickou 
součástí výstavby budov. 

vi. V nastavení daní a poplatků zohlednit 
výrazně nižší externí škody na zdraví i 
náklady na zdravotnictví u čistých 
pohonů. 

Daňové či provozní úlevy (problém harmonizovaných 
daní EU).  

E5 Podpora nákupu vozidel na alternativní pohon 
(výzvy z NPŽP pro obce, kraje a jimi zřízené 
organizace) 

E8 Analýza a návrh řešení podpory rozvoje domácí 

dobíjecí infrastruktury (analýza vhodnosti různých 

forem podpory – investiční podpora instalace a 

úprav elektroinstalace (wallbox, rozvody); podpora 

zvýhodněnou tarifikací pro zohlednění výhod 

elektrizační soustavy. 

E11 Usnadnění realizace výstavby páteřní sítě 

dobíjecích stanic na pozemcích ve vlastnictví státu 

(financování MD na výstavbu páteřní sítě 

rychlodobíjecích stanic na pozemcích ve vlastnictví 

státu - odpočívkách) 

Jednotná koncepce správy a 
následného využívání 
rekultivovaných území ČR 

24.7.2017 13.2 Přirozená obnova člověkem 
významně pozměněných 
ekosystémů je běžně užívaným 
postupem 

a) Změnit zákony č. 289/1995 Sb., o lesích 
a č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu tak, aby využití přírodě blízké 
obnovy nebylo (oproti standardním rekultivacím 
na les nebo zemědělskou půdu) finančně 
znevýhodněno povinností uhradit trvalé vynětí 
pozemku z PUPFL nebo ZPF (byť u ZPF došlo 
v poslední době ke zlepšení) a aby bylo vyjasněno, 
že ochrana stanovišť vzniklých přirozenou obnovou 
na vybraných lesních pozemcích není v rozporu 
s lesním zákonem. (MZe, MŽP) 

b) Změnit zákon č. 61/1988 Sb. o hornické 
činnosti tak, aby změny plánů rekultivace kvůli 
využití přírodě blízké obnovy nevyžadovaly změnu 
povolení hornické činnosti (resp. povolení činnosti 
prováděné hornickým způsobem), nedochází-li ke 
změně způsobu sanace těžebny. (ČBÚ/MPO) 

c) Naplňovat v součinnosti s orgány 
ochrany ZPF a státní správy lesů ustanovení § 2 
odst. 2 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, s cílem zajistit ochranu ploch 
přírodě blízké obnovy na narušených plochách. 

6.3.1. Vytvoření koncepčního a metodického rámce 
(zájmy, charakteristika území, lokalizace vzhledem 
k obcím, forma vlastnictví, ekonomické faktory, 
další) 
6.3.2. Vytvoření podmínek pro spolupráci klíčových 
aktérů (koordinace ÚPD obcí pro jednotný plán 
budoucího rozvoje území) 
6.3.3 Vytvoření udržitelného systému financování 
(převod vázaných prostředků na stát při zániku 
podniku, vytvoření zdroje pro revitalizační etapu a 
pro etapu provozování záměrů po SaR) 
6.3.4 Vytvoření odpovídajícího právního prostředí 
pro rozvoj (báňské předpisy upravující tvar zbytkové 
jámy, hydrogeologické poměry, stabilitu území a 
únosnost. Legislativa upravující jednotlivé typy 
rekultivací, legislativa určující způsoby nakládání 
s územím i pro potenciální vlastníky 
 

3 (jedná se o 
koncepční 
aktivitu, která je 
předpokladem 
pro naplnění 3 
opatření ČR 2030 
a IP) 
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Metodicky vést orgány ochrany přírody v procesu 
rekultivace tak, aby aktivně napomáhaly využívání 
přírodě blízké obnovy. (MŽP, MZe) 

Koncepce rozvoje probace a 
mediace do roku 2025 

11.10.2017 2.3. S obecnou mírou 
nezaměstnanosti se zároveň 
snižuje i podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných na celkové 
nezaměstnanosti. 

3.1. Dlouhodobě se snižuje podíl 
osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením. 

2.3.iii. 

Posilovat propojení penitenciární a 
postpenitenciární péče za účelem zvýšení 
uplatnitelnosti osob po výkonu trestu odnětí 
svobody na trhu práce prostřednictvím intenzivní 
spolupráce s Úřadem práce dle schválených 
Memorand o spolupráci, pobytového programu 
probačního domu a podporou sociálního a 
společensky odpovědného podnikání. (MSp, MPSV) 

3.1. g) 

Rozšířit resocializační programy pro osoby 
opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí 
svobody. (MSp) 

1.4 Integrovat pachatele do života ve společnosti 
8 Zajistit postupné zavedení specializovaných 
pracovišť PMS – programových center, která budou 
na úrovni soudních krajů zajišťovat místně 
dostupnou nabídku programů odpovídajících 
specifickým potřebám pachatelů. Díky dostupné a 
standardizované nabídce programů budou pachatelé 
zařazováni včas do vhodných typů programů a toto 
výchovné působení tak bude přispívat jejich integraci 
do běžného života společnosti. Do praxe center 
zavést čtyři standardizované programy pro pachatele 
včetně postupů hodnocení jejich účinnosti při 
výkonu probace: 1) program zaměřený na změnu 
postoje pachatele k trestné činnosti (ZZZ – Zastav se, 
zamysli se, změň se), 2) program snižující projevy 
agrese v chování (Proti násilí), 3) program zvyšující 
odpovědnost pachatele vůči oběti trestného činu, 3) 
program vedení nezodpovědných řidičů k 
bezpečnému chování za volantem. 
9 Zavést do praxe probační domy. Pro zavedení 
pobytového programu pro podmíněně propuštěné je 
nutno zajistit vhodné prostory pro probační domy a 
proškolit odborný personál, upravit legislativní 
podmínky a nastavit spolupráci s VS ČR, soudci 
rozhodujícími o podmíněném propuštění a dalšími 
organizacemi pracujícími s osobami po výkonu trestu 
odnětí svobody.   
10 Personálně posílit PMS o specialisty 
programových center a probačních domů, aby PMS 
mohla tyto služby zajišťovat. Proškolit probační 
pracovníky v nových odborných činnostech. V 
programových centrech budou pracovat lektoři 
programů pro mladistvé a dospělé pachatele a v 
probačních domech sociální pracovníci a další 
odborní pracovníci. Na chodu probačních domů se 
bude podílet také technicko-správní personál. 
11 Zintenzivnit přípravu pachatelů na podmíněné 
propuštění a institucionalizovat Komise pro PP v 

3 (Naplňuje 2 
opatření a 
nástroje ČR 2030 
a IP) 
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české praxi. PMS a VS ČR bude za využití českých a 
zahraničních zkušeností usilovat o intenzivnější 
přípravu pachatelů na podmíněné propuštění a větší 
propojení systému penitenciárního a 
postpenitenciárního zacházení s pachateli trestných 
činů v úzké součinnosti s dostupnými podpůrnými 
službami. 

Akční plán Koncepce rozvoje 
probace a mediace 2018 

2018   Materiál je „úkolníčkem“ MSp na základě Koncepce 
rozvoje PaM do 2025, nejedná se o strategický 
materiál z pohledu ČR 2030. 

Nerelevantní 

Vládní koncepce boje 
s korupcí 2018-2022 

17.12.2018 11.2 Zvyšuje se efektivita 
vynakládání veřejných 
prostředků ve vybraných 
veřejných politikách 
(zdravotnictví, vzdělávání a 
další). 

ii.Nastavit transparentní kontroly vynaložených 
veřejných prostředků včetně publikace veřejně 
dostupných údajů o těchto výdajích 

 

2.2. Transparentnost a otevřený přístup 
k informacím 
Dotace poskytované z národních zdrojů (zpracování 
kompletního přehledu existujících dotačních řízení, 
objemu přerozdělovaných prostředků a příjemců 
dotací až do úrovně ORP. Harmonizace metodik 
hodnocení při poskytování dotací.  
Problematika nastavení podmínek při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, počet veřejných 
zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění. 
Zhodnocení fungování ÚOHS (délka řízení, revize 
postupů) 

3 (Naplňuje 1 
doporučení ČR 
2030 a IP) 
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Akční plán rozvoje lidských 
zdrojů pro VaVaI a genderové 
rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-
2020 

3.1.2018 2.5 Imigrační a integrační politika 
klade důraz na přilákání 
kvalifikovaných cizinců a cizinek 
a posiluje diverzitu pracovních sil 
významnou pro inovace. Veřejné 
politiky také podporují návrat 
českých občanů a občanek ze 
zahraničí. 

8.1. Česko má stabilní materiální 
i personální kapacitu výzkumu 
a vývoje s odpovídající strukturou 
a zaměřením, do které jak stát, 
tak podniky investují dostatečné 
finanční zdroje. 

8.2. Roste inovační aktivita 
podniků, založená zejména na 
výsledcích domácího výzkumu 
a vývoje, a rozsah spolupráce 
mezi akademickou 
a podnikatelskou sférou. 

23.3. Státní systém podpory 
orientovaného a aplikovaného 
výzkumu zajistí soustavný příliv 
poznatků a inovací 
demokratičnosti a dlouhodobé 
efektivity vládnutí. 

xi.Zasadit se o systematické zvyšování mezd a platů 
v ČR, s cílem mzdové konvergence k EU15, mj. díky 
posunu národního hospodářství směrem k produkci 
s vyšší přidanou hodnotou postavené na znalostní, 
informační a digitální společnosti. Motivovat tak 
Češky a Čechy k návratu ze zahraničí a lákat do ČR 
cizince, obzvláště v oblastech citlivých na fenomén 
tzv. odlivu mozků (mj. zdravotnictví, školství, věda, 
výzkum a vývoj). (MPSV, MF, MZd, MŠMT, MPO) 

8.2.i. Odstraňovat administrativní a byrokratické 
překážky, které brání vyplácení adekvátních 
a evropsky konkurenceschopných odměn 
výzkumným pracovníkům při jejich zapojení 
do domácích i mezinárodních výzkumných projektů 
financovaných z veřejných prostředků. 

23.3.ii. Podporovat „praktikující akademiky“ 
(zaměstnance paralelně působící v akademické 
sféře a výzkumu i veřejné správě při převádění 
znalostí do praxe) systémovými opatřeními jak ve 
veřejné správě, tak v akademické sféře (zejména 
v prostředí vysokých škol). 

 

Cíl 5 – Posílení mezinárodní a mezisektorové mobility 
vědeckých pracovníků 
(5.1) Implementace programu účelové podpory 
VaVaI zaměřeného na podporu mezinárodní mobility 
výzkumných pracovníků/pracovnic 
5.3. Zohlednění mezinárodní a mezisektorové 
mobility výzkumných pracovníků/pracovnic jakožto 
kritéria pro jejich interní (kariérní) hodnocení v rámci 
výzkumných organizací s přihlédnutím k 
individuálním možnostem 
5.4 Implementace interních grantových schémat na 
podporu mezinárodní a mezisektorové mobility 
výzkumných pracovníků/pracovnic, včetně 
reintegračních schémat pro české výzkumné 
pracovníky/pracovnice působící v zahraničí a 
reintegračních schémat pro výzkumné 
pracovníky/pracovnice nacházející se na 
mateřské/rodičovské dovolené. 
 
(4.1) Zvýšení finančního příspěvku na stipendia pro 
studenty/studentky DSP 

2 

Digitální Česko: Úvodní 
dokument 

3.10.2018   Jedná se o „věcný záměr“ pro koncepci k digitalizaci 
ČR. Materiál neobsahuje kromě ukotvení 
koordinačního a řídícího mechanismu návrhovou 
část 

nerelevantní 

Digitální Česko: Informační 
koncepce ČR 

3.10.2018 6.3 Kulturní a kreativní průmysly 
jsou podporovány jako příležitost 
pro rozvoj ekonomiky 

vii.Digitalizovat a zpřístupnit kulturní obsah důležitý 
pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví včetně 
vyřešení autorskoprávních aspektů prezentace 
digitalizovaných děl. (MK) 

 

Materiál se soustředí na služby eGovernmentu a 
rozvoj IS veřejné správy. Přístupy k architektuře, 
principy řízení IS apod. Materiál prioritně 
rozpracovává oblast, kterou ČR 2030 spíše 
nepodchycuje. 
Jediná slabá vazba je na potřebu digitalizace obsahu 
Cíl 3.2 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu 
důležitého pro podporu konkurenceschopnosti a 

2 
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rozvoj eGovernment služeb pro veřejnost. Jedná se 
například o fondy duševního vlastnictví, knihovní 
fondy a fond kulturního dědictví, dokončení 
digitalizace katastru nemovitostí, digitalizace 
výstupů územního plánování zejména územních 
plánů, projektových dokumentací, digitalizace 
historických úředních dokumentů, agend pro 
podporu stavebnictví atd. 

Koncepce voje proti 
extrémismu pro rok 2018 

17.12.2018  i. Zaměřit komplexní podporu na děti a 
mladé dospělé z domácností sociálně 
vyloučených a sociálním vyloučením 
ohrožených tak, aby došlo k 
maximalizaci rovných podmínek pro 
jejich vzdělávání na základních a 
středních školách i následně pro zisk 
pracovního uplatnění. Monitorovat 
předčasné odchody ze vzdělávání, 
nastavovat preventivní opatření 
systémového charakteru na národní 
úrovni a implementačního charakteru 
na úrovni školy. (MPSV, MŠMT) 

Materiál cílí na extrémismus, který není ČR 2030 
detailně řešen. Vazba skrze vyloučené lokality a 
preventivní kroky proti kriminalitě je s extrémismem 
spíše slabá. Prevence kriminality je považována za 
způsob ochrany společnosti. 
Cíl č. 2 Vědomostí proti totalitářům (podpora 
projektů primární prevence na školách, mediace, 
podpora vzdělávání)  

2 

Koncepce boje proti 
organizovanému zločinu do 
roku 2023 

23.5.2018  a) V rámci relevantních mezinárodních i 
národních platforem podporovat 
opatření zamezující nelegálnímu 
obchodu se zbraněmi. (gestor MV, 
spolugestoři MZV, MPO)  

 

Koncepce zahrnuje oblasti: legislativu pro činnost 
orgánů činných v trestním řízení, spolupráce a sdílení 
informací v ČR, mezinárodní spolupráce, správa 
zajištěného majetku, hospodářská trestná činnost, 
trestná činnost proti ŽP, struktura činnost 
organizovaného zločinu. 
 
Mezinárodní spolupráce má být zlepšena rozvojem 
jazykových znalostí, bilaterální smlouvy, vysílání 
styčných důstojníků, koordinace a kontaktní body 
pro komunikaci, zefektivnění smluv o předávání 
informací 

2 

Koncepce požární prevence ČR 27.3.2018   Koncepce se zaobírá požární bezpečností staveb, 
sledování událostí, sledování trendů s vlivem na 
požární bezpečnost, optimalizace metodického 
řízení, změnou předpisů požární prevence 

1 
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Koncepce vzdělávání v oblasti 
ochrany obyvatelstva a 
krizového řízení ČR 

10.7.2017 4.3 Vzdělávání zajišťuje každému 
přístup k rozvoji přenositelných 
kompetencí, potřebných pro 
aktivní občanský, profesní i osobní 
život. Systém zahrnuje přiměřený 
všeobecný základ nezbytný pro 
další vzdělávání, zapojení do 
společnosti i pro porozumění 
vzájemné provázanosti 
současného světa. 

4.4 Systém celoživotního 
vzdělávání je veřejně garantovaný 
a široce dostupný: Zaměřuje se jak 
na profesní vzdělávání, tak i na 
vzdělávání v oblasti přenositelných 
dovedností. 

23.1 Systém vzdělávání 
zaměstnanců a zaměstnankyň 
veřejné správy reálně rozvine 
koncepční uvažování a 
zprostředkuje nejnovější vědecké 
poznatky, kontakt se zkušenostmi 
z jiných zemí a vhled do způsobu, 
jak s těmito poznatky kriticky 
pracovat. 

23.1.ii Vytvořit funkční systém, který by byl schopen 
zaměstnancům veřejné správy, včetně 
bezpečnostních sborů, doporučovat kvalitní a 
v mezinárodním kontextu aktuální vzdělávání, 
vhodné z hlediska účelu jejich práce a pomáhat jim 
dobře formulovat jejich vzdělávací potřeby.  

 

Koncepce řeší potřebu zlepšení vzdělávacího procesu 
odborníků na krizové stavy – cílové skupiny, úrovně 
vzdělávání, formy, systémová řešení, vzdělávací 
moduly, finanční zabezpečení. 
 
Provázanost s ČR 2030 je slabá. 

2 

Meziresortní koncepce 
podpory bezpečnostního 
výzkumu ČR 2017-2023 
s výhledem do roku 2030 

10.7.2017 23.3 Státní systém podpory 
orientovaného a aplikovaného 
výzkumu zajistí soustavný příliv 
poznatků a inovací 
demokratičnosti a dlouhodobé 
efektivity vládnutí. 

 

a)Ústřední správní úřady si vytvoří střednědobé 
koncepce odborné podpory a souvisejícího 
výzkumu a vývoje. Tyto koncepce budou obsahovat 
definování potřeb odborné podpory pro výkon 
státní správy v působnosti organizace (tj. okruhy 
působnosti a navazující potřebu odborné podpory; 
identifikaci potenciálního poskytovatele odborné 
podpory – resortní organizace, či jiný subjekt; 
identifikaci potřeb výzkumu a vývoje bezprostředně 
souvisejícího s odbornou podporou). Koncepce 
budou zároveň obsahovat i odůvodněný odhad 
nákladů na odbornou podporu a odůvodněný 
odhad nákladů na související výzkum. (ústřední 
správní úřady) 

Koncepce řeší zvýšení společenského přínosu BV, 
flexibilitu, iniciaci mezinárodních aktivit, efektivní 
partnerství, odpovědnost VaV, udržitelnost systému 
podpory. Jedná se o cestovní mapu pro podporu a 
využití potenciálu VaV pro posilování odolnosti 
společnosti. 

3 (Naplňuje ČR 
2030 a IP spíše 
v principech a 
nikoliv 
konkrétních 
úkolech) 
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Strategie pro práci Policie ČR 
ve vztahu k menšinám do roku 
2020 

28.1.2019 2.5 Imigrační a integrační politika 
klade důraz na přilákání 
kvalifikovaných cizinců a cizinek 
a posiluje diverzitu pracovních sil 
významnou pro inovace. Veřejné 
politiky také podporují návrat 
českých občanů a občanek ze 
zahraničí. 

a) Zvyšovat interkulturní kompetence pro 
přímý kontakt s cizinci (včetně reálných 
cizojazyčných dovedností) u pracovníků 
sociálních služeb, policie, pedagogů a 
zdravotníků. (MV, spolugestor: MPSV, 
MZd, MŠMT, MF) 

 

Strategické priority – systematické vzdělávání a 
zvyšování kompetencí příslušníků Policie ČR, 
vytváření pozitivní image, rozvoj spolupráce, rozvoj 
práce založené na datech - evidence-based policy 

2 

Strategie zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR 2018-2030 

21.8.2017 21.2 Česká republika na globální i 
na úrovni Evropské unie 
podporuje naplnění Cílů 
udržitelného rozvoje a specificky 
Cíle č. 16 Mír, spravedlnost a silné 
instituce.  

22.2 Česká republika aktivně 
buduje institucionální kapacity pro 
sledování koherence vnitřních 
politik s vnějším dopadem a 
omezuje jejich negativní vliv na 
globální směřování k udržitelnému 
rozvoji.  

 

a) Podporovat dobrou správu věcí 
veřejných (good governance), 
naplňování lidských práv, přístup k 
nezávislé justici a budování občanské 
společnosti v rozvojových a rozvíjejících 
se zemích (především na úrovni Rady 
OSN pro lidská práva a prostřednictvím 
specifických nástrojů zahraniční politiky 
ČR, jako jsou TRANS a ZRS ČR). (MZV) 

b) Zajistit příznivé prostředí pro zapojení 
dalších aktérů (organizací občanské 
společnosti, územní samosprávy, 
soukromého sektoru, akademické sféry 
atd.), jejich účast při konzultacích ke 
strategickým dokumentům, vč. 
programů rozvojové spolupráce (tj. i 
účast aktérů z rozvojových zemí) a 
podporovat partnerství napříč 
jednotlivými sektory. (MZV, spolugestor 
MŽP) 

c) Na mezinárodní úrovni podporovat 
zapojení rozvojových a rozvíjejících se 
zemí do rozhodování v mezinárodních 
ekonomických a finančních institucích. 
(MZV, spolugestor MF) 

d) V rámci relevantních mezinárodních i 
národních platforem podporovat 
opatření zamezující nelegálnímu 
obchodu se zbraněmi. (gestor MV, 
spolugestoři MZV, MPO)  

e) V oblasti obchodu s vojenským 
materiálem zohledňovat závazky 
vycházející z mezinárodních smluv a 
členství ČR v mezinárodních 

Strategie rozpracovává vnější dimenzi ČR 2030, 
rozpracovává úkoly do většího detailu a předkládá 
konkrétní nástroje pro dosažení cílů. 
ZRS rozpracovává SDGs 16, 6, 13, 7, 8, 2, 15, 2 
ZRS stojí na 3 pilířích: Dvoustranná ZRS, humanitární 
pomoc, mnohostranná ZRS a HP 
Nástroje –  
inovativní zapojení soukromých zdrojů, blending 
projektová spolupráce (dotace a granty, veřejné 
zakázky, dary, rozpočtová opatření), využití 
svěřeneckých fondů partnerských organizací, 
delegovaná spolupráce s EK,  
finanční nástroje (záruky, rizikový kapitál) 
technická spolupráce (vysílání expertů, učitelů, 
technická pomoc) 
 

3 (Naplňuje 6 
opatření a 
doporučení ČR 
2030 a IP) 
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organizacích vč. ochrany lidských práv. 
(MPO, spolugestor MZV, MV, MO) 

iii.Pravidelně zapojovat relevantní aktéry napříč 
sektory do přípravy koncepčních a strategických 
dokumentů a zajistit koordinovaný přístup v 
souladu s cíli zahraniční rozvojové spolupráce ČR  

Strategie pro uplatňování 
českých občanů 
v mezinárodních organizacích 

21.8.2017 21.3 Česká republika posiluje svou 
přidanou hodnotu pro působení 
v mezinárodních organizacích a 
Evropské unii. 

 

a) Plnit cíle Strategie pro uplatňování 
českých občanů v mezinárodních 
organizacích. (MZV) 

i)Zvyšovat koordinační a personální kapacity 
pro zajištění působení v mezinárodních 
institucích 

Cíle strategie – navýšení počtu Čechů v MeO, vytvořit 
rámec pro jejich systematickou přípravu, vytvořit 
platformu pro koordinaci činností ve státní správě, 
zkušeností pracovníků MeO, univerzitami aj., zajistit 
podporu Čechům se zkušenostmi v MeO při 
uplatnění ve státní správě. 

- Meziresortní koordinační komise 
- Databáze Čechů v MeO 
- Vládní zmocněnec pro MeO 
- Odborná PS pro vyhodnocení členství 

v MeO, analýz, školení a podporu 
- Výběrová řízení pro nalezení odborníků 

s perspektivou práce v MeO 
- Zefektivnění prostředků na pokrytí 

nákladů vysílání expertů ze státní správy 
- Přednášky a semináře pro šíření 

zkušeností z MeO 
- Platforma pro informace o uvolněných 

pozicích v MeO 
- Databáze zájemců o práci v MeO (st. 

Správa, veřejnost) 
- Zintenzivnění činnosti zastupitelských 

úřadů 

3 (naplňuje ČR 
2030 a IP 
v principech a 
nikoliv úkolech) 

3 .Národní akční plán pro 
vzácná onemocnění 2018-
2020 

13.6.2018 5.3 Systém veřejného 
zdravotnictví je stabilní, 
všeobecně dostupný co do kvality 
i kapacity a současně se rozvíjí 
odpovídající profesní struktura. 
Věkový průměr lékařského 
i nelékařského personálu se 
snižuje a zlepšuje se ohodnocení 
všech pracovníků ve zdravotnictví. 
 

5.3.d)Zajistit propojení zdravotního a sociálního 
pomezí pro efektivnější poskytování péče 
a optimalizaci lidských zdrojů i pro zvyšování kvality 
péče a bezpečí pacientů. (MZd, MPSV, spolugestor: 
MF) 

a) Zvyšovat podíl veřejných výdajů na 
primární prevenci nemocí, mj. v rámci zvyšování 
tzv. zdravotní gramotnosti obyvatel a na podporu 
zdraví, na celkových veřejných výdajích na 
zdravotnictví. Zajistit dostatečný objem prostředků 

Cíle strategie 
Zlepšení informovanosti 
Rozšiřování odborného vzdělávání,  
zlepšení diagnostiky a screeningu,  
primární a sekundární prevence,  
zlepšení dostupnosti péče pro pacienty s VO(centra 
vysoce specializované péče) 
Zlepšení kvality života a sociálního začlenění 
(vzdělávání, zdravotně-sociální služby, klasifikace 
MKF do klinické praxe) 
Podpora aplikovaného výzkumu 
Sjednocení a rozvoj sběru dat 

1 (jedná se o 
vysoce 
konkretizovanou 
oblast 
zdravotnictví) 
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5.4 Zdravý životní styl je 
podporován prostřednictvím 
vyšších veřejných výdajů s 
důrazem na primární prevenci 
nemocí a podporu zdraví v 
průběhu celého života. 

pro financování efektivní ochrany a podpory zdraví 
a prevenci nemocí, a to jak ze státního rozpočtu, 
tak ze všeobecného zdravotního pojištění a dalších 
zdrojů. (MZd, spolugestor: MF) 

b) Efektivně využívat prostředky z 
veřejného zdravotního pojištění (tj. zejména z tzv. 
fondů prevence zdravotních pojišťoven) k podpoře 
zdraví a prevenci nemocí. (MZd) 

c) Podporovat takové preventivní 
programy zdravotních pojišťoven, které při splnění 
podmínek hospodárnosti, účelnosti a efektivity 
nakládání s veřejnými prostředky budou směřovat 
především k předcházení vážných úrazů či 
onemocnění. (MZd) 

Podpora a posílení role organizací pacientů 
Mezioborová spolupráce 
Zahraniční spolupráce 

Koncepce na ochranu před 
následky sucha pro území ČR 

24.7.2017 10.6 Navzdory důsledkům změny 
klimatu stát udržuje vysoký 
standard vodohospodářských 
služeb a zároveň zvyšuje jejich 
dostupnost 

14.1 Odtok vody z krajiny se 
významně zpomaluje 

 

a) Realizovat opatření obsažená v 
Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu 
(NAP AZK), resp. v Koncepci ochrany před následky 
sucha pro území ČR, která směřují k rozvoji a 
posilování vodních zdrojů. (MZe, MMR, MŽP) 

b)Zlepšit dnes utlumenou schopnost půdy 
zadržovat v sobě vodu, která je zásadní pro zvýšení 
retence vody v krajině. K tomu cíli musí směřovat 
nastavení podmínek pro poskytování dotací v 
zemědělství a lesnictví (viz též SC 15.1). (MZe) 

14.1.ii.Detailně vyhodnotit možné následky změny 
klimatu pro vodohospodářskou bilanci vodních 
zdrojů v jednotlivých, nejvíce ohrožovaných 
regionech a zpracovat studie opatření, jak deficitu 
vody (zemědělskému suchu i nedostatku vody – 
hydrologickému suchu) nejlépe vzdorovat a 
zranitelnost území omezit. (MZe, MŽP) 

iv)Realizovat opatření vyplývající z plánů dílčích 
povodí, zahrnující mj. revitalizační a renaturační 
opatření na vodních tocích a podporující i 
ekologicky orientovanou správu říční sítě ČR. (MZe, 
MŽP) 

Koncepce přímo navazuje na oblasti ČR 2030 a 
zejména přispívá k řešení oblasti zpomalování 
odtoku vody z krajiny, podpora biodiverzity, zlepšení 
stavu půdy, zvyšování spolehlivosti 
vodohospodářské infrastruktury, ochranu vodních 
zdrojů před kontaminací, zvyšování úrovně ČOV a 
podpory produkce potravin. 

3 (naplňuje 4 
opatření a 
doporučení) 
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Implementační plán Strategie 
resortu MZe 2017-2020 

29.11.2017 9.4 Využívání domácí zemědělské 
produkce se zvyšuje a snižuje se 
tak dovoz zemědělských produktů 
a posiluje se potravinová 
soběstačnost 
10.1 Zachování trvalé státní 
kontroly nad systémem kritické 
infrastruktury a rozvíjení systému 
ochrany kritické infrastruktury 
10.6 Navzdory důsledkům změny 
klimatu stát udržuje vysoký 
standard vodohospodářských 
služeb a zároveň zvyšuje jejich 
dostupnost. 
12.2 Snižuje se podíl orné půdy a 
roste podíl trvalých travních 
porostů na zemědělském půdním 
fondu 
12.3 Významně roste podíl orné 
půdy obhospodařované v režimu 
ekologického zemědělství. 
12.4 Zvyšuje se podíl lesní půdy 
na celkové rozloze ČR. 
13.1 Rozmanitost a stabilita 
biotopů i populací jednotlivých 
původních druhů živočichů se 
zvyšuje. 
14.1 Odtok vody z krajiny se 
významně zpomaluje. 
14.2 Kvalita povrchových i 
podzemních vod se zlepšuje. 
15.1 Obsah organické hmoty v 
půdě a struktura půdy odpovídají 
přirozenému stavu daného 
půdního typu. 
15.3 Druhová skladba 
vysazovaných lesních porostů 
odpovídá stanovištním poměrům 
a brání další degradaci lesních 
půd. 
17.2 Jsou podporovány vysoce 
kvalifikované pracovní příležitosti 

a) Provádět příslušná opatření obsažená ve 
Strategii resortu Ministerstva 
zemědělství České republiky s výhledem 
do roku 2030 a v Implementačním plánu 
Strategie resortu Ministerstva 
zemědělství na období 2017–2020. 

Sada opatření spojená s cíli v předchozím sloupci.  

A.1 Zajištění potravinového zabezpečení při 
podstatném zlepšení dopadů zemědělství na 
přírodní zdroje  
B.1 Zajištění racionální míry potravinového 
zabezpečení z hlediska dostatečných 
zpracovatelských kapacit 
H.4 Podpora a regulace oboru VaK pro zabezpečení 
vodohospodářských služeb obyvatelstvu. 
H.6 Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění 
veřejně dostupných informací o vodním 
hospodářství a rozvoj „public relations“ 
A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny 
s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní 
rozvoj a tvorbu krajiny 
D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za 
soustavného zlepšování jejich stavu 
E.3 Zajistit stabilní, druhově rozmanitá rybí 
společenstva v rybářských revírech E.4 Zajistit 
vhodné podmínky pro výskyt ryb v rybářských 
revírech  
G.1 Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů 
zvěře podle věku a pohlaví v souladu se zájmy a 
požadavky vlastníků a nájemců honebních pozemků 
a přírodními podmínkami krajiny, které umožňují 
přirozený vývoj populací a ekosystémů bez škod 
zvěří. G.2 Usilovat o změnu tváře dnešní 
jednostranně intenzivně využívané kulturní krajiny 
jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících 
živočichů a zvěře ve prospěch vyšší mozaikovitosti 
(diverzita krajinné matrice a plošek); hospodaření v 
krajině (střídání plodin, rozčlenit současné 
velkoplošné hospodaření) 
H.2 Zmírnění následků sucha v souvislosti 
H.5 Zlepšení stavu vodních ekosystémů 
prostřednictvím realizace opatření z Plánů povodí 
A.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a 
životaschopnosti zemědělských podniků  
A.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu  
B.4 Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti 
a rozvoji venkova 

3 (naplňuje větší 
počet opatření 
ČR 2030) 
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v malých a středních podnicích 
využívajících místní a regionální 
potenciál. 
18.1 Snižuje se zábor zemědělské 
půdy ve městech i volné krajině. 
Brownfieldy jsou regenerovány a 
revitalizovány 

Aktualizovaný Národní 
Implementační plán 
Stockholmské úmluvy o 
perzistentních organických 
polutantech v ČR 2018-2023 

24.7.2017 5.5 Snižuje se konzumace 
návykových látek i zátěž obyvatel 
zdravotně rizikovými látkami 
a hlukem prostřednictvím lepší 
kvality životního prostředí. 
Příslušné limity škodlivých látek a 
hluku nejsou překračovány. 

 

a) Zajistit větší informovanost veřejnosti 
pomocí vzdělávání v této oblasti na 
základních a středních školách i 
prostřednictvím veřejných propagačních 
kampaní s univerzálním apelem a 
dosahem. Současně pro tento účel 
zajistit dostatečný objem veřejných 
prostředků. (MZd, spolugestor: MŠMT, 
MF, MŽP) 

i. V maximální možné míře zohledňovat 
imisní situaci v zájmovém území při 
vydávání integrovaných povolení podle 
zákona č.76/2002 Sb., o integrované 
prevenci. (MŽP) 

x. Zlepšit identifikaci zdravotních rizik a dopadů ze 
životního prostředí a vytyčení efektivního 
koordinovaného přístupu k problematice znečistění 
ovzduší, hluku a neionizujícího záření. 

Podpora výměny informací o POPs na národní úrovni 
zejména vzhledem k polybromovaným a 
polyfluorovaným látkám, neboť se v ČR nárazově 
objevují značně kontaminované výrobky/odpady, 
jejichž sběr a likvidaci je nezbytné urychleně řešit, 
aby nedocházelo ke kontaminaci odpadových toků a 
rizikům expozice v ČR  
• Rozvoj systému GENASIS • Komplexní dořešení 
problematiky spojené s PCB  
• Kontrola plnění nařízení (ES) č. 850/2004  
• Sledování výskytu POPs v ČR včetně nových látek – 
prostřednictvím národní monitorovací sítě MONET 
ČR – analytické metody a sběr dat 
 • Připravit a schválit systémové řešení likvidace 
starých ekologických zátěží  
• Pokračovat v předávání zkušeností ČR jiným 
zemím, zejména prostřednictvím Regionálního 
centra – na základě bilaterálních kontaktů se zeměmi 
regionu střední a východní Evropy (CEE), Afriky a 
strategickém partnerství se schválenými 
regionálními centry Stockholmské úmluvy  
• Zajištění dlouhodobých finančních prostředků na 
implementaci Úmluvy v ČR, efektivní využití 
existujících zdrojů a prozkoumat možnost použití 
prostředků dostupných z Operačního programu pro 
životní prostředí 

2 
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Akční plán pro Společnost 4.0 25.9.2017 2.1 Trh práce vykazuje na 
celostátní i regionální úrovni nižší 
strukturální nerovnováhy, 
zmírňuje se polarizace trhu práce i 
její společenské dopady. 

2.4 Minimalizuje se míra 
prekarizace a nedobrovolné 
flexibilizace práce, a to i u činností 
vykonávaných prostřednictvím 
ekonomiky platforem a jiných 
nových atypických forem práce. 

4.2 Systém vzdělávání podporuje 
učitele, učitelky a další 
vzdělavatele, aby ve vzdělávání 
dokázali přinášet potřebné změny 
a převzít roli průvodců účastníků 
vzdělávání v měnícím se světě. Je 
otevřený intenzivnímu kontaktu s 
reálným světem a zapojuje 
všechny aktéry ve vzdělávání. 

4.3 Vzdělávání zajišťuje každému 
přístup k rozvoji přenositelných 
kompetencí, potřebných pro 
aktivní občanský, profesní i osobní 
život. Systém zahrnuje přiměřený 
všeobecný základ nezbytný pro 
další vzdělávání, zapojení do 
společnosti i pro porozumění 
vzájemné provázanosti 
současného světa. 
6.3 Kulturní a kreativní průmysly 
jsou podporovány jako příležitost 
pro rozvoj ekonomiky 
 
27.2 Rozvinou se postupy zvyšující 
efektivitu veřejné správy z 
hlediska občanů/občanek a 
podnikatelů/podnikatelek a firem. 

2.1.a)Revidovat systém rekvalifikací tak, aby více 
odpovídal potřebám (mj. stárnoucí a digitalizující 
se) společnosti. 

d)Zahájit v rámci RHSD odbornou debatu o zkrácení 
standardní pracovní doby (zaměstnání na plný 
úvazek) pro zmírnění negativních dopadů procesu 
digitalizace a robotizace. Upravit strukturu 
daňového systému reagující na dopady procesu 
digitalizace a robotizace, mj. zmírňující polarizaci 
trhu práce 

i)Podpořit vznik podnikových fondů určených pro 
rekvalifikace a další potřebné změny v oblastech 
výroby i služeb vznikající v důsledku digitalizace 

2.4.d)V případě podpory tzv. flexibilní organizace 
práce (mj. zkrácené úvazky) účinně předcházet 
nedůstojným a nestabilním formám práce, jež 
vzrůstá dopadem procesu digitalizace v jeho širším 
smyslu. Prosadit právo na nezastižitelnost 
(nedostupnost) a důsledně dbát na dodržování 
limitů práce přesčas a pracovní pohotovosti, včetně 
zákonem stanovené náhrady za práci přesčas, resp. 
odměny za pracovní pohotovost. 

2.4.iv)Nalézt nové mechanismy redukce 
nedůstojných a nestabilních forem práce a efektivní 
pracovněprávní ochrany zaměstnance u nových 
pracovních míst vytvořených procesem digitalizace 
– mj. u flexibilních atypických forem práce 
vykonávaných prostřednictvím sdílené ekonomiky 

xvi)Zvýšit úroveň veřejných služeb pro cizince 
prostřednictvím elektronizace úředního styku. 
Zlepšit jejich profesní vzdělávání tak, aby se zlepšily 
jejich jazykové dovednosti 

xi)Zahájit odbornou debatu o změnách práva 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby příslušné 
předpisy zahrnovaly prevenci nových rizik 
vyplývajících z rozvoje digitálních technologií. 

4.2.d)V rámci dalšího vzdělávání pedagogů a dalších 
vzdělavatelů posílit důraz na trendy, které výrazně 

Priority - Jednotný digitální EU trh, legislativa, která 
je digital by default,  
Konektivita a mobilita-  rozvoj infrastruktury, space 
tech 
Vzdělávání a trh práce – vzdělávání, trh práce, 
regulace (činnost národní koalice pro digitální 
pracovní místa, mapování digitálního vzdělávání) 
Elektronizace veřejné správy – digitalizace služeb, 
dostupnost, transparentnost, open data 
Bezpečnost – kybernetická bezpečnost, ochrana 
soukromí a osobních údajů 
Průmysl, podnikání a konkurenceschopnost – 
platformy, sdílená ekonomika, stavebnictví 
 

3 (věcně shodné 
zaměření, 
nicméně úkoly 
mezi materiály 
plně 
neodpovídají) 
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ovlivňují roli vzdělavatelů - jako je např. udržitelný 
rozvoj, digitalizace a využití technologií k výuce a k 
práci s informacemi či posuny zkušeností žáků od 
reálného světa k virtuálnímu. 

6.3.vii) Digitalizovat a zpřístupnit kulturní obsah 
důležitý pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví 
včetně vyřešení autorskoprávních aspektů 
prezentace digitalizovaných děl. 

17.1.c) Na základě vypracovaných analýz dojít k 
optimalizaci dostupnosti veřejné správy formou 
rušení místní příslušnosti, úpravy rozdělení 
kompetencí i podpory administrativy na 
subregionální úrovni (včetně např. spolupráce obcí) 
a elektronizace veřejné správy. Tím by mělo být 
zajištěno, že ve sféře služeb veřejné správy 
nebudou potřeby obyvatel omezovány. 

27.2a)Zvyšovat množství životních událostí, které 
mohou příjemci veřejných politik ve vztahu 
s veřejnou správou vyřešit elektronicky, bez osobní 
účasti na úřadě a bez prostředkování zaměstnanci 
veřejné správy, ovšem za podmínky, že jim 
elektronizace reakci na danou životní událost 
usnadní. V návaznosti na tuto aktivitu dobudovat 
nově koncipovaný Portál veřejné správy (Portál 
občana), rozšířit koncept životních událostí 
konstruovaných z perspektivy příjemce napříč 
veřejnou správou, spojit ony životní události 
s dostupnými, srozumitelnými a ověřenými 
informacemi o právním řádu ČR a EU a jeho 
změnách a obecně propojit datový fond veřejné 
správy. Téma přenést rovněž do strategického 
materiálu rozvoje veřejné správy pro období po 
roce 2020. 

i. Elektronizaci veřejné správy musí vždy 
předcházet rozvaha nad podobou (designem) 
dané agendy/služby/procesu a případná úprava 
(re-design). Elektronizací by měly procházet 
agendy/služby/procesy veřejné správy jen 
tehdy, je-li to z hlediska příjemců účelné. 
Standardizace a elektronizace jsou obecně 
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vhodné, je-li míra komplexity veřejné služby 
nízká; naopak je-li míra komplexity vyšší, je 
žádoucí zvyšovat kapacitu a prostor k řešení na 
úrovni výkonných orgánů (front-office, street-
level). 
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Inovační strategie ČR 2019-
2030 

4.2.2019 2.5 Imigrační a integrační politika 
klade důraz na přilákání 
kvalifikovaných cizinců a cizinek 
a posiluje diverzitu pracovních sil 
významnou pro inovace. Veřejné 
politiky také podporují návrat 
českých občanů a občanek ze 
zahraničí. 

8.1 Česko má stabilní materiální 
i personální kapacitu výzkumu 
a vývoje s odpovídající strukturou 
a zaměřením, do které jak stát, tak 
podniky investují dostatečné 
finanční zdroje. 

8.2 Roste inovační aktivita 
podniků, založená zejména na 
výsledcích domácího výzkumu 
a vývoje, a rozsah spolupráce mezi 
akademickou a podnikatelskou 
sférou. 

23.3 Státní systém podpory 
orientovaného a aplikovaného 
výzkumu zajistí soustavný příliv 
poznatků a inovací 
demokratičnosti a dlouhodobé 
efektivity vládnutí. 

26.1 Rozvine se systém podpory 
inovací v tvorbě veřejných politik. 

26.2 Pilotáže se stanou součástí 
tvorby veřejných politik všude 
tam, kde to bude dle charakteru 
politiky vhodné. 

Zasadit se o zvýšení kvality akademických 
pracovníků na VŠ pomocí doporučení obsazovat 
akademické pracovní pozice s využitím globálních 
akademických pracovních internetových portálů. 
Zlepšit povědomí o těchto informačních kanálech 
tak, aby byly při obsazování akademických pozic 
pravidelně používány. 

8.1 

i. Naplňovat Národní politiku výzkumu, 
vývoje a inovací na léta 2016–2020. (ÚV, 
MŠMT, TAČR) 

ii. Zajistit dostatečnou administrativní 
kapacitu pro tvorbu následující politiky 
VaV po roce 2020. (všechny resorty, 
TAČR) 

iii. Odstraňovat administrativní a 
byrokratické překážky, které brání 
vyplácení adekvátních a evropsky 
konkurenceschopných odměn 
výzkumným pracovníkům při jejich 
zapojení do domácích i mezinárodních 
výzkumných projektů financovaných z 
veřejných prostředků. 

Ústřední správní úřady si vytvoří střednědobé 
koncepce odborné podpory a souvisejícího 
výzkumu a vývoje. Tyto koncepce budou obsahovat 
definování potřeb odborné podpory pro výkon 
státní správy v působnosti organizace (tj. okruhy 
působnosti a navazující potřebu odborné podpory; 
identifikaci potenciálního poskytovatele odborné 
podpory – resortní organizace, či jiný subjekt; 
identifikaci potřeb výzkumu a vývoje bezprostředně 
souvisejícího s odbornou podporou). Koncepce 
budou zároveň obsahovat i odůvodněný odhad 
nákladů na odbornou podporu a odůvodněný 

Financování VaV - rozvoj metodik M17+, Welcome 
office, podpora Open Access k VaV. 
Polytechnické vzdělávání – revize RVP, využití prvků 
duálního systému vzdělávání, centra metodické 
podpory k novým technologiím pro pedagogy, 
změna systému vzdělávání (design thinking, 
projektová výuka) 
Startup a spin-off prostředí – podpora jejich vzniku 
od ČMRZB, ucelený program financování, výuka 
k nabytí podnikatelských dovedností, proof-of-
concept fond 
Digitální stát, výroba a služby – koordinace 
Digitálního Česka na RVIS, aplikace Průmyslu 4.0, AI, 
zákon o právu na digitální službu 
Inovační a výzkumná centra – komplementarita 
financování, návaznost na RIS3, iniciativa omezení 
byrokratizace vědy 
Chytré investice – podpora investic s vyšší přidanou 
hodnotou dle novely, systém podpory stávajících 
investorů pro VaVaI, modernizace průmyslu, 
foresight, tvorba Národního investičního plánu,  
Ochrana duševního vlastnictví – zvýšit povědomí, 
podpora DV, Koncepce podpory ochrany DV 
Mobilita a stavební prostředí – apelační princip 
v přezkumu, oddělený odborný stavební úřad  
Chytrý marketing – grafický manuál, Welcome office 

2 (konkrétní 
kroky ve strategii 
ani úkoly z ČR 
2030 nejsou však 
identifikovatelné) 
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odhad nákladů na související výzkum. (ústřední 
správní úřady) 

iv. Podporovat „praktikující akademiky“ 
(zaměstnance paralelně působící 
v akademické sféře a výzkumu i veřejné 
správě při převádění znalostí do praxe) 
systémovými opatřeními jak ve veřejné 
správě, tak v akademické sféře (zejména 
v prostředí vysokých škol). 

Vytvářet a průběžně aktualizovat sadu příkladů 
dobré praxe v tvorbě a implementaci veřejných 
politik (příklady inovací, které byly/jsou 
financovány a mohou být inspirativní napříč 
gesčními hranicemi). 

v. Zmapovat téma inovací veřejných 
politik, propojit stávající inovátory, 
v návaznosti na to začít odstraňovat 
bariéry, které stojí inovacím v cestě a 
vytvořit dlouhodobý systém podpory 
tohoto druhu inovací včetně prostředí 
experimentálního ověřování inovací 
(policy lab).  

Vytvářet v institucích veřejné správy kapitolu 
rozpočtů (např. symbolické 0,5 % rozpočtu), 
určenou k inovacím veřejných politik a jejich 
experimentálnímu testování. Pokud bude dobře 
fungovat systém strategické práce, žádná instituce 
veřejné správy by neměla mít problém určit jedno 
či několik málo témat, na jejichž poli chce 
v horizontu několika příštích let provádět inovace. 
Pokud by takové aktivitě bránilo jakýmkoli 
způsobem stávající legislativní uspořádání, je třeba 
změnit legislativu a zároveň do doby její změny 
vytvářet inovační kapitolu interně (např. vyčlenit 
k inovacím část rozpočtové rezervy dané instituce). 
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26.2 Zakomponovat pilotáže a obecně 
experimentální testování do procesu tvorby 
a implementace veřejných politik. 
Přinejmenším u zásadních vládních návrhů 
začít zahrnovat do harmonogramu přípravy 
čas a kapacitu nutnou k pilotážím a obecně 
experimentálnímu testování. Proces propojit 
s hodnocením dopadů regulace (RIA). Výběru 
politiky k tomuto účelu vhodné („…pravidlem 
všude tam, kde to bude dle charakteru politiky 
vhodné…“) by měla napomáhat dobrá práce 
se strategickými materiály. (všechna 
ministerstva) 

7.1.vi)Zavádět efektivnější nástroje na 
podporu podniků a investic směřující 
k silnějšímu domácímu sektoru ekonomiky a 
vyšší přidané hodnotě. 

7.3.v) Upravit podmínky systému investičních 
pobídek s ohledem na cíl dosáhnout vyšší pozice 
v mezinárodní dělbě práce, produktivitě a 
mezinárodním hodnotovém řetězci. 

17.2.i)Podporovat investory, kteří přinášejí 
investice s vyšší přidanou hodnotou, např. investice 
do vědy a výzkumu; více titulů pro malé a střední 
podniky, zajištění infrastruktury pro malé a střední 
podniky. 

Národní akční plán pro byznys 
a lidská práva 2017-2022 

23.10.2017 3.4 Je zajištěn rovný přístup k 
osobám ohroženým diskriminací 
na základě pohlaví, věku, péče o 
závislé osoby, zdravotního 
postižení, etnicity, národnosti, 
sexuální orientace, vyznání nebo 
světonázoru. Zvláštní důraz je 
kladen na předcházení vícečetné 
diskriminaci. 

 

Zvyšovat povědomí v oblasti lidských práv (včetně 
lidských práv žen a rovnosti pohlaví) podporou 
kontinuálního a široce dostupného vzdělávání v 
rámci celoživotního učení. 

 

21.2e) V oblasti obchodu s vojenským materiálem 
zohledňovat závazky vycházející z mezinárodních 

3. Pilíř – státní nástroje 
Poskytování informací a osvěta ze strany státu, 
analyzovat trestní odpovědnost právnických osob, 
vyhodnocení užití institutu „diskvalifikace“ (vyloučení 
člena orgánu z funkce člena statutárního orgánu), 
zvýšit podporu inspekce práce a nastavit standardy 
sociálních služeb, vyhodnocení dopadů implementace 
směrnice o sankcích za nelegální zaměstnávání cizinců. 
Kontrola obchodu a vývozu vojenského materiálu, 
stanovení gesce nad nařízením o konfliktních 
materiálech, podpora certifikačních schémat, 

3 (rozšiřuje 
implementační 
portfolio dále 
vůči 
soukromému 
sektoru) 
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smluv a členství ČR v mezinárodních organizacích 
vč. ochrany lidských práv 

 

Institucionální ukotvení implementace a role 
aktérů: 

Zapojení soukromého sektoru do implementace 
České republiky 2030 je nad rámec výše zmíněného 
klíčové také z hlediska posilování role společenské 
odpovědnosti firem, přispívání k udržitelné výrobě 
a spotřebě. Soukromé firmy představují potenciál 
mobilizace dalších zdrojů, které naplnění cílů 
udržitelného rozvoje vyžaduje.  

 

publikace vodítek pro nefinanční reporting a školení o 
nich. 
Poskytnout zadavatelům informace o sociálním a 
lidskoprávním kontextu veřejných zakázek – Metodika 
odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek 
a nákupech. 

Zohledňovat ESG ukazatele a požadavky na příjemce 
dotace i subdodavatele 
Doporučení státním podnikům začlenit klauzuli o 
možnosti vypovědět smluvní vztah při odhalení 
závažného jednání proti všeobecným etickým a 
morálním standardům. 
Podpora aspektu lidských práv v mezinárodních 
obchodních dohodách a bilaterálních investičních 
dohodách 
2.Pilíř : 
Doporučení a dobrovolné nástroje: 
Veřejný závazek 
Due diligence 
Proaktivní příprava postupů pro odstranění následků 
lidskoprávní újmy 
Transparentnost (nefinanční reporting, veřejná 
projednávání) 
Spolupráce – komory, asociace aj. 
3.Soudní pilíř: 
Přístup k důkazům (řízení o zpřístupnění důkazního 
prostředku) 
Hromadné žaloby (zavedení) 
Elektronický soudní spis 
Alternativní online řešení sporů -  
Možnost přezkumu a rušení návazných rozhodnutí 
(vyplývajících ze ztráty právního základu)  
Integrace povolovacích řízení 

Národní strategie otevřeného 
přístupu k vědeckým 
informacím 

14.6.2017 23.1 Systém vzdělávání 
zaměstnanců a zaměstnankyň 
veřejné správy reálně rozvine 
koncepční uvažování a 
zprostředkuje nejnovější vědecké 
poznatky, kontakt se zkušenostmi 
z jiných zemí a vhled do způsobu, 
jak s těmito poznatky kriticky 
pracovat. 

i. Zajistit trvalý přístup veřejné správy do 
plnotextových akademických databází 
(typu EBSCO, JSTOR, ProQuest, Wiley 
Online Library, Springer, Taylor & Francis 
atd.), který by zaměstnancům veřejné 
správy umožnil sledovat aktuální 
odbornou debatu a zároveň sloužil jako 
jeden ze zdrojů systematického 

Strategie obsahuje podporu: 
Open Access k vědeckým datům a publikovaným 
výstupům financovaným z veřejných zdrojů. 
Rozvoj elektronické infrastruktury OA 
Financování OA 
Vzdělávání a marketing OA 
Právní ukotvení OA 
Dlouhodobé uchovávání vědeckých informací 
Mnohostranná spolupráce v oblasti OA 

1 (velmi slabá 
vazba k přístupu 
veřejné správy 
k výzkumným 
publikacím a 
datům 
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přehledu poznatků/politik založených 
na dostupných znalostech. 

Otevřeně o Evropě: 
Komunikační strategie o 
evropských záležitostech – 
akt. 2019 

26.2.2019   Dokument vytváří komunikační priority – migrace do 
EU, vnitřní bezpečnost, obraná politika EU a 
spolupráce, prosperita v EU, příprava víceletého 
finančního rámce 2020+, efektivní čerpání fondů EU, 
ochrana spotřebitele, priority ČR v cyklu 2019-2024, 
15. výročí členství ČR v EU a evropské volby 

1 

Strategie podpory Čechů 
v institucích EU: Nová 
Koncepce pro obd. 2018-2020 
a Revidovaný AP 

18.4.2018 21.3 Česká republika posiluje svou 
přidanou hodnotu pro působení 
v mezinárodních organizacích a 
Evropské unii. 

 Neveřejný dokument 1 

Akční plán boje s korupcí na 
rok 2018 

3.1.2018 11.2 Zvyšuje se efektivita 
vynakládání veřejných prostředků 
ve vybraných veřejných politikách 
(zdravotnictví, vzdělávání a další). 

25.2 Data a informace 
veřejné správy budou dostupné 
takovou cestou, která je z hlediska 
občanů a občanek nejpohodlnější. 

 

i. Nastavit transparentní kontroly 
vynaložených veřejných prostředků 
včetně publikace veřejně dostupných 
údajů o těchto výdajích 

Pokračovat v naplňování úkolů SRRVS 
formulovaných s ohledem ke zpřístupnění obsahu, 
transparentnosti a open datům (projektový okruh 4 
v rámci SC 3.1 SRRVS). Téma přenést rovněž do 
strategického materiálu rozvoje veřejné správy pro 
období po roce 2020. 

i. Data a informace veřejné správy 
poskytovaná veřejnosti učinit ve 
zvýšené míře dostupnými v podobě, 
která umožňuje další práci („open data“ 
a „linked data“). 

Výkonná a nezávislá exekutiva 
Transparentnost a otevřený přístup k informacím 
Hospodárné nakládání s majetkem státu 
Rozvoj občanské společnosti (dobrovolnictví) 
 

2 
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Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení  
0 - protichůdné 
1 – bez vazby 
2- slabá vazba 
3- realizuje ČR 2030 

Akční plán ČR Partnerství pro 
otevřené vládnutí 2018-2020 

31-7-2018 20.2 Územní veřejná správa má 
dostatečné institucionální 
kapacity pro výkon agendy 
udržitelného rozvoje. 

24.1 Veřejná správa na 
všech úrovních bude mít 
dostatečnou institucionální 
kapacitu k vytváření soudržných 
politik (kompetence, personál, 
finanční prostředky, komunikační 
kanály ap.). 

25.1 Uvnitř veřejné správy se dále 
rozvine systém sběru a sdílení dat 
a informací, které umožňují 
analýzu problémů, tvorbu variant 
a odhad dopadů 
25.2 Data a informace veřejné 
správy budou dostupné takovou 
cestou, která je z hlediska občanů 
a občanek nejpohodlnější. Data a 
informace veřejné správy budou 
dostupné takovou cestou, která je 
z hlediska občanů a občanek 
nejpohodlnější. 

Zajistit pravidelnou aktualizaci dat o využívání řízení 
kvality v územně samosprávných celcích 

i. Aktivně podporovat řízení kvality z 
úrovně gestorů aktivit. 

Rozšířit a koordinovat využití takových forem řízení 
kvality ve veřejné správě, s jejichž pomocí budou 
organizace schopny analyzovat své potřeby 
z hlediska účelů tj. z hlediska příjemců jejich služeb 
a v návaznosti na to budou nabízet organizační 
zlepšení. Pro tento proces rozšiřování a koordinace 
řízení kvality vytvářet metodickou podporu a 
navrhnout opatření, která by umožnovala jeho 
dlouhodobé zlepšování i po skončení platnosti 
SRRVS 

Propojovat a konsolidovat datový fond veřejné 
správy (vč. jeho efektivního a bezpečného 
využívání) na zásadě sdílení jednou získaných dat 
pokud možno všemi organizacemi veřejné správy 
(tzn. jednou získaná data jsou rychle a snadno 
dostupná i jiným organizacím veřejné správy, než 
těm, které data získaly/vytvořily). Tato data by měla 
být ideálně na principu „open data“ a „linked data“ 
(umožňující zpracování metodami datové analýzy 
vč. strojového učení). 

Data a informace veřejné správy poskytovaná 
veřejnosti učinit ve zvýšené míře dostupnými 
v podobě, která umožňuje další práci („open data“ 
a „linked data“). 

Zavádění principů řízení kvality ve služebních 
úřadech (v rozsahu kritérií zlepšování nebo v rozsahu 
komplexních metod řízení kvality) 
 
Zlepšení výroční statistické zprávy českého 
soudnictví 
Zveřejnění rozhodnutí nižších soudů 
Zvýšení povědomí o problematice whistleblowingu 
Otevřená data o vzdělávání 
Informace o školách ze systému InspIS 
Výstupy činnosti České školní inspekce 
Zajistit zveřejňování obsahů podpořených 
z veřejných prostředků – Creative Commons 

3 (naplňuje 3 
opatření ČR 2030 
a rozvíjí další 
principy) 
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Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení  
0 - protichůdné 
1 – bez vazby 
2- slabá vazba 
3- realizuje ČR 2030 

Hlavní oblasti státní dotační 
politiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím 2018 

10.7.2017 2.5 Imigrační a integrační politika 
klade důraz na přilákání 
kvalifikovaných cizinců a cizinek 
a posiluje diverzitu pracovních sil 
významnou pro inovace. Veřejné 
politiky také podporují návrat 
českých občanů a občanek ze 
zahraničí. 

3.3 Snižuje se genderová 
nerovnost. 

4.2 Systém vzdělávání podporuje 
učitele, učitelky a další 
vzdělavatele, aby ve vzdělávání 
dokázali přinášet potřebné změny 
a převzít roli průvodců účastníků 
vzdělávání v měnícím se světě. Je 
otevřený intenzivnímu kontaktu s 
reálným světem a zapojuje 
všechny aktéry ve vzdělávání. 

 

 

Využívat pracovní skupiny pro vyhodnocování a 
průběžnou evaluaci vývoje imigrace kvalifikované 
pracovní síly. Platformy by se měly skládat ze 
zástupců státní správy (MPSV, MV, MŠMT, MZd, 
MPO, ČSÚ), samosprávy (SMO ČR a SMS) a 
neziskového sektoru a vývoj pravidelně konzultovat 
se sociálními partnery (odbory a zástupci 
zaměstnavatelů), zástupci jednotlivých 
relevantních společností z oblasti průmyslu 
a obchodu i akademické sféry vědy a vysokých škol. 
( 

V rámci revizí kurikulárních dokumentů (RVP) 
začlenit důraz na přímou zkušenost s reálným 
světem a praxí mimo třídu a školu s cílem zapojení 
dalších aktérů (například subjekty veřejné správy, 
neziskového sektoru a firem) do samotného 
vzdělávání žáků. 

Česká rozvojová agentura - Dotační program 
Globální rozvojové vzdělávání, Posilování kapacit a 
partnerství NNO činných v rozvojové spolupráci a 
platforem nestátních subjektů pro rozvojovou 
spolupráci  
MK – Program na podporu kulturních aktivit 
příslušníků národnostních menšin, Podpora projektů 
integrace příslušníků romské komunity 
MŠMT – Program na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin, Program na podporu 
integrace romské komunity 
Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro 
NNO. 
MSp – Rozvoj probačních a resocializačních 
programů pro mladistvé delikventy / pro dospělé 
pachatele 
MPO – Program Ochrana spotřebitele (vzdělávací 
akce, finanční vzdělávání) 
MŠMT – Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání, Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ, Program 
na podporu činnosti NNO působících v oblasti 
předškolního, základního, středního a uměleckého 
vzdělávání, Podpora aktivit integrace cizinců v ČR 
MV – Podpora preventivně výchovné činnosti NNO 
při výchově obyvatelstva k předcházení požárů, 
historie požární ochrany, ochrany obyv., příprava 
obyv. 
MZe – Program Vzdělávání a propagace 
Podpora veřejně účelných aktivit NNO v oblasti 
rovnosti žen a mužů 

2 (ČR 2030 není 
v oblasti využití 
NNO příliš 
konkretizovaná, 
nicméně 
dobrovolné 
nástroje jsou 
výraznou 
součástí 
nástrojového 
mixu ČR 2030) 
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Příloha Is - tabulka č. 2: Mapování koherence krajských strategických dokumentů s ČR 2030 a IP 

Moravskoslezský kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP 
Stručný komentář k obsahu Hodnocení 

0-3 Doporučení/Potenciál 

Strategie rozvoje chytrého 
regionu 
Moravskoslezského kraje 
„Chytřejší kraj“ 2017-2023 

12.6.2017 Přímá vazba na: 
Paragraf 412 - (Sub)urbanizace a prostorová 
mobilita 
„Města a obce musí ve svém urbánním rozvoji 
hledat řešení, jak v jednom místě spojit 
technologické inovace, zejména tzv. integrovaná 
řešení (propojování dopravy, energetiky, 
architektury a komunikačních technologií nebo 
zelené technologie). Celkové zefektivnění 
městského systému, např. v konceptu Smart Cities, 
se však nesmí dít na úkor uchování identity, kterou 
utvářejí památky i další budovy, veřejný prostor, 
kultura a každodenní život. Plánování na místní 
úrovni musí proto podporovat i sociální soudržnost 
a vytvářet živé společenství i životaschopná města. 
K tomu by mělo směřovat podporování konceptu 
chytrých měst. Neboť významná není pouze 
technologická změna, ale mnohem 
významnější jsou často sociální inovace a inovace v 
organizaci.“ 
 
Rozvíjení všech cílů v kapitole Obce a regiony (cíle 
16-20) 

Naplňování většiny opatření a doporučení z oblasti Obce a regiony. 
 
Průřezově reaguje na nejrůznější oblasti rozvoje. 
 
V některých případech strategie vyplňuje tzv. bílá místa, např. 
vysokorychlostní internet, ICT infrastruktura… 
 
Např. 19.6 b) V rámci konceptu Smart City počítat s čistou mobilitou 
včetně elektrokol i cyklodopravou.  (MMR) 
 
STRATEGICKÉ PRIORITY PRO CHYTŘEJŠÍ KRAJ PRO LÉTA 2017-
2023 
1. Doprava 
1) Vybudovat infrastrukturu a inteligentní systémy pro podporu 
chytré mobility 
2) Zvýšit využívání hromadné dopravy a udržitelných forem 
dopravy (pěší, cyklo) 
3) Zvýšit podíl elektromobility, vodíkového pohonu v dopravě 
2. ICT infrastruktura 
1) Vybudovat páteřní datovou infrastrukturu s vysokým nárokem 
na budoucí kapacitu 
pro přenos dat, zvuku, grafiky a videí a technologické centrum 
2) Zajistit pokrytí signálem Wi-Fi ve veřejných budovách a 
dopravních prostředcích 
3) Pokrýt kraj sítěmi pro internet věcí (tzv. IoT sítěmi) 
3. Úspory 
1) Snížit náklady na spotřebu energie a údržbu budov a 
infrastruktury v kraji 
2) Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu 
3) Efektivněji nakládat s odpady a snížit konečnou spotřebu energie 
4. Zdravotnictví 
1) Zvýšit kvalitu a dostupnost zdravotních služeb 
2) Zlepšit odpovědný přístup obyvatel ke zdraví a zvýšit kvalitu 
sociální péče 
5. Debyrokratizace 
1) Odstranit byrokratické překážky a současně udržet vysokou 
kvalitu poskytovaných služeb 
krajského úřadu a přidružených organizací s pomocí elektronizace 
2) Udržet vysokou kvalitu a úroveň korporátního řízení a služeb 
Moravskoslezského kraje 
3) Zajistit informovanost obyvatel kraje a poskytnout otevřená data 

Jakákoli strategie se zaměřením „smart“ je přímo spjata s ČR 2030.  
 
Dokument naplňuje cíle v oblastech: Doprava, ICT 
Infrastruktura, Zdravotnictví, Debyrokratizace a Úspory 
 
Cílem Moravskoslezského kraje je přispět k rozvoji a využívání chytrých 
technologií, zvýšit konkurenceschopnost regionu a kvalitu života jeho 
obyvatel a současně přispět k naplňování cílů dlouhodobé rozvojové 
strategie Moravskoslezského kraje a České republiky.  
 
Dokument rozvíjí všechny cíle v kapitole Obce a regiony 
 
Dokument vyloženě zmiňuje svou provázanost s ČR 2030 v oblasti Obce 
a regiony 
 
Kromě kapitol, kde dokument zmiňuje svou přímou provázanost s ČR 
2030, je v dokumentu bezpočet odkazů na udržitelný rozvoj (ať už 
z popudu dokumentu ČR 2030 nebo jen čistou náhodou). 
 
Důraz je kladen na udržitelné zdroje energie, udržitelnou mobilitu, 
udržitelné stavebnictví, dlouhodobou udržitelnost regionů…  
 

3 

 
Strategie je ukázkovou strategií chytrého regionu respektující udržitelný 
rozvoj a přímo vycházející z ČR 2030.  

Plán rozvoje sportu v 
Moravskoslezském kraji 
2019-2025 

2019 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní opatření 
a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 

 
Potenciál pro naplňování cílů, opatření a doporučení v oblasti 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje. Např.: 
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5.1 a) Zachovat důraz na komunikaci důvodů změny životního stylu a 
benefitů vyplývajících z odpovědného přístupu k vlastnímu zdraví. (MZd) 
5.2 a) Zvýšit informovanost o důvodech nerovnosti v oblasti zdraví mezi 
odbornou i laickou veřejností. (MZd) 
5.2 b) Vytvořit a realizovat motivační program Zvýšení sdílené 
odpovědnosti ve zdraví a ve vztahu k rizikovým faktorům životního stylu. 
(MZd) 
5.3 c) Usnadnit přechody lékařů po studiu do praxe, optimalizaci jejich 
úvazků a příjmů (mj. úpravou platových předpisů) v době před 
dokončením specializačního vzdělávání. (MZd, spolugestor: MPSV) 
5.3 e) Provést implementaci Národní strategie elektronického 
zdravotnictví ČR 2016–2020. (MZd, spolugestor: MV) 
5.4 b) Podporovat a udržet úroveň zdravotní gramotnosti veřejnosti 
pomocí vzdělávání v této oblasti na základních i středních školách. Využít 
k tomu i veřejné propagační kampaně s univerzálním apelem a dosahem 
a přitom pro tuto osvětu zajistit dostatečný objem vynaložených 
veřejných prostředků. (MŠMT, spolugestor: MZd, MPSV, MF) 
5.4 c) Zvyšovat podíl veřejných výdajů na primární prevenci nemocí, mj. v 
rámci zvyšování tzv. zdravotní gramotnosti obyvatel a na podporu zdraví, 
na celkových veřejných výdajích na zdravotnictví. Zajistit dostatečný 
objem prostředků pro financování efektivní ochrany a podpory zdraví a 
prevenci nemocí, a to jak ze státního rozpočtu, tak ze všeobecného 
zdravotního pojištění a dalších zdrojů. (MZd, spolugestor: MF) 
5.5 h) Zvýšit veřejné výdaje na léčbu adiktologických poruch a prevenci 
užívání návykových látek i efektivitu a účelnost jejich vynakládaní. Zvýšit 
finanční podporu pro prevenci a léčbu závislostí. (ÚV, spolugestor: MZd, 
MF, MŠMT, MV) 
Potenciál naplňování i ostatních opatření a doporučení z této skupiny. 

Olomoucký kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP 
Stručný komentář k obsahu Hodnocení 

0-3 Doporučení/Potenciál 

Koncepce rodinné politiky 
Olomouckého kraje 2019-
2022 

17.9.2018 1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují 
dobré fungování rodin. Zaměřují se 
na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a 
rodiny a služby péče o děti i seniory. 
Umožňují tak získat dostatek volného času pro 
zkvalitňování rodinných vztahů. 
1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována 
zvláštní pozornost. Jsou přijímána cílená opatření 
přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a 
uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve 
společnosti. 
 
Minimální vazby i na další cíle týkající se vzdělávání, 
zdravotnictví, stárnutí populace, rodin… 

1.1 a) Motivovat zaměstnavatele, aby poskytovali flexibilní formy 
práce, která je zároveň stabilní a důstojná, a vytvářeli celkové 
prorodinné a atraktivní pracovní prostředí formou firemních 
školek, dětských skupin a dalších rodinných benefitů umožňujících 
slaďování pracovního a rodinného života (work-life balance) i 
dlouhodobé plánování profesionálního rozvoje svých zaměstnanců 
1.1 b) V souladu s Koncepcí rodinné politiky posílit podporu rodin 
prostřednictvím peněžních transferů rodinám a prostřednictvím 
poskytování dostupných příslušných veřejných služeb pro rodiny. 
1.1 iii. V oblasti veřejných služeb zajistit finančně a místně dostupné 
předškolní vzdělávání a péči v mateřských školách, dětských 
skupinách a mikrojeslích. Pro podporu slaďování rodinného a 
pracovního života rodičů dětí mladšího školního věku zajistit 
dostatek kapacit ve školních družinách a zabezpečit v rámci jejich 
činnosti základní nabídku volnočasových zájmových kroužků. 
1.1 iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, 
prohlubovat mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších 
osob do dobrovolnických aktivit. 
1.2 i. V oblasti veřejných služeb zajistit pro děti z rodin se 
specifickými potřebami finančně a místně dostupné předškolní 

„Hlavním cílem je harmonický a trvale udržitelný rozvoj celého území 
Olomouckého kraje a vytvoření podmínek ke klidnému, spokojenému a 
tvořivému životu jeho obyvatel.“ 
 
Provázanost dokumentu s ČR 2030 je nepřímá. Dokument svou 
provázanost s ČR 2030 nezmiňuje a s největší pravděpodobností je daná 
spojitost čistě náhodná. 
 

2 

 
Většina opatření a doporučení je cílena především na národní úroveň. I 
přesto je zde potenciál rozvíjet IP. 
 
1.1 iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, prohlubovat 
mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších osob do 
dobrovolnických aktivit. 
1.1 v. Prosazovat ocenění výchovy dětí v rodině jako společensky 
významné práce a nenahraditelné funkce rodiny. (MPSV, MF) 
1.2 i. V oblasti veřejných služeb zajistit pro děti z rodin se specifickými 
potřebami finančně a místně dostupné předškolní vzdělávání a péči v 
mateřských školách, dětských skupinách a mikrojeslích. Pro děti mladšího 
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vzdělávání a péči v mateřských školách, dětských skupinách a 
mikrojeslích. Pro děti mladšího školního věku zajistit dostatek míst 
ve školních družinách a zabezpečit v rámci jejich činnosti základní 
nabídku volnočasových zájmových kroužků. 
3.3 a) Důsledně naplňovat opatření Vládní strategie pro rovnost žen 
a mužů v ČR na léta 20142020 a Koncepce rodinné politiky. (ÚV, 
spolugestor: MPSV) 
 
Dokument reaguje na opatření a doporučení definované IP. 
Souvislost s IP ale pravděpodobně náhodná. 

školního věku zajistit dostatek míst ve školních družinách a zabezpečit v 
rámci jejich činnosti základní nabídku volnočasových zájmových kroužků.  
3.2 i. Prostřednictvím posílení činnosti Státního fondu rozvoje bydlení 
zavést mechanismus podpory výstavby bytů, včetně současného vzniku 
infrastruktury a občanské vybavenosti v jejich lokalitě, začleněných do 
systému sociálního i dostupného bydlení včetně startovacích bytů pro 
mladé rodiny. (MMR, MPSV, ÚV) 
4.1 a) Posilovat dostupnost kvalitního poradenství pro volbu vzdělávacích 
drah pro rodiče a žáky základních škol, se zvláštním zaměřením na děti z 
rodin s nižším socio-ekonomickým zázemím. (MŠMT) 
4.1 c) Udržet stipendijní systém (mj. sociální a ubytovací stipendium) a 
rozvíjet jej směrem k větší kompenzaci socio-ekonomických nerovností v 
rámci rodinného zázemí. (MŠMT) 
17.1 b) Zohlednit aspekt vylidňování venkova v připravované Strategii 
regionálního rozvoje ČR 21+. (MMR) 

Koncepce podpory rozvoje 
paliativní péče v 
Olomouckém kraji 

17.9.2018 Dokument se zabývá tématem, které není 
rozebíráno v ČR 2030. 

Dokument se zabývá tématem, které není rozebíráno v IP. Dokument se zabývá tématem, které není rozebíráno v ČR 2030 
 

1 

 
Podrobná tematika, která není zakotvena v IP, dá se označit jako vyplnění 
bílého místa. 

Strategický protidrogový 
plán Olomouckého kraje 
2019-2022 

25.2.2019 5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž 
obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. 
Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou 
překračovány. 

5.5 h) Zvýšit veřejné výdaje na léčbu adiktologických poruch a 
prevenci užívání návykových látek i efektivitu a účelnost jejich 
vynakládaní. Zvýšit finanční podporu pro prevenci a léčbu 
závislostí. 

CÍL: Udržet stabilní systém veřejnoprávního výkonu primární prevence v 
Olomouckém kraji, síť služeb a organizací podílejících se na primární 
prevenci a zajistit zvýšení efektivity realizace primární prevence na 
školách. 
 
CÍL: V rámci koordinačních aktivit dosáhnout zvýšení podpory práce 
školních metodiků prevence, funkčnosti školních poradenských pracovišť, 
realizace třídnických hodin na školách a navýšení finančního krytí 
primární prevence ze strany Olomouckého kraje. 
 
CÍL: Udržet systém průběžného vzdělávání pedagogů v tématech primární 
prevence, každoroční realizaci Krajské konference primární prevence a 
zajistit informovanost škol o nabídce vzdělávání v primární prevenci. 
Cíleně podporovat vzdělávání školních metodiků prevence ve 
specializačním 250-hodinovém studiu. 
 
CÍL: Vést školní metodiky prevence k včasnému zachycení rizikového 
chování žáků a studentů a následné intervenci, podporovat využití 
systému výkaznictví a zaměřit se na vybrané rizikové projevy chování 
žáků. 
 
Provázanost s ČR 2030 náhodná. 
 

2 

 
Dokument úzce souvisí s jedním konkrétním cílem a další potenciál 
souvislosti s IP je zde minimální. IP se návykovými látkami zabývá jen 
v jednom cíli.  
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Plán dopravní obslužnosti 
území Olomouckého kraje 

23.9.2019 Minimální provázanost s cíli ČR 2030 
 
20.1 Ústřední státní správa metodicky podporuje a 
rozvíjí nástroje udržitelného rozvoje municipalit 

Minimální provázanost s IP. „Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v 
týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do 
zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní 
péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, 
včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému 
rozvoji územního obvodu.“ 
 
Jakákoli provázanost s ČR 2030 je pouze náhodná. 
 
Plán schválen po skončení sledovaného období!!! 
 

2 

Menší přímý potenciál pro naplňování IP. Plán se zabývá konkrétním 
územím, kdežto cíle/opatření/doporučení ČR 2030 jsou více na národní 
úrovni.  
Je zde však potenciál v oblastech, které jsou úzce spjaty s dopravou. 
Jednotlivá doporučení jsou uvedena i v případě, že jsou primárně cílena 
na národní úroveň. 
 
5.5 e) Provádět stavebně-technická, administrativní a dopravně-
organizační opatření s cílem snížit pod maximální přípustnou hodnotu 
hladinu hluku ze stávajících významně zatížených pozemních komunikací 
vedených v blízkosti zástavby. (MD, spolugestor: MZd) 
5.5 f) Zavádět zóny 30 km/h v obytných oblastech, snižovat maximální 
povolenou rychlost na pozemních komunikacích, využívat tiché asfalty a 
budovat absorpční protihlukové stěny především, kde jsou překračovány 
hlukové limity. (MD, spolugestor: MZd) 
5.5 i) Posilovat příměstskou železnici do dopravní obsluhy velkých měst a 
jejich okolí a v případě potřeby budovat příměstské tramvajové linky, kde 
chybí železniční tratě. (MD) 
5.5 j) Podpořit vybudování, příp. dokončení silničních obchvatů všech 
obcí, jejichž zastavěným územím dosud procházejí komunikace významně 
zatížené tranzitní dopravou. (MD) 
5.5 iv. Nezvyšovat, příp. postupně snižovat celkové počty parkovacích 
stání v centrech měst rušením parkovacích míst v uličním prostoru a 
využít takto uvolněné kapacity pro jiné účely. Systém zpoplatnění 
parkování koncipovat primárně s ohledem na potřebu nezvyšovat 
dopravní zátěže center měst a na potřeby rezidentů (mj. tzv. modré zóny 
a další typy vhodných parkovacích zón). Zároveň zajistit záchytná 
parkoviště na okrajích velkých měst s přímou vazbou na ekologické druhy 
hromadné dopravy. (obce) 
5.5 v. Zajistit vyšší podporu lepšího využívání tzv. multimodality. 
Prostřednictvím dobré nabídky bezplatného bezpečného parkování 
automobilu na okraji měst i v suburbánních oblastech (záchytná 
parkoviště P+R, popř. K+R) i jízdního kola (B+R) a jeho bezplatné přepravy 
(jako 21 spoluzavazadla) v prostředcích kolejové veřejné hromadné 
dopravy i ve vnějších příměstských pásmech velkých měst. U klíčových 
stanic (metra i železničních) a zastávek veřejné osobní hromadné dopravy 
vybudovat dostatečné kapacity pro bezpečné parkování motorových 
vozidel i jízdních kol. (obce) 
10.2 Je zajištěno kvalitní dopravní spojení s ekonomickými populačními a 
dopravními centry Německa, Rakouska a Polska. 
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19.5 i. Využít v maximální míře fondů EU v rámci končícího programového 
období a vybudovat hustou síť bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu 
jako rovnocennou infrastruktur i pro využívání budoucími generacemi. 
19.5 ii. Zahrnout infrastrukturu pro cyklodopravu do staveb ve veřejném 
zájmu.  
19.5 iii. Plánovat v rámci obce i města bezpečnou infrastrukturu pro 
cyklodopravu pro každodenní dojíždění za prací, do škol, za nákupy, za 
zábavou i pro sportovní vyžití. (obce) 
19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a nízkoemisních vozidel. 
19.6 i. Ve velkých městech zavést veřejně garantované systémy pro 
sdílení aut a jízdních kol (tzv. carsharing a tzv. bikesharing). (MD, obce) 
19.6 iv. Vybavovat vozový park vozidly čisté mobility u státní správy, 
samosprávy i státních podniků. 
18.2 Města jsou přátelská ke všem věkovým a uživatelským skupinám. 
18.2 b) V rámci integrovaných nástrojů podporovat pořizování 
nízkopodlažních vozidel. (MMR) 

Krajská příloha k národní 
RIS 3 za Olomoucký kraj 

25.6.2018 8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu 
a vývoje, a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 

8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
8.2 i. Odstraňovat administrativní a byrokratické překážky, které 
brání vyplácení adekvátních a evropsky konkurenceschopných 
odměn výzkumným pracovníkům při jejich zapojení do domácích i 
mezinárodních výzkumných projektů financovaných z veřejných 
prostředků. 

Provázanost s ČR 2030 je dána povahou dokumentu RIS3 a jeho přímou 
návazností na národní RIS3 strategii. 
 
Klíčová oblast změn A: Lépe dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro 
inovace 
Klíčová oblast změn B: Regionální systém podpory transferu technologií 
Klíčová oblast změn C: Kvalitní služby a podpora pro inovativní firmy v 
klíčových oborech/hodnotových řetězcích kraje 

3 

Svou povahou krajská RIS 3 naplňuje v dostatečné míře ČR 2030 a IP. 

Koncepce rozvoje 
tělovýchovy a sportu 
Olomouckého kraje 2019-
2023 

23.9.2019 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Koncepce sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní 
opatření a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 
Koncepce schválena po skončení sledovaného období!!! 
 

2 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 

Zlínský kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení 
0-3 Doporučení/Potenciál 

Krajská příloha Národní 
RIS3 strategie za Zlínský 
kraj 

21.6.2019 8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu 
a vývoje, a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 

8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
8.2 i. Odstraňovat administrativní a byrokratické překážky, které 
brání vyplácení adekvátních a evropsky konkurenceschopných 
odměn výzkumným pracovníkům při jejich zapojení do domácích i 

Provázanost s ČR 2030 je dána povahou dokumentu RIS3 a jeho přímou 
návazností na národní RIS3 strategii 
 
Klíčová oblast A: Lepší dostupnost lidských zdrojů v počtu a kvalitě pro 
inovační podnikání, výzkum a vývoj 
Klíčová oblast B: Zvýšení inovační výkonnosti regionu 
Zvýšení počtu začínajících a technologicky orientovaných firem ve ZK 
 

3 
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mezinárodních výzkumných projektů financovaných z veřejných 
prostředků. 

 
Svou povahou krajská RIS 3 naplňuje v dostatečné míře ČR 2030 a IP. 

Jihomoravský kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP 
Stručný komentář k obsahu Hodnocení 

0-3 Doporučení/Potenciál 

Program rozvoje 
Jihomoravského kraje 
2018-2021 

1.3.2018 1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují 
dobré fungování rodin. Zaměřují se 
na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a 
rodiny a služby péče o děti i seniory. 
Umožňují tak získat dostatek volného času pro 
zkvalitňování rodinných vztahů. 
1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována 
zvláštní pozornost. Jsou přijímána 
cílená opatření přispívající k rovnému přístupu ke 
vzdělávání a uplatnění členů 
těchto rodin na trhu práce i ve společnosti. 
8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu 
a vývoje, a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 
9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost 
produktu na tyto emise 
9.4 Využívání domácí zemědělské produkce se 
zvyšuje a snižuje se tak dovoz 
zemědělských produktů a posiluje se potravinová 
soběstačnost. 
15.2 Snižuje se míra ohrožení půdy vodní a větrnou 
erozí 
18.2 Města jsou přátelská ke všem věkovým a 
uživatelským skupinám. 
19.5 Významně roste délka cyklostezek a 
komunikací vhodných pro cyklisty a cyklistky. 

Průřezový dokument reagující na celou řadu opatření a doporučení.  
 
Například: 
 
1.1  a) Motivovat zaměstnavatele, aby poskytovali flexibilní formy 
práce, která je zároveň stabilní a důstojná, a vytvářeli celkové 
prorodinné a atraktivní pracovní prostředí formou firemních 
školek, dětských skupin a dalších rodinných benefitů umožňujících 
slaďování pracovního a rodinného života (work-life balance) i 
dlouhodobé plánování profesionálního rozvoje svých 
zaměstnanců. 
1.1  iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, 
prohlubovat mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších 
osob do dobrovolnických aktivit. 
8.2  a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
 
Strategie často odráží do jisté míry cíle ČR 2030, protože ty jsou 
definovány více obecně. Na konkrétní opatření a doporučení z IP 
pak často již nereaguje. 
 
 

Udržitelný rozvoj se promítá do celého Programu rozvoje kraje. Přímá 
spojitost s ČR 2030 zmíněna není a dá se tak předpokládat, že opět se 
jedná o spojitost založenou na náhodě.  
 
Nicméně udržitelný rozvoj je v Programu rozvoje kraje silně zakotven a 
rozvíjí důležité cíle ČR 2030 

3 

Je zde potenciál pro větší propojenost s konkrétními 
opatřeními/doporučeními dle naplňovaných cílů. Potenciál je zde značný, 
dáno povahou dokumentu (Program rozvoje).  
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Plán dopravní obslužnosti 
Jihomoravského kraje pro 
období let 2017 až 2021 

Září 2019 Minimální provázanost s ČR 2030 
 
10.2 Je zajištěno kvalitní dopravní spojení 
s ekonomickými populačními a dopravními centry 
Německa, Rakouska a Polska. 
20.1 Ústřední státní správa metodicky podporuje a 
rozvíjí nástroje udržitelného rozvoje 
municipalit 

Minimální provázanost s IP. Dokument podrobně rozebírá oblasti, které nejsou rozebírány v ČR 2030, 
nicméně spojitost s udržitelným rozvojem vykazuje (ale ne spojitost 
s konkrétními cíli ČR 2030). 
 
Plán schválen po skončení sledovaného období!!! 
 

2 

 
5.5 e) Provádět stavebně-technická, administrativní a dopravně-
organizační opatření s cílem snížit pod maximální přípustnou hodnotu 
hladinu hluku ze stávajících významně zatížených pozemních komunikací 
vedených v blízkosti zástavby. (MD, spolugestor: MZd) 
5.5 f) Zavádět zóny 30 km/h v obytných oblastech, snižovat maximální 
povolenou rychlost na pozemních komunikacích, využívat tiché asfalty a 
budovat absorpční protihlukové stěny především, kde jsou překračovány 
hlukové limity. (MD, spolugestor: MZd) 
5.5 i) Posilovat příměstskou železnici do dopravní obsluhy velkých měst a 
jejich okolí a v případě potřeby budovat příměstské tramvajové linky, kde 
chybí železniční tratě. (MD) 
5.5 j) Podpořit vybudování, příp. dokončení silničních obchvatů všech 
obcí, jejichž zastavěným územím dosud procházejí komunikace významně 
zatížené tranzitní dopravou. (MD) 
5.5 iv. Nezvyšovat, příp. postupně snižovat celkové počty parkovacích 
stání v centrech měst rušením parkovacích míst v uličním prostoru a 
využít takto uvolněné kapacity pro jiné účely. Systém zpoplatnění 
parkování koncipovat primárně s ohledem na potřebu nezvyšovat 
dopravní zátěže center měst a na potřeby rezidentů (mj. tzv. modré zóny 
a další typy vhodných parkovacích zón). Zároveň zajistit záchytná 
parkoviště na okrajích velkých měst s přímou vazbou na ekologické druhy 
hromadné dopravy. (obce) 
5.5 v. Zajistit vyšší podporu lepšího využívání tzv. multimodality. 
Prostřednictvím dobré nabídky bezplatného bezpečného parkování 
automobilu na okraji měst i v suburbánních oblastech (záchytná 
parkoviště P+R, popř. K+R) i jízdního kola (B+R) a jeho bezplatné přepravy 
(jako 21 spoluzavazadla) v prostředcích kolejové veřejné hromadné 
dopravy i ve vnějších příměstských pásmech velkých měst. U klíčových 
stanic (metra i železničních) a zastávek veřejné osobní hromadné dopravy 
vybudovat dostatečné kapacity pro bezpečné parkování motorových 
vozidel i jízdních kol. (obce) 
10.2 Je zajištěno kvalitní dopravní spojení s ekonomickými populačními a 
dopravními centry Německa, Rakouska a Polska. 
19.5 i. Využít v maximální míře fondů EU v rámci končícího programového 
období a vybudovat hustou síť bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu 
jako rovnocennou infrastruktur i pro využívání budoucími generacemi. 
19.5 ii. Zahrnout infrastrukturu pro cyklodopravu do staveb ve veřejném 
zájmu.  
19.5 iii. Plánovat v rámci obce i města bezpečnou infrastrukturu pro 
cyklodopravu pro každodenní dojíždění za prací, do škol, za nákupy, za 
zábavou i pro sportovní vyžití. (obce) 
19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a nízkoemisních vozidel. 
19.6 i. Ve velkých městech zavést veřejně garantované systémy pro 
sdílení aut a jízdních kol (tzv. carsharing a tzv. bikesharing). (MD, obce) 
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19.6 iv. Vybavovat vozový park vozidly čisté mobility u státní správy, 
samosprávy i státních podniků. 
18.2 Města jsou přátelská ke všem věkovým a uživatelským skupinám. 
18.2 b) V rámci integrovaných nástrojů podporovat pořizování 
nízkopodlažních vozidel. (MMR) 

Koncepce rozvoje sportu 
v Jihomoravském kraji do 
roku 2025 

2019 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Koncepce sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní 
opatření a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 

Kraj Vysočina 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení 
0-3 Doporučení/Potenciál 

Koncepce 
environmentálního 
vzdělávání, výchovy a 
osvěty Kraje Vysočina 
2018-2025 

12.12.2017 4. Vzdělávání rozvíjí individuální potenciál jedinců a 
jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a 
podporuje soudržnou společnost orientovanou na 
udržitelný rozvoj. 

4.2  a) V rámci revizí kurikulárních dokumentů (RVP) začlenit důraz 
na přímou zkušenost s reálným světem a praxí mimo třídu a školu 
s cílem zapojení dalších aktérů (například subjekty veřejné správy, 
neziskového sektoru a firem) do samotného vzdělávání žáků. 
(MŠMT) 
4.2  d) V rámci dalšího vzdělávání pedagogů a dalších vzdělavatelů 
posílit důraz na trendy, které výrazně ovlivňují roli vzdělavatelů – 
jako je např. udržitelný rozvoj, digitalizace a využití technologií 
k výuce a k práci s informacemi či posuny zkušeností žáků od 
reálného světa k virtuálnímu. (MŠMT) 
4.3  d) Provést revize kurikulárních dokumentů (RVP) tak, aby 
posílily začlenění cílů a principů vzdělávání k udržitelnému rozvoji… 

Koncepce podrobně rozvíjí skupinu cílů 4.  3 

Opatření a doporučení z kategorie 4 IP Vzdělávání rozvíjí individuální 
potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a 
podporuje soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj. 

Plán rozvoje sportu v Kraji 
Vysočina (2018 – 2025) 

2018 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní opatření 
a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 
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Strategický plán rozvoje 
zdravotnictví Kraje 
Vysočina 

12.4.2019 5.1 Zvyšuje se délka života ve zdraví u všech skupin 
obyvatel České republiky. 
5.2 Snižují se vlivy způsobující nerovnosti v oblasti 
zdraví. 
5.3 Systém veřejného zdravotnictví je stabilní, 
všeobecně dostupný co do kvality 
i kapacity a současně se rozvíjí odpovídající profesní 
struktura. Věkový průměr 
lékařského i nelékařského personálu se snižuje a 
zlepšuje se ohodnocení všech 
pracovníků ve zdravotnictví. 
5.4 Zdravý životní styl je podporován 
prostřednictvím vyšších veřejných výdajů 
s důrazem na primární prevenci nemocí a podporu 
zdraví v průběhu celého života. 
16. Veřejné služby v území jsou pro všechny 
obyvatele lépe dostupné. Růst kvality života 
v jednotlivých municipalitách snižuje regionální 
nerovnosti. 

Strategický plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje 
konkrétní opatření a doporučení vyplývající z IP. 

Dokument reaguje na skupinu cílů 5. Zdraví všech obyvatel se zlepšuje. 
 
Opět spojitost s ČR 2030 náhodná, nicméně její cíle podrobně rozvíjí, a to 
nejen v reakci na současné požadavky udržitelného rozvoje, ale také 
v reakci na současnou kvalitu zdravotní péče v regionech ČR.  

3 

 
Opatření a doporučení z kategorie 5 IP Zdraví všech skupin obyvatel se 
zlepšuje. 

Koncepce rozvoje silniční 
sítě na území Kraje 
Vysočina 

15.12.2017 Dokument se zabývá tématem, které není podrobně 
rozebíráno v ČR 2030 a jeho spojitost s principy 
udržitelného rozvoje je minimální i přes to, že 
potenciál zapojení udržitelného rozvoje zde je. 

Dokument se zabývá tématem, které není podrobně rozebíráno 
v IP a jeho spojitost s principy udržitelného rozvoje je minimální i 
přes to, že potenciál zapojení udržitelného rozvoje zde je. 

Dokument se zabývá tématem, které není podrobně rozebíráno v ČR 
2030 a jeho spojitost s principy udržitelného rozvoje je minimální i přes 
to, že potenciál zapojení udržitelného rozvoje zde je. 
 

1 

 
Minimální potenciál. 
5.5 f) Zavádět zóny 30 km/h v obytných oblastech, snižovat maximální 
povolenou rychlost na pozemních komunikacích, využívat tiché asfalty a 
budovat absorpční protihlukové stěny především, kde jsou překračovány 
hlukové limity. (MD, spolugestor: MZd) 
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Územní energetická 
koncepce Kraje Vysočina -  
aktualizace 2017 

Červen 
2017 

9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost 
produktu na tyto emise. 
9.3 Zvyšuje se energetická a materiálová účinnost 
ekonomiky. 
19.1 Obce III. Stupně předcházejí dopadům změny 
klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit. 
19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a 
nízkoemisních vozidel. 

9.1 d) Zajistit prostředky z ESIF na snížení spotřeby energie 
v průmyslových, výrobních provozech, budovách a na podporu 
většího podílu OZE na konečné spotřebě energie po roce 2020. 
(MMR ve spolupráci s MPO) 
19.6 b) V rámci konceptu Smart City počítat s čistou mobilitou 
včetně elektrokol i cyklodopravou.  (MMR) 
 

„Udržitelnost = tento strategický cíl má ekonomický a environmentální 
rozměr. Z ekonomického pohledu by strategie rozvoje měla být 
koncipována tak, aby umožňovala dlouhodobě hradit náklady spojené 
s užitím energie bez negativních vlivů na kvalitu života či úroveň 
hospodářství. Z hlediska 
environmentálního se pod pojmem „udržitelný rozvoj“ rozumí společensky 
odpovědný přístup vědomě preferující ekologicky šetrnější – obnovitelné 
či druhotné – zdroje před zdroji fosilního původu, jejichž potenciál je 
vyčerpatelný a jejichž spalování vede k nežádoucím emisím.“ 
 
„Udržitelnost (udržitelný rozvoj) = struktura energetiky, která je 
dlouhodobě udržitelná z pohledu 
životního prostředí (nezhoršování kvality ŽP), finančně-ekonomického 
(finanční stabilita energetických podniků a schopnost zajistit potřebné 
investice do obnovy a rozvoje), lidských zdrojů (vzdělanost) a sociálních 
dopadů (zaměstnanost) a primárních zdrojů (dostupnost).“ 
 
Dokument reaguje na současné výzvy v rámci udržitelného rozvoje a 
rozvíjí cíle ČR 2030. 
 
Dokument zmiňuje provázanost se Strategií udržitelného rozvoje, ale 
s verzí z roku 2010. I přes svou aktualizaci z roku 2017 se jedná stále o 
starší dokument. 

3 

 
Dokument reaguje na cíle ČR 2030 efektivními způsoby. Je zde potenciál 
pro rozvíjení opatření a doporučení k cílům 9.1, 9.3, 19.1 a 19.6. 

Pardubický kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení 
0-3 Doporučení/Potenciál 
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Aktualizace Krajské přílohy 
k národní RIS 3 za 
Pardubický kraj 

18.6.2019 8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 

8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
8.2 i. Odstraňovat administrativní a byrokratické překážky, které 
brání vyplácení adekvátních a evropsky konkurenceschopných 
odměn výzkumným pracovníkům při jejich zapojení do domácích i 
mezinárodních výzkumných projektů financovaných z veřejných 
prostředků. 

Klíčová oblast změn A: Dostatek kvalitních lidských zdrojů pro potřeby 
praxe 
Klíčová oblast změn B: Posílení kvality a ekonomického přínosu veřejného 
výzkumu 
Klíčová oblast změn C: Zvýšení inovační výkonnosti a podnikatelské 
aktivity vedoucí k ekonomické efektivitě firem 
 
Provázanost s ČR 2030 je dána povahou dokumentu RIS3 a jeho přímou 
návazností na národní RIS3 strategii 
 

3 

 
Svou povahou krajská RIS 3 naplňuje v dostatečné míře ČR 2030 a IP. 

Koncepce podpory 
památkové péče na území 
Pardubického kraje na léta 
2017 – 2020 

11.9.2017 6. Vyšší veřejné investice podporují klíčové funkce 
kultury a rovný přístup ke kultuře a kreativitě. 

6.1 a) Zajistit navýšení veřejných finančních zdrojů v kultuře a 
zahájit kroky k úpravám legislativy, které jsou potřeba pro zlepšení 
dlouhodobého finančního plánování kulturních organizací. (MK) 
6.3 a) Rozpracovat dále záměry definované v dokumentu Státní 
kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025) 
v rámci plánované Strategie podpory a rozvoje kulturních a 
kreativních průmyslů. (MK) 
 
Provázanosti v oblasti kultury, ale i zde shoda s IP spíše náhodná. 
Potenciál k rozvoji více opatření a doporučení IP. 

Dokument do jisté míry naplňuje určité cíle ČR 2030, ale provázanost je 
jen minimální. 

2 

 
6.3 i. Posílit synergie péče o památky s podporou cestovního ruchu a 
místního rozvoje – ve spolupráci MK s MMR (včetně státní příspěvkové 
organizace CzechTourism), kraji a místními vysokými školami. Vzhledem 
k zvažovanému přesunu agendy cestovního ruchu na MK analyzovat 
posílení dosavadní spolupráce. (MK, MMR, kraje) 
Potenciál ve skupině cílů 6. Vyšší veřejné investice podporují klíčové 
funkce kultury a rovný přístup ke kultuře a kreativitě. 
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Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb 
Pardubického kraje 2019-
2021 

19.2.2019 1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují 
dobré fungování rodin. Zaměřují se na finanční 
zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby 
péče o děti i seniory. Umožňují tak získat dostatek 
volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů. 
1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována 
zvláštní pozornost. Jsou přijímána cílená opatření 
přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a 
uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve 
společnosti. 
2.2 Přístup k důstojné práci se rozšiřuje i pro 
skupiny, které jsou na trhu práce dosud 
znevýhodněné – rodiče na rodičovské dovolené, 
osoby se zdravotním postižením 
nebo osoby starší 50 let 
5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
5.4 Zdravý životní styl je podporován 
prostřednictvím vyšších veřejných výdajů 
s důrazem na primární prevenci nemocí a podporu 
zdraví v průběhu celého života. 
5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž 
obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. 
Příslušné limity 
škodlivých látek a hluku nejsou překračovány. 

1.1 iii. V oblasti veřejných služeb zajistit finančně a místně dostupné 
předškolní vzdělávání a péči v mateřských školách, dětských 
skupinách a mikrojeslích. Pro podporu slaďování rodinného a 
pracovního života rodičů dětí mladšího školního věku zajistit 
dostatek kapacit ve školních družinách a zabezpečit v rámci jejich 
činnosti základní nabídku volnočasových zájmových kroužků. 
1.1 iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, 
prohlubovat mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších 
osob do dobrovolnických aktivit. 
1.1 a 1.2 b) V souladu s Koncepcí rodinné politiky posílit podporu 
rodin se specifickými potřebami prostřednictvím peněžních 
transferů rodinám a především prostřednictvím poskytování 
dostupných příslušných veřejných služeb pro rodiny. (MPSV, 
spolugestor: MF) 
2.2 a) Zajistit dostupnost kariérového poradenství pro osoby se 
ztíženým přístupem na trh práce s cílem odstraňování bariér ke 
vstupu na otevřený trh práce. (MPSV) 
5.3 d) Zajistit propojení zdravotního a sociálního pomezí pro 
efektivnější poskytování péče a optimalizaci lidských zdrojů i pro 
zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů. (MZd, MPSV, 
spolugestor: MF) 
5.5 h) Zvýšit veřejné výdaje na léčbu adiktologických poruch a 
prevenci užívání návykových látek i efektivitu a účelnost jejich 
vynakládaní. Zvýšit finanční podporu pro prevenci a léčbu 
závislostí. (ÚV, spolugestor: MZd, MF, MŠMT, MV) 

Dokument průřezově reaguje na cíle ČR 2030, a to na soubor cílů 
týkajících se sociálních služeb (rodiny, senioři, OZP…). 
 
Provázanost s ČR 2030 pravděpodobně náhodná, nicméně rozvíjí celou 
řadu jejích cílů. 

3 

 
Další potenciál naplňování opatření a doporučení dle naplňovaných cílů, 
tedy: 1.1, 1.2, 2.2, 5.4 a 5.5.  

25.6.2018 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní opatření 
a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 
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Plán rozvoje sportu v 
Pardubickém kraji 2018 -
2025 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 

Územní energetické 
koncepce Pardubického 
kraje - aktualizace 2018 

19.2.2019 9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost 
produktu na tyto emise. 
9.3 Zvyšuje se energetická a materiálová účinnost 
ekonomiky. 
19. Města a obce omezila emise skleníkových plynů 
a adaptovala se na negativní dopady změny klimatu. 
19.1 Obce III. stupně předcházejí dopadům změny 
klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit. 
19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a 
nízkoemisních vozidel. 

9.1 d) Zajistit prostředky z ESIF na snížení spotřeby energie v 
průmyslových, výrobních provozech, budovách a na podporu 
většího podílu OZE na konečné spotřebě energie po roce 2020. 
(MMR ve spolupráci s MPO) 
19.6 b) V rámci konceptu Smart City počítat s čistou mobilitou 
včetně elektrokol i cyklodopravou.  (MMR) 
 
 

„Vizí Územní energetické koncepce Pardubického kraje je zajistit 
spolehlivé a hospodárné zásobování a nakládání s palivy a energií v 
souladu s udržitelným rozvojem kraje.“ 
 
Priority: 

- zajištění optimální dodávky energií pro stávající odběratele i 
pro rozvoj území; 

- snižování energetické náročnosti všech spotřebitelských 
sektorů; 

- snižování emisní zátěže ze zdrojů tepla spalujících tuhá, 
kapalná i plynná paliva ve vyjmenovaných oblastech; 

- maximální využívání kombinované výroby tepla a elektrické 
energie; 

- maximální využívání obnovitelných zdrojů energie. 
 
Dokument reaguje na současné výzvy v rámci udržitelného rozvoje a 
rozvíjí cíle ČR 2030. 
 

3 

 
Dokument reaguje na cíle ČR 2030 efektivními způsoby. Je zde potenciál 
pro rozvíjení opatření a doporučení k cílům 9.1, 9.3, 19.1 a 19.6. 

Královéhradecký kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení 
0-3 Doporučení/Potenciál 
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Program rozvoje 
Královéhradeckého kraje 
2017-2020 

19.6.2017 2.1 Trh práce vykazuje na celostátní i regionální 
úrovni nižší strukturální nerovnováhy, zmírňuje se 
polarizace trhu práce i její společenské dopady. 
5.4 Zdravý životní styl je podporován 
prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem 
na primární prevenci nemocí a podporu zdraví v 
průběhu celého života. 
8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 
9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost 
produktu na tyto emise.  
9.2 Zvyšuje se podíl oběhového hospodářství na 
celkovém objemu materiálových toků.  
9.3 Zvyšuje se energetická a materiálová účinnost 
ekonomiky. 9.4 Využívání domácí zemědělské 
produkce se zvyšuje a snižuje se tak dovoz 
zemědělských produktů a posiluje se potravinová 
soběstačnost. 
10.2 Je zajištěno kvalitní dopravní spojení s 
ekonomickými populačními a dopravními centry 
Německa, Rakouska a Polska. 
19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a 
nízkoemisních vozidel. 
20.1 Ústřední státní správa metodicky podporuje a 
rozvíjí nástroje udržitelného rozvoje municipalit. 
 
-> Průřezově reaguje na širokou škálu cílů ČR 2030, 
zde uvedeny ty nejvýznamnější, dokument se však 
do jisté míry dotýká většiny cílů 

2.1 a) Revidovat systém rekvalifikací tak, aby více odpovídal 
potřebám (mj. stárnoucí a digitalizující se) společnosti. (MPSV) 
5.4 b) Podporovat a udržet úroveň zdravotní gramotnosti 
veřejnosti pomocí vzdělávání v této oblasti na základních i 
středních školách. Využít k tomu i veřejné propagační kampaně s 
univerzálním apelem a dosahem a přitom pro tuto osvětu zajistit 
dostatečný objem vynaložených veřejných prostředků. (MŠMT, 
spolugestor: MZd, MPSV, MF) 
5.4 d) Efektivně využívat prostředky z veřejného zdravotního 
pojištění (tj. zejména z tzv. fondů prevence zdravotních pojišťoven) 
k podpoře zdraví a prevenci nemocí. (MZd) 
8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
9.1 d) Zajistit prostředky z ESIF na snížení spotřeby energie v 
průmyslových, výrobních provozech, budovách a na podporu 
většího podílu OZE na konečné spotřebě energie po roce 2020. 
(MMR ve spolupráci s MPO) 
19.6 b) V rámci konceptu Smart City počítat s čistou mobilitou 
včetně elektrokol i cyklodopravou.  (MMR) 
 
-> Pouze výčet nejvýznamnějších provázaností s IP.  
 

1.1 Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 
podnikatelského prostředí na území 
Královéhradeckého kraje 
2.1 Napojit Královéhradecký kraj na nadřazenou dopravní síť 
meziregionálního a přeshraničního významu 
2.3 Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje veřejnou dopravou 
šetrnou k životnímu prostředí a 
zvýšit její atraktivitu 
4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické zátěže na 
území Královéhradeckého kraje 
4.3 Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich šetrné využívání na 
celém území Královéhradeckého 
kraje 
4.4 Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat o krajinu a 
přírodní ekosystémy na území kraje a podporovat rozvoj ekologického 
vzdělávání, výchovy a osvěty 
4.5 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví a podporovat 
rozvoj jejich mimoprodukčních funkcí 
 
-> Pouze výčet nejzajímavějších cílů 
 
 
Program rozvoje kraje naplňuje celou řadu cílů ČR 2030. Ačkoliv 
nezmiňuje svou přímou spojitost s ČR 2030, dá se zde inspirace 
dokumentem, popř. jeho předchozí verzí, předpokládat. 
 
Ukázkový příklad udržitelného Programu rozvoje kraje 

3 

 
Program do vysoké míry naplňuje cíle/opatření/doporučení. Další 
potenciál v opatřeních/doporučeních dle naplňovaných cílů, tedy 2.1, 5.4, 
8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.2, 19.6 a 20.1. Povaha dokumentu (Program 
rozvoje) však skýtá potenciál pro průřezové naplňování bezpočtu dalších 
cílů/opatření/doporučení.  
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Střednědobý plán 
sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje 
2018-2020 

4.12.2017 1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují 
dobré fungování rodin. Zaměřují se na finanční 
zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby 
péče o děti i seniory. Umožňují tak získat dostatek 
volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů. 
1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována 
zvláštní pozornost. Jsou přijímána cílená opatření 
přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a 
uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve 
společnosti. 
2.2 Přístup k důstojné práci se rozšiřuje i pro 
skupiny, které jsou na trhu práce dosud 
znevýhodněné – rodiče na rodičovské dovolené, 
osoby se zdravotním postižením 
nebo osoby starší 50 let 
3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením.  
5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
5.4 Zdravý životní styl je podporován 
prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem 
na primární prevenci nemocí a podporu zdraví v 
průběhu celého života. 

1.1 iii. V oblasti veřejných služeb zajistit finančně a místně dostupné 
předškolní vzdělávání a péči v mateřských školách, dětských 
skupinách a mikrojeslích. Pro podporu slaďování rodinného a 
pracovního života rodičů dětí mladšího školního věku zajistit 
dostatek kapacit ve školních družinách a zabezpečit v rámci jejich 
činnosti základní nabídku volnočasových zájmových kroužků. 
1.1 iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, 
prohlubovat mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších 
osob do dobrovolnických aktivit. 
1.1 a 1.2 b) V souladu s Koncepcí rodinné politiky posílit podporu 
rodin se specifickými potřebami prostřednictvím peněžních 
transferů rodinám a především prostřednictvím poskytování 
dostupných příslušných veřejných služeb pro rodiny. (MPSV, 
spolugestor: MF) 
2.2 a) Zajistit dostupnost kariérového poradenství pro osoby se 
ztíženým přístupem na trh práce s cílem odstraňování bariér ke 
vstupu na otevřený trh práce. (MPSV) 
5.3 d) Zajistit propojení zdravotního a sociálního pomezí pro 
efektivnější poskytování péče a optimalizaci lidských zdrojů i pro 
zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů. (MZd, MPSV, 
spolugestor: MF) 

Dokument průřezově reaguje na cíle ČR 2030 a to na soubor cílů týkajících 
se sociálních služeb (rodiny, senioři, OZP, osoby v krizi, inovace 
v sociálních službách…). 
 
Provázanost s ČR 2030 pravděpodobně náhodná, ale rozvíjí celou řadu 
jejích cílů. 

3 

Další potenciál naplňování opatření a doporučení dle naplňovaných cílů, 
tedy: 1.1, 1.2, 2.2, 3.1 a 5.4.  
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Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje 
na období 2021–2027 

2019 Reaguje na velkou většinu cílů ČR 2030. Zde 
uvedeny ty nejvýznamnější:  
 
3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením. 
5.1 Zvyšuje se délka života ve zdraví u všech skupin 
obyvatel České republiky.  
5.2 Snižují se vlivy způsobující nerovnosti v oblasti 
zdraví.  
5.3 Systém veřejného zdravotnictví je stabilní, 
všeobecně dostupný co do kvality i kapacity a 
současně se rozvíjí odpovídající profesní struktura. 
Věkový průměr lékařského i nelékařského personálu 
se snižuje a zlepšuje se ohodnocení všech 
pracovníků ve zdravotnictví. 
6.1 Do oblasti kultury směřují vyšší veřejné výdaje a 
posilují se možnosti dlouhodobého finančního 
plánování kulturních organizací. 
8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 
9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost 
produktu na tyto emise.  
9.2 Zvyšuje se podíl oběhového hospodářství na 
celkovém objemu materiálových toků.  
9.3 Zvyšuje se energetická a materiálová účinnost 
ekonomiky. 

2.1 a) Revidovat systém rekvalifikací tak, aby více odpovídal 
potřebám (mj. stárnoucí a digitalizující se) společnosti. (MPSV) 
5.4 b) Podporovat a udržet úroveň zdravotní gramotnosti 
veřejnosti pomocí vzdělávání v této oblasti na základních i 
středních školách. Využít k tomu i veřejné propagační kampaně s 
univerzálním apelem a dosahem a přitom pro tuto osvětu zajistit 
dostatečný objem vynaložených veřejných prostředků. (MŠMT, 
spolugestor: MZd, MPSV, MF) 
5.4 d) Efektivně využívat prostředky z veřejného zdravotního 
pojištění (tj. zejména z tzv. fondů prevence zdravotních pojišťoven) 
k podpoře zdraví a prevenci nemocí. (MZd) 
8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
9.1 d) Zajistit prostředky z ESIF na snížení spotřeby energie v 
průmyslových, výrobních provozech, budovách a na podporu 
většího podílu OZE na konečné spotřebě energie po roce 2020. 
(MMR ve spolupráci s MPO) 
19.6 b) V rámci konceptu Smart City počítat s čistou mobilitou 
včetně elektrokol i cyklodopravou.  (MMR) 
9.2 v. Provádět osvětové aktivity v oblasti oběhového hospodářství 
na všech úrovních: jedinci, veřejná správa, vzdělávací zařízení na 
všech stupních, průmyslové a zaměstnavatelské svazy, asociace, 
sdružení a další. Podporovat preference výrobků z druhotných 
surovin, provádět osvětu o významu třídění odpadů a recyklace aj., 
podporovat opravy, znovu používání či sdílení produktů – realizovat 
opatření z Programu předcházení vzniku odpadů, aktivity v oblasti 
prevence vzniku odpadů (metodiky a letáky MŽP). 

Dokument vyloženě zmiňuje svou provázanost s ČR 2030: 
 
„Česká republika 2030 je strategickým rámcem pro dlouhodobý rozvoj 
české společnosti, jehož cílem je zvyšování kvality života všech obyvatel 
České republiky při respektování přírodních limitů. Na základě strukturální 
analýzy současného stavu a trendů formuluje strategické a specifické cíle, 
kterých by Česká republika měla do roku 2030 dosáhnout. Jejich 
naplňování bude v gesci věcně příslušných ústředních orgánů státní 
správy, strategický rámec zároveň bude sloužit jako vodítko pro rozvoj 
regionů a obcí. 
Česká republika 2030 propojuje dva významné koncepty – kvalitu života a 
udržitelný rozvoj a formuluje své cíle celkem v šesti klíčových oblastech:“ 
 
Velmi průřezová strategie, naplňující velkou většinu cílů ČR 2030.  
 
Strategie schválena až po skončení sledovaného období!!! 

3 
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17. Růst kvality života v jednotlivých municipalitách 
snižuje regionální nerovnosti. 
18. Kvalitní urbánní rozvoj sídelních útvarů je 
zajištěn.   
19. Města a obce omezila emise skleníkových plynů 
a adaptovala se na negativní dopady změny klimatu. 

 
Strategie do vysoké míry naplňuje cíle/opatření/doporučení. Další 
potenciál v opatřeních/doporučeních dle naplňovaných cílů, tedy 3.1, 5.1, 
5.2, 5.3, 6.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, skupina cílů 17, skupina 18 a skupina 19. 
Povaha dokumentu (Strategie rozvoje) však skýtá potenciál pro průřezové 
naplňování bezpočtu dalších cílů/opatření/doporučení. 

Liberecký kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení 
0-3 Doporučení/Potenciál 

Aktualizace Krajské přílohy 
k Národní RIS3 za 
Liberecký kraj 

26.6.2018 8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 

8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
8.2 i. Odstraňovat administrativní a byrokratické překážky, které 
brání vyplácení adekvátních a evropsky konkurenceschopných 
odměn výzkumným pracovníkům při jejich zapojení do domácích i 
mezinárodních výzkumných projektů financovaných z veřejných 
prostředků. 

Provázanost s ČR 2030 je dána povahou dokumentu RIS3 a jeho přímou 
návazností na národní RIS3 strategii. 
 
Klíčová oblast změn A: LIDSKÉ ZDROJE PRO INOVACE, VĚDU A VÝZKUM 
Klíčová oblast změn B: INOVATIVNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 
Klíčová oblast změn C: POSÍLENÍ SCHOPNOSTÍ VaV CENTER A SPECIALISTŮ 
VYTVÁŘET APLIKOVATELNÉ 
VÝSLEDKY 
Klíčová oblast změn D: PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ INOVAČNÍHO 
EKOSYSTÉMU 
 
„Liberecký kraj rozvíjející se v souladu s principy udržitelného rozvoje, 
opírající se o kreativní inovativní firmy schopné obstát na globálním trhu 
i o mezinárodně významné instituce v sektoru vědy a výzkumu. “ 
 

3 
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Svou povahou krajská RIS 3 naplňuje v dostatečné míře ČR 2030 a IP. 

Plán rozvoje sportu v 
Libereckém kraji na roky 
2018 – 2020 

30.1.2018 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní opatření 
a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 

Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb 
Libereckého kraje na 
období 2018 - 2020 

27.6.2017 1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují 
dobré fungování rodin. Zaměřují se 
na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a 
rodiny a služby péče o děti i seniory. 
Umožňují tak získat dostatek volného času pro 
zkvalitňování rodinných vztahů. 
1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována 
zvláštní pozornost. Jsou přijímána 
cílená opatření přispívající k rovnému přístupu ke 
vzdělávání a uplatnění členů 
těchto rodin na trhu práce i ve společnosti. 
3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením. 
5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
5.4 Zdravý životní styl je podporován 
prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem 
na primární prevenci nemocí a podporu zdraví v 
průběhu celého života. 
5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž 
obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. 
Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou 
překračovány. 

1.1 iii. V oblasti veřejných služeb zajistit finančně a místně dostupné 
předškolní vzdělávání a péči v mateřských školách, dětských 
skupinách a mikrojeslích. Pro podporu slaďování rodinného a 
pracovního života rodičů dětí mladšího školního věku zajistit 
dostatek kapacit ve školních družinách a zabezpečit v rámci jejich 
činnosti základní nabídku volnočasových zájmových kroužků. 
1.1 iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, 
prohlubovat mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších 
osob do dobrovolnických aktivit. 
1.1 a 1.2 b) V souladu s Koncepcí rodinné politiky posílit podporu 
rodin se specifickými potřebami prostřednictvím peněžních 
transferů rodinám a především prostřednictvím poskytování 
dostupných příslušných veřejných služeb pro rodiny. (MPSV, 
spolugestor: MF) 
5.3 d) Zajistit propojení zdravotního a sociálního pomezí pro 
efektivnější poskytování péče a optimalizaci lidských zdrojů i pro 
zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů. (MZd, MPSV, 
spolugestor: MF) 
5.4 b) Podporovat a udržet úroveň zdravotní gramotnosti 
veřejnosti pomocí vzdělávání v této oblasti na základních i 
středních školách. Využít k tomu i veřejné propagační kampaně s 
univerzálním apelem a dosahem a přitom pro tuto osvětu zajistit 

Dokument průřezově reaguje na cíle ČR 2030, a to na soubor cílů 
týkajících se sociálních služeb (rodiny, senioři, OZP, osoby se sociálním 
vyloučením, mládež do 26 let…). 
 
Provázanost s ČR 2030 pravděpodobně náhodná (už jen z důvodu 
schválení strategie krátce po zveřejnění ČR 2030), ale rozvíjí celou řadu 
jejích cílů. 

3 
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dostatečný objem vynaložených veřejných prostředků. (MŠMT, 
spolugestor: MZd, MPSV, MF) 

Další potenciál naplňování opatření a doporučení dle naplňovaných cílů, 
tedy: 1.1, 1.2, 3.1, 5.4 a 5.5.  

Plán protidrogové politiky 
Libereckého kraje na 
období 2019 - 2022 

Červen 
2019 

5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž 
obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. 
Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou 
překračovány. 

5.5 h) Zvýšit veřejné výdaje na léčbu adiktologických poruch a 
prevenci užívání návykových látek i efektivitu a účelnost jejich 
vynakládaní. Zvýšit finanční podporu pro prevenci a léčbu 
závislostí. (ÚV, spolugestor: MZd, MF, MŠMT, MV) 
 

 2 

 
Dokument úzce souvisí s jedním konkrétním cílem a další potenciál 
souvislosti s IP je zde minimální. IP se návykovými látkami zabývá jen 
v jednom cíli.  

Ústecký kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030  Stručný komentář k obsahu Hodnocení 
0-3 Doporučení/Potenciál 
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Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v 
Ústeckém kraji na období 
2019–2021 

Říjen 2018 1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují 
dobré fungování rodin. Zaměřují se 
na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a 
rodiny a služby péče o děti i seniory. Umožňují tak 
získat dostatek volného času pro zkvalitňování 
rodinných vztahů. 
1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována 
zvláštní pozornost. Jsou přijímána cílená opatření 
přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a 
uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve 
společnosti. 
3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením. 
5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž 
obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. 
Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou 
překračovány. 

1.1 iii. V oblasti veřejných služeb zajistit finančně a místně dostupné 
předškolní vzdělávání a péči v mateřských školách, dětských 
skupinách a mikrojeslích. Pro podporu slaďování rodinného a 
pracovního života rodičů dětí mladšího školního věku zajistit 
dostatek kapacit ve školních družinách a zabezpečit v rámci jejich 
činnosti základní nabídku volnočasových zájmových kroužků. 
1.1 iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, 
prohlubovat mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších 
osob do dobrovolnických aktivit. 
1.1 a 1.2 b) V souladu s Koncepcí rodinné politiky posílit podporu 
rodin se specifickými potřebami prostřednictvím peněžních 
transferů rodinám a především prostřednictvím poskytování 
dostupných příslušných veřejných služeb pro rodiny. (MPSV, 
spolugestor: MF) 
5.5 h) Zvýšit veřejné výdaje na léčbu adiktologických poruch a 
prevenci užívání návykových látek i efektivitu a účelnost jejich 
vynakládaní. Zvýšit finanční podporu pro prevenci a léčbu 
závislostí. (ÚV, spolugestor: MZd, MF, MŠMT, MV) 
 
 

Průřezový dokument zabývající se sociálními službami reagující na ty cíle 
ČR 2030, které souvisejí se sociálními službami. Přímá spojitost s ČR 2030 
pravděpodobně náhodná, nicméně rozvíjí její cíle. 

3 

Další potenciál naplňování opatření a doporučení dle naplňovaných cílů, 
tedy: 1.1, 1.2, 3.1 a 5.5.  

Koncepce podpory sportu 
a pohybových aktivit 
občanů 
Ústeckého kraje na období 
2018 až 2028 

2018 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní opatření 
a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 

Karlovarský kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení 
0-3 Doporučení/Potenciál 

Koncepce prevence 
kriminality Karlovarského 
kraje 2018-2022 

7.12.2017 Strategie se podrobně zabývá tématem, které není 
rozebíráno v ČR 2030.  
 

Strategie se podrobně zabývá tématem, které není rozebíráno v IP. Strategie se podrobně zabývá tématem, které není rozebíráno v ČR 2030. 
 

1 
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Také potenciál pro zařazení konkrétních cílů ČR 
2030 do této strategie je minimální. 

 
Potenciál minimální. 

Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v 
Karlovarském kraji 2018-
2020 

22.6.2017 1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují 
dobré fungování rodin. Zaměřují se 
na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a 
rodiny a služby péče o děti i seniory. 
Umožňují tak získat dostatek volného času pro 
zkvalitňování rodinných vztahů. 
1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována 
zvláštní pozornost. Jsou přijímána 
cílená opatření přispívající k rovnému přístupu ke 
vzdělávání a uplatnění členů 
těchto rodin na trhu práce i ve společnosti. 
2.2 Přístup k důstojné práci se rozšiřuje i pro 
skupiny, které jsou na trhu práce dosud 
znevýhodněné – rodiče na rodičovské dovolené, 
osoby se zdravotním postižením 
nebo osoby starší 50 let 
3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením.  
5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
5.4 Zdravý životní styl je podporován 
prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem 
na primární prevenci nemocí a podporu zdraví v 
průběhu celého života. 
5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž 
obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. 
Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou 
překračovány. 

1.1 iii. V oblasti veřejných služeb zajistit finančně a místně dostupné 
předškolní vzdělávání a péči v mateřských školách, dětských 
skupinách a mikrojeslích. Pro podporu slaďování rodinného a 
pracovního života rodičů dětí mladšího školního věku zajistit 
dostatek kapacit ve školních družinách a zabezpečit v rámci jejich 
činnosti základní nabídku volnočasových zájmových kroužků. 
1.1 iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, 
prohlubovat mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších 
osob do dobrovolnických aktivit. 
1.1 a 1.2 b) V souladu s Koncepcí rodinné politiky posílit podporu 
rodin se specifickými potřebami prostřednictvím peněžních 
transferů rodinám a především prostřednictvím poskytování 
dostupných příslušných veřejných služeb pro rodiny. (MPSV, 
spolugestor: MF) 
2.2 a) Zajistit dostupnost kariérového poradenství pro osoby se 
ztíženým přístupem na trh práce s cílem odstraňování bariér ke 
vstupu na otevřený trh práce. (MPSV) 
3.1 b) Klást důraz na další koordinaci přístupů k sociálnímu 
vyloučení a chudobě mezi státní správou a samosprávou a na 
multidisciplinární spolupráci v lokalitě. (ÚV, spolugestor: MPSV) 
5.3 d) Zajistit propojení zdravotního a sociálního pomezí pro 
efektivnější poskytování péče a optimalizaci lidských zdrojů i pro 
zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů. (MZd, MPSV, 
spolugestor: MF) 
5.4 b) Podporovat a udržet úroveň zdravotní gramotnosti 
veřejnosti pomocí vzdělávání v této oblasti na základních i 
středních školách. Využít k tomu i veřejné propagační kampaně s 
univerzálním apelem a dosahem a přitom pro tuto osvětu zajistit 
dostatečný objem vynaložených veřejných prostředků. (MŠMT, 
spolugestor: MZd, MPSV, MF) 
5.5 h) Zvýšit veřejné výdaje na léčbu adiktologických poruch a 
prevenci užívání návykových látek i efektivitu a účelnost jejich 

Průřezový dokument zabývající se sociálními službami naplňuje celou 
řadu cílů ČR 2030, týkajících se sociálních služeb. Přímá spojitost s ČR 
2030 pravděpodobně náhodná (také proto, že dokument byl vydán ve 
stejném měsíci jako ČR 2030), nicméně rozvíjí celou řadu cílů ČR 2030. 

3 
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vynakládaní. Zvýšit finanční podporu pro prevenci a léčbu 
závislostí. (ÚV, spolugestor: MZd, MF, MŠMT, MV) 

Další potenciál naplňování opatření a doporučení dle naplňovaných cílů, 
tedy: 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 5.4 a 5.5.  

Územní energetická 
koncepce Karlovarského 
kraje, aktualizace 2017-
2042 (2018) 

21.6.2018 9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost 
produktu na tyto emise. 
9.2 Zvyšuje se podíl oběhového hospodářství na 
celkovém objemu materiálových toků. 
9.3 Zvyšuje se energetická a materiálová účinnost 
ekonomiky. 
19. Města a obce omezila emise skleníkových plynů 
a adaptovala se na negativní dopady změny klimatu. 
19.1 Obce III. stupně předcházejí dopadům změny 
klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit. 
19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a 
nízkoemisních vozidel. 

9.1 d) Zajistit prostředky z ESIF na snížení spotřeby energie v 
průmyslových, výrobních provozech, budovách a na podporu 
většího podílu OZE na konečné spotřebě energie po roce 2020. 
(MMR ve spolupráci s MPO) 
9.2 viii. Vytvořit podmínky pro větší využívání trhu s druhotnými 
surovinami např. formou podpory komoditních trhů, podporou 
inovativních technologií apod. Podporovat využívání druhotných 
surovin a principy oběhového hospodářství v rámci operačních 
programů a dalších programů podpor. (MPO, MŽP) 
19.6 b) V rámci konceptu Smart City počítat s čistou mobilitou 
včetně elektrokol i cyklodopravou.  (MMR) 
 
 

„Na základě analýzy a v souladu s principy udržitelného rozvoje následně 
stanovuje hlavní směry, cíle a priority odpadového hospodářství v 
regionu.“ 
 
„Strategické cíle uvedené dle plánu jsou: 
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na 
lidské zdraví a životní prostředí. 
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační 
společnosti“. 
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů (omezení 
těžby surovin) a přechod na oběhové hospodářství.“ 
 
„Bezpečnost dodávek energie 
Konkurenceschopnost (energetiky a sociální přijatelnost) 
Udržitelnost (udržitelný rozvoj)“ 
 

3 
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Dokument odráží současné výzvy v rámci udržitelného rozvoje a rozvíjí 
cíle ČR 2030, především ty týkající se kvality živ. prostředí v souvislosti 
s energetikou. 
 

 
Dokument reaguje na cíle ČR 2030 efektivními způsoby. Je zde potenciál 
pro rozvíjení opatření a doporučení k cílům 9.1, 9.2, 9.3, 19.1 a 19.6. 

Plán sportu Karlovarského 
kraje 
2018 – 2023 „Zdravý kraj“ 

2018 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní opatření 
a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 

Regionální inovační 
strategie Karlovarského 
kraje 

Květen 
2018 

8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 

8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
8.2 i. Odstraňovat administrativní a byrokratické překážky, které 
brání vyplácení adekvátních a evropsky konkurenceschopných 
odměn výzkumným pracovníkům při jejich zapojení do domácích i 
mezinárodních výzkumných projektů financovaných z veřejných 
prostředků. 

Provázanost s ČR 2030 je dána povahou dokumentu RIS3 a jeho přímou 
návazností na národní RIS3 strategii. 
 
Klíčové oblasti změn: 
A: Vyšší inovační výkonnost firem a dalších organizací 
B: Lépe dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro inovace 
 

3 

 
Svou povahou krajská RIS 3 naplňuje v dostatečné míře ČR 2030 a IP. 
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Plzeňský kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP 
Stručný komentář k obsahu Hodnocení 

0-3 Doporučení/Potenciál 

Plán dopravní obslužnosti 
Plzeňského kraje 2017-
2021 

9.4.2018 Minimální provázanost s ČR 2030. 
 

Minimální provázanost s IP. 
 

Dokument podrobně rozebírá oblasti, které nejsou rozebírány v ČR 2030, 
nicméně spojitost s udržitelným rozvojem vykazuje (ale ne spojitost 
s konkrétními cíli ČR 2030) 
 

1 

 
Podobný potenciál jako u ostatních dokumentů tohoto typu. Velmi široký 
potenciál sahající do nejrůznějších odvětví.  
 
5.5 e) Provádět stavebně-technická, administrativní a dopravně-
organizační opatření s cílem snížit pod maximální přípustnou hodnotu 
hladinu hluku ze stávajících významně zatížených pozemních komunikací 
vedených v blízkosti zástavby. (MD, spolugestor: MZd) 
5.5 f) Zavádět zóny 30 km/h v obytných oblastech, snižovat maximální 
povolenou rychlost na pozemních komunikacích, využívat tiché asfalty a 
budovat absorpční protihlukové stěny především, kde jsou překračovány 
hlukové limity. (MD, spolugestor: MZd) 
5.5 i) Posilovat příměstskou železnici do dopravní obsluhy velkých měst a 
jejich okolí a v případě potřeby budovat příměstské tramvajové linky, kde 
chybí železniční tratě. (MD) 
5.5 j) Podpořit vybudování, příp. dokončení silničních obchvatů všech 
obcí, jejichž zastavěným územím dosud procházejí komunikace významně 
zatížené tranzitní dopravou. (MD) 
5.5 iv. Nezvyšovat, příp. postupně snižovat celkové počty parkovacích 
stání v centrech měst rušením parkovacích míst v uličním prostoru a 
využít takto uvolněné kapacity pro jiné účely. Systém zpoplatnění 
parkování koncipovat primárně s ohledem na potřebu nezvyšovat 
dopravní zátěže center měst a na potřeby rezidentů (mj. tzv. modré zóny 
a další typy vhodných parkovacích zón). Zároveň zajistit záchytná 
parkoviště na okrajích velkých měst s přímou vazbou na ekologické druhy 
hromadné dopravy. (obce) 
5.5 v. Zajistit vyšší podporu lepšího využívání tzv. multimodality. 
Prostřednictvím dobré nabídky bezplatného bezpečného parkování 
automobilu na okraji měst i v suburbánních oblastech (záchytná 
parkoviště P+R, popř. K+R) i jízdního kola (B+R) a jeho bezplatné přepravy 
(jako 21 spoluzavazadla) v prostředcích kolejové veřejné hromadné 
dopravy i ve vnějších příměstských pásmech velkých měst. U klíčových 
stanic (metra i železničních) a zastávek veřejné osobní hromadné dopravy 
vybudovat dostatečné kapacity pro bezpečné parkování motorových 
vozidel i jízdních kol. (obce) 
10.2 Je zajištěno kvalitní dopravní spojení s ekonomickými populačními a 
dopravními centry Německa, Rakouska a Polska. 
19.5 i. Využít v maximální míře fondů EU v rámci končícího programového 
období a vybudovat hustou síť bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu 
jako rovnocennou infrastruktur i pro využívání budoucími generacemi. 
19.5 ii. Zahrnout infrastrukturu pro cyklodopravu do staveb ve veřejném 
zájmu.  
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19.5 iii. Plánovat v rámci obce i města bezpečnou infrastrukturu pro 
cyklodopravu pro každodenní dojíždění za prací, do škol, za nákupy, za 
zábavou i pro sportovní vyžití. (obce) 
19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a nízkoemisních vozidel. 
19.6 i. Ve velkých městech zavést veřejně garantované systémy pro 
sdílení aut a jízdních kol (tzv. carsharing a tzv. bikesharing). (MD, obce) 
19.6 iv. Vybavovat vozový park vozidly čisté mobility u státní správy, 
samosprávy i státních podniků. 
18.2 Města jsou přátelská ke všem věkovým a uživatelským skupinám. 
18.2 b) V rámci integrovaných nástrojů podporovat pořizování 
nízkopodlažních vozidel. (MMR) 

Regionální inovační 
strategie Plzeňského kraje 
2018-2019 

11.6.2018 8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 

8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
8.2 i. Odstraňovat administrativní a byrokratické překážky, které 
brání vyplácení adekvátních a evropsky konkurenceschopných 
odměn výzkumným pracovníkům při jejich zapojení do domácích i 
mezinárodních výzkumných projektů financovaných z veřejných 
prostředků. 

Provázanost s ČR 2030 je dána povahou dokumentu RIS3 a jeho přímou 
návazností na národní RIS3 strategii. 
 
Strategické oblasti a jejich cíle: 
1 Lidské zdroje pro VaVaI: Zvýšit atraktivitu a stabilizovat počet studentů 
VŠ 
v Plzeňském kraji 
2 Prostředí pro VaVaI: Zlepšit infrastrukturu a spolupráci mezi aktéry 
VaVaI v Plzeňském kraji 
3 Kapacity VaV: Zvýšit rozmanitost využití výzkumných kapacit v 
Plzeňském kraji 
4 Inovace: Rozšířit počet firem s vysokým inovačním potenciálem v 
Plzeňském kraji 
5 Marketing VaVaI: Posílit dobré jméno Plzeňského kraje ve světě VaVaI 
 

3 

 
Svou povahou krajská RIS 3 naplňuje v dostatečné míře ČR 2030 a IP. 
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Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v 
Plzeňském kraji 2019-2021 

17.12.2018 1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují 
dobré fungování rodin. Zaměřují se 
na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a 
rodiny a služby péče o děti i seniory. 
Umožňují tak získat dostatek volného času pro 
zkvalitňování rodinných vztahů. 
1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována 
zvláštní pozornost. Jsou přijímána 
cílená opatření přispívající k rovnému přístupu ke 
vzdělávání a uplatnění členů 
těchto rodin na trhu práce i ve společnosti. 
3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením.  
5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
5.4 Zdravý životní styl je podporován 
prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem 
na primární prevenci nemocí a podporu zdraví v 
průběhu celého života. 
5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž 
obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. 
Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou 
překračovány. 

1.1 iii. V oblasti veřejných služeb zajistit finančně a místně dostupné 
předškolní vzdělávání a péči v mateřských školách, dětských 
skupinách a mikrojeslích. Pro podporu slaďování rodinného a 
pracovního života rodičů dětí mladšího školního věku zajistit 
dostatek kapacit ve školních družinách a zabezpečit v rámci jejich 
činnosti základní nabídku volnočasových zájmových kroužků. 
1.1 iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, 
prohlubovat mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších 
osob do dobrovolnických aktivit. 
1.1 a 1.2 b) V souladu s Koncepcí rodinné politiky posílit podporu 
rodin se specifickými potřebami prostřednictvím peněžních 
transferů rodinám a především prostřednictvím poskytování 
dostupných příslušných veřejných služeb pro rodiny. (MPSV, 
spolugestor: MF) 
2.2 a) Zajistit dostupnost kariérového poradenství pro osoby se 
ztíženým přístupem na trh práce s cílem odstraňování bariér ke 
vstupu na otevřený trh práce. (MPSV) 
3.1 b) Klást důraz na další koordinaci přístupů k sociálnímu 
vyloučení a chudobě mezi státní správou a samosprávou a na 
multidisciplinární spolupráci v lokalitě. (ÚV, spolugestor: MPSV) 
5.4 b) Podporovat a udržet úroveň zdravotní gramotnosti 
veřejnosti pomocí vzdělávání v této oblasti na základních i 
středních školách. Využít k tomu i veřejné propagační kampaně s 
univerzálním apelem a dosahem a přitom pro tuto osvětu zajistit 
dostatečný objem vynaložených veřejných prostředků. (MŠMT, 
spolugestor: MZd, MPSV, MF) 
5.5 h) Zvýšit veřejné výdaje na léčbu adiktologických poruch a 
prevenci užívání návykových látek i efektivitu a účelnost jejich 

Průřezový dokument, který stejně jako ostatní dokumenty tohoto typu 
v této analýze naplňuje celou řadu cílů ČR 2030, avšak jeho přímá 
spojitost s ČR 2030 je opět pravděpodobně na náhodné bázi. 

3 
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vynakládaní. Zvýšit finanční podporu pro prevenci a léčbu 
závislostí. (ÚV, spolugestor: MZd, MF, MŠMT, MV) 

 
Další potenciál naplňování opatření a doporučení dle naplňovaných cílů, 
tedy: 1.1, 1.2, 3.1, 5.4 a 5.5. 

Plán rozvoje sportu v 
Plzeňském kraji (2018) 

11.6.2018 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní opatření 
a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 

Jihočeský kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP 
Stručný komentář k obsahu Hodnocení 

0-3 Doporučení/Potenciál 

Krajská příloha k národní 
RIS3 Jihočeského kraje 
2018-2022 

21.6.2018 8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 

8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
8.2 i. Odstraňovat administrativní a byrokratické překážky, které 
brání vyplácení adekvátních a evropsky konkurenceschopných 
odměn výzkumným pracovníkům při jejich zapojení do domácích i 
mezinárodních výzkumných projektů financovaných z veřejných 
prostředků. 

Provázanost s ČR 2030 je dána povahou dokumentu RIS3 a jeho přímou 
návazností na národní RIS3 strategii. 
 
Klíčová oblast změn A – Kvalitní lidské zdroje 
2. Klíčová oblast změn B – Spolupráce a technologický transfer 
3. Klíčová oblast změn C – Rozvoj podnikání 
 
BIOTECHNOLOGIE pro udržitelný rozvoj společnosti 
 
Biotechnologie a léčiva; Udržitelné zemědělství, lesnictví a hospodaření s 
přírodním zdroji a Udržitelnou produkci potravin. 
 

3 
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Svou povahou krajská RIS 3 naplňuje v dostatečné míře ČR 2030 a IP. 

Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v 
Jihočeském kraji 2019-
2021 

17.5.2018 1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují 
dobré fungování rodin. Zaměřují se 
na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a 
rodiny a služby péče o děti i seniory. 
Umožňují tak získat dostatek volného času pro 
zkvalitňování rodinných vztahů. 
1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována 
zvláštní pozornost. Jsou přijímána 
cílená opatření přispívající k rovnému přístupu ke 
vzdělávání a uplatnění členů 
těchto rodin na trhu práce i ve společnosti. 
3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením.  
5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
5.4 Zdravý životní styl je podporován 
prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem 
na primární prevenci nemocí a podporu zdraví v 
průběhu celého života. 
5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž 
obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. 
Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou 
překračovány. 

1.1 iii. V oblasti veřejných služeb zajistit finančně a místně dostupné 
předškolní vzdělávání a péči v mateřských školách, dětských 
skupinách a mikrojeslích. Pro podporu slaďování rodinného a 
pracovního života rodičů dětí mladšího školního věku zajistit 
dostatek kapacit ve školních družinách a zabezpečit v rámci jejich 
činnosti základní nabídku volnočasových zájmových kroužků. 
1.1 iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, 
prohlubovat mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších 
osob do dobrovolnických aktivit. 
1.1 a 1.2 b) V souladu s Koncepcí rodinné politiky posílit podporu 
rodin se specifickými potřebami prostřednictvím peněžních 
transferů rodinám a především prostřednictvím poskytování 
dostupných příslušných veřejných služeb pro rodiny. (MPSV, 
spolugestor: MF) 
3.1 b) Klást důraz na další koordinaci přístupů k sociálnímu 
vyloučení a chudobě mezi státní správou a samosprávou a na 
multidisciplinární spolupráci v lokalitě. (ÚV, spolugestor: MPSV) 
5.4 b) Podporovat a udržet úroveň zdravotní gramotnosti 
veřejnosti pomocí vzdělávání v této oblasti na základních i 
středních školách. Využít k tomu i veřejné propagační kampaně s 
univerzálním apelem a dosahem a přitom pro tuto osvětu zajistit 
dostatečný objem vynaložených veřejných prostředků. (MŠMT, 
spolugestor: MZd, MPSV, MF) 
5.5 h) Zvýšit veřejné výdaje na léčbu adiktologických poruch a 
prevenci užívání návykových látek i efektivitu a účelnost jejich 

Průřezový dokument, který stejně jako ostatní dokumenty tohoto typu 
v této analýze naplňuje celou řadu cílů ČR 2030, avšak jeho přímá 
spojitost s ČR 2030 je opět pravděpodobně na náhodné bázi. 

3 
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vynakládaní. Zvýšit finanční podporu pro prevenci a léčbu 
závislostí. (ÚV, spolugestor: MZd, MF, MŠMT, MV) 

Další potenciál naplňování opatření a doporučení dle naplňovaných cílů, 
tedy: 1.1, 1.2, 3.1, 5.4 a 5.5. 

Plán rozvoje sportu v 
Jihočeském kraji 

17.5.2018 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní opatření 
a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 

Koncepce paliativní péče v 
Jihočeském kraji na 
období do roku 2023 

6.9.2018 Dokument se zabývá tématem, které není 
rozebíráno v ČR 2030. 

Dokument se zabývá tématem, které není rozebíráno v IP. Dokument se zabývá tématem, které není rozebíráno v ČR 2030. 
 

1 

 
Podrobná tematika, která není zakotvena v IP, dá se označit jako vyplnění 
bílého místa. 



121 
 

Program rozvoje 
Jihočeského kraje na 
období 2021-2027 

24.9.2019 Reaguje na velkou většinu cílů ČR 2030. Zde 
uvedeny ty nejvýznamnější:  
 
5.1 Zvyšuje se délka života ve zdraví u všech skupin 
obyvatel České republiky.  
5.2 Snižují se vlivy způsobující nerovnosti v oblasti 
zdraví.  
5.3 Systém veřejného zdravotnictví je stabilní, 
všeobecně dostupný co do kvality i kapacity a 
současně se rozvíjí odpovídající profesní struktura. 
Věkový průměr lékařského i nelékařského personálu 
se snižuje a zlepšuje se ohodnocení všech 
pracovníků ve zdravotnictví. 
6.1 Do oblasti kultury směřují vyšší veřejné výdaje a 
posilují se možnosti dlouhodobého finančního 
plánování kulturních organizací. 
8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 
9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost 
produktu na tyto emise.  
9.2 Zvyšuje se podíl oběhového hospodářství na 
celkovém objemu materiálových toků.  
9.3 Zvyšuje se energetická a materiálová účinnost 
ekonomiky. 
10.2 Je zajištěno kvalitní dopravní spojení s 
ekonomickými populačními a dopravními centry 
Německa, Rakouska a Polska. 
17. Růst kvality života v jednotlivých municipalitách 
snižuje regionální nerovnosti. 
18. Kvalitní urbánní rozvoj sídelních útvarů je 
zajištěn.   
19. Města a obce omezila emise skleníkových plynů 
a adaptovala se na negativní dopady změny klimatu. 

5.1 a) Zachovat důraz na komunikaci důvodů změny životního stylu 
a benefitů vyplývajících z odpovědného přístupu k vlastnímu zdraví. 
(MZd) 
6.1 a) Zajistit navýšení veřejných finančních zdrojů v kultuře a 
zahájit kroky k úpravám legislativy, které jsou potřeba pro zlepšení 
dlouhodobého finančního plánování kulturních organizací. (MK) 
8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
8.2 i. Odstraňovat administrativní a byrokratické překážky, které 
brání vyplácení adekvátních a evropsky konkurenceschopných 
odměn výzkumným pracovníkům při jejich zapojení do domácích i 
mezinárodních výzkumných projektů financovaných z veřejných 
prostředků. 
9.1 d) Zajistit prostředky z ESIF na snížení spotřeby energie v 
průmyslových, výrobních provozech, budovách a na podporu 
většího podílu OZE na konečné spotřebě energie po roce 2020. 
(MMR ve spolupráci s MPO) 
9.2 v. Provádět osvětové aktivity v oblasti oběhového hospodářství 
na všech úrovních: jedinci, veřejná správa, vzdělávací zařízení na 
všech stupních, průmyslové a zaměstnavatelské svazy, asociace, 
sdružení a další. Podporovat preference výrobků z druhotných 
surovin, provádět osvětu o významu třídění odpadů a recyklace aj., 
podporovat opravy, znovu používání či sdílení produktů – realizovat 
opatření z Programu předcházení vzniku odpadů, aktivity v oblasti 
prevence vzniku odpadů (metodiky a letáky MŽP). 
10.2 a) Naplňovat stávající domácí strategie, zejména Dopravní 
politiku ČR a Dopravní sektorové strategie, a tím pomoci v budování 
transevropské sítě TEN-T. (MD) 
17.4 a) Podpořit osvětu o využití smart přístupů ve venkovském 
prostředí 
19.6 b) V rámci konceptu Smart City počítat s čistou mobilitou 
včetně elektrokol i cyklodopravou.  (MMR) 
 

Dokument reaguje průřezově na celou řadu cílů ČR 2030, svou přímou 
spojitost s ČR 2030 nezmiňuje. 
 
Prioritní osy: 
•Smart region a konkurenceschopná regionální ekonomika; 
• Rozvoj dopravní a technické infrastruktury; 
• Rozvoj služeb a infrastruktury v sociální oblasti; 
• Rozvoj služeb a infrastruktury ve zdravotnictví; 
• Rozvoj vzdělávání a podpora aktivního trávení času; 
• Environmentální udržitelnost a ochrana životního prostředí; 
• Využití přírodního a kulturního dědictví kraje k rozvoji cestovního ruchu. 
 
Program schválen po skončení sledovaného období!!! 

3 
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-> Pouze výčet nejdůležitějších opatření/doporučení z IP.  Program do vysoké míry naplňuje cíle/opatření/doporučení. Další 
potenciál v opatřeních/doporučeních dle naplňovaných cílů, tedy 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2 skupina cílů 17, skupina 18 a skupina 19. 
Povaha dokumentu (Program rozvoje) však skýtá potenciál pro průřezové 
naplňování bezpočtu dalších cílů/opatření/doporučení. 

Středočeský kraj 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP Stručný komentář k obsahu Hodnocení 
0-3 Doporučení/Potenciál 

Akční plán k RIS3 strategii 
Středočeského kraje pro 
období 2017-2018 

8.6.2017 8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 

8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
8.2 i. Odstraňovat administrativní a byrokratické překážky, které 
brání vyplácení adekvátních a evropsky konkurenceschopných 
odměn výzkumným pracovníkům při jejich zapojení do domácích i 

Provázanost s ČR 2030 je dána povahou dokumentu RIS3 a jeho přímou 
návazností na národní RIS3 strategii. 
 

3 
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mezinárodních výzkumných projektů financovaných z veřejných 
prostředků. 

 
Svou povahou krajská RIS 3 naplňuje v dostatečné míře ČR 2030 a IP. 

Koncepce prevence 
kriminality Středočeského 
kraje 2018-2021 

5.12.2017 Strategie se podrobně zabývá tématem, které není 
rozebíráno v cílech ČR 2030.  
 
Potenciál pro zařazení konkrétních cílů ČR 2030 do 
této strategie je minimální. 

Strategie se podrobně zabývá tématem, které není rozebíráno 
v cílech IP. 

Strategie se podrobně zabývá tématem, které není rozebíráno v cílech ČR 
2030. 

1 

 
Potenciál minimální. 

Koncepce rozvoje 
cyklistiky ve Středočeském 
kraji 2017-2023 

19.9.2017 19.5 Významně roste délka cyklostezek a 
komunikací vhodných pro cyklisty a cyklistky. 

19.5  ii. Zahrnout infrastrukturu pro cyklodopravu do staveb ve 
veřejném zájmu. 
19.5  iii. Plánovat v rámci obce i města bezpečnou infrastrukturu 
pro cyklodopravu pro každodenní dojíždění za prací, do škol, za 
nákupy, za zábavou i pro sportovní vyžití. (obce) 
19.5  ix. Zlepšit informovanost o přínosech bezpečné infrastruktury 
pro cyklomobilitu.  (MD, obce) 
 
-> Vysoká provázanost s IP (avšak na úrovni jednoho cíle) 

Dokument podrobně rozebírá jeden z cílů ČR 2030, ale celkově je 
spojitost s ČR 2030 pravděpodobně náhodná a není velmi významná. 

2 

Potenciál:  
19.5 vi. Při případném rušení a při modernizaci železničních tratí je třeba 
maximálně využít železniční trati pro vybudování cyklostezky. (obce) 
19.5 viii. Budovat atraktivní cyklostezky Greenways v zelených pásech 
měst, v zeleni krajiny, podél vodních toků, kdy je uspokojována jak 
mobilita, tak vysoká kvalita života obyvatel i jejich bezpečnost. (obce) 

Koncepce podpory 
sportovních center 
mládeže 2017 – 2021 

29.5.2017 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní opatření 
a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 
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Strategie integrace romské 
komunity ve 
Středočeském kraji na 
období 2017 – 2021 

4.5.2017 3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením. 
3.4 Je zajištěn rovný přístup k osobám ohroženým 
diskriminací na základě pohlaví, věku, péče o závislé 
osoby, zdravotního postižení, etnicity, národnosti, 
sexuální orientace, vyznání nebo světonázoru. 
Zvláštní důraz je kladen na předcházení vícečetné 
diskriminaci. 
18.2 Města jsou přátelská ke všem věkovým a 
uživatelským skupinám 

3.1 a) Důsledně naplňovat opatření Strategie sociálního 
začleňování 2014-2020, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 
na léta 2016-2020, Koncepce prevence a řešení bezdomovectví v 
ČR do roku 2020, Národního programu reforem ČR 2015 a 
Národního akčního plánu přípravy na stárnutí společnosti 2018-
2020. (MPSV, spolugestor: ÚV) 
3.1 b) Klást důraz na další koordinaci přístupů k sociálnímu 
vyloučení a chudobě mezi státní správou a samosprávou a na 
multidisciplinární spolupráci v lokalitě. (ÚV, spolugestor: MPSV) 
3.1 c) Klást důraz na prevenci a proaktivní přístup, a to mimo jiné 
dostatečnou šíří a koordinací sociálních služeb, podporou rovného 
přístupu ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a lékařské péči a 
podporou zaměstnanosti ohrožených skupin obyvatel. (ÚV, 
spolugestor: MŠMT, MPSV, MZd) 
3.1 e) Reálně rozvinout dluhové poradenství a zpřístupnit institut 
oddlužení (proces insolvenčního řízeni – tzv. osobního bankrotu) 
většímu počtu předlužených. Současně nadále podporovat, 
sledovat a vyhodnocovat systém bezplatného právního 
poradenství pro osoby v nouzi a v případě nutnosti přistoupit k 
úpravám tohoto systému. (MPSV, MSp) 
3.1 iv. Zaměřit komplexní podporu na děti a mladé dospělé z 
domácností sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 
ohrožených tak, aby došlo k maximalizaci rovných podmínek pro 
jejich vzdělávání na základních a středních školách i následně pro 
zisk pracovního uplatnění. Monitorovat předčasné odchody ze 
vzdělávání, nastavovat preventivní opatření systémového 
charakteru na národní úrovni a implementačního charakteru na 
úrovni školy. (MPSV, MŠMT) 
3.4 b) Zvyšovat povědomí veřejnosti o antidiskriminačních 
opatřeních, zaměřit se na nejvíce ohrožené skupiny a v rámci RHSD 
zapojit do tohoto procesu zaměstnavatele a odborové organizace. 
(MPO, MPSV, ÚV) 
 
-> Velmi úzká provázanost s IP na úrovni několika cílů. 

Strategie se dotýká určitých cílů sociálních nerovností a sociálního 
vyloučení se zaměřením na romskou komunitu. Nerozvíjí celé oblasti ČR 
2030, pouze konkrétně určité cíle a ne v obecné rovině, ale se zaměřením 
na konkrétní cílovou skupinu. Proto známka 2 v hodnocení. Přímá 
provázanost s ČR 2030 pravděpodobně náhodná. 

2 

Další potenciál u dalších opatření/doporučení cílů 3.1, 3.4 a 18.2. 
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Koncepce ochrany přírody 
a krajiny Středočeského 
kraje na období 2018 - 
2028 

24.6.2019 Naplňování většiny cílů z oblasti: 
3 Odolné ekosystémy 
12. Krajina ČR je pojímána jako komplexní 
ekosystém a ekosystémové služby poskytují vhodný 
rámec pro rozvoj lidské společnosti. 
13. Česká krajina je pestrá a dochází k obnově 
biologické rozmanitosti. 
14. Krajina je adaptována na změnu klimatu a její 
struktura napomáhá zadržování vody. 
15. Půdy jsou chráněny před degradací a potenciál 
krajiny je v maximální možné míře využíván k 
zachycování a ukládání uhlíku. 
 

12.2  b) Zachovat podporu obnovy travních porostů jako biotopů z 
krajinotvorných programů MŽP, případně z OPŽP. (MŽP) 
12.2  i. Provádět osvětu k opatření Zatravňování orné půdy z 
Programu rozvoje venkova 2014-2020 s ohledem na potřebu 
ochrany půdy před erozí a zachování environmentálně citlivých 
trvalých travních porostů 
12.4  a) Zalesňovat prioritně ornou půdu s cílem omezit riziko 
eroze, zlepšit vodní režim a mikroklimatické podmínky území a 
zvýšit heterogenitu krajiny. Ke zvyšování rozlohy lesa by tak mělo 
docházet zejména na pozemcích ohrožených erozí, resp. na území 
vhodném k zalesnění, které je vymezeno na pozemcích s vysokou 
sklonitostí svahu a na základě dalších faktorů důležitých z pohledu 
prevence před erozí. Jedná se o strže, skeletovité, mělké nebo 
zamokřené půdy, tj. vrstvu stanovenou na základě odborných dat 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.. (MZe, MŽP) 
12.4  b) Zalesňovat v lokalitách soustavy Natura 2000 a zvláště 
chráněných územích podle národní legislativy (NP, CHKO, NPR, PR, 
NPP, PP) jen s ohledem na předmět ochrany a v souladu s plánem 
péče, zásadami péče nebo souhrnem doporučených opatření (k 
vyloučení rizika nekoherence se specifickým cílem 13.1, jehož 
zájmem je posilování rozmanitosti biotopů). (MZe, MŽP) 
13.1  a) Navrátit do české krajiny dostatečné množství vzájemně 
propojených přírodních prvků. Nastavit podmínky pro poskytování 
dotací resorty zemědělství a životního prostředí tak, aby v synergii 
podporovaly dosažení tohoto cíle. (MŽP, MZe) 
 
-> Poměrně úzká provázanost na úrovni kapitoly Odolné 
ekosystémy, ale přímá provázanost spíše náhodná. 

Dokument podrobně rozebírá především oblast Odolné ekosystémy a 
rozvíjí většinu jejích cílů. Dokument však vychází z nejrůznějších 
národních strategických dokumentů a ČR 2030 mezi nimi není. Principy 
udržitelného rozvoje jsou však v koncepci hluboce zakořeněny. 
 
„Jak je uvedeno v Chartě národních parků České republiky, národní 
geopark, kromě jiného, prosazuje ochranu, prezentaci a propagaci 
přírodního a kulturního dědictví na základě principu udržitelného rozvoje; 
prostředkem k tomu je mj. cestovní ruch (geoturismus), podpora 
environmentální výchovy a vzdělávání či zapojení původních 
hospodářských aktivit. Výzvou pro 
geoparky je popularizace geologických věd, veřejností často 
opomíjených.“ 
 
„Obhospodařování lesů podle principu trvale udržitelného rozvoje, 
zvyšování ekologické stability a biologické diverzity.“ 
 
Trvale udržitelný rozvoj využívání krajiny. 

3 
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Potenciál přímé provázanosti s ČR 2030 a IP. Potenciál na úrovni rozvíjení 
téměř všech (pro kraj relevantních) cílů/opatření/doporučení z oblasti 3. 
Odolné ekosystémy.  

Hlavní město Praha 

Název Vznik Vazba ČR 2030 Vazba k IP 
Stručný komentář k obsahu Hodnocení 

0-3 Doporučení/Potenciál 

1. Realizační program 
Strategického plánu hl. 
města Prahy pro rok 2018 

19.12.2017 Udržitelný rozvoj silně zakořeněn v tomto 
dokumentu. Nejvýznamnější naplňované cíle ČR 
2030: 
 
5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
6. Vyšší veřejné investice podporují klíčové funkce 
kultury a rovný přístup ke kultuře a kreativitě. 
9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost 
produktu na tyto emise. 
18.2 Města jsou přátelská ke všem věkovým a 
uživatelským skupinám. 
19.1 Obce III. stupně předcházejí dopadům změny 
klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit. 
19.4 Zvyšuje se podíl veřejné zeleně v městských 
aglomeracích.   
19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a 
nízkoemisních vozidel. 
24. Veřejné politiky jsou soudržné ve vztahu k cílům 
strategického rámce Česká republika 2030. 

Průřezový dokument aktivně reagující na opatření a doporučení IP. 
Z povahy dokumentu, kdy dokument nestanovuje konkrétní 
cíle/opatření, je hodnocení spojitosti s IP velmi subjektivní.  
 
Dokument zmiňuje svou spojitost s ČR 2030. 

Průřezový dokument reagující na různé cíle ČR 2030.  
 
Strategie zmiňuje svou provázanost s ČR 2030. 
 
„Součástí problematiky udržitelné výstavby, zejména s ohledem k 
udržitelnému rozvoji a udržitelnosti rozpočtu města, je rovněž problém 
extenzivního rozvoje města na jeho okraji místo intenzifikujícího rozvoje 
na transformačních plochách (brownfieldech) a dalších doposud 
nevyužitých územích, jako jsou například proluky nebo 'ztracená území'“ 
 
„V mezinárodním kontextu vznikají v posledních 15-20 letech let 
progresivní iniciativy, které prosazují pohled na kulturu jako na 4. pilíř 
udržitelného rozvoje měst a aplikují konkrétní opatření“ 
 
„Systematickou přípravou pro obnovu brownfiledů bude zajištěn dostatek 
ploch pro budoucí udržitelnou výstavbu v atraktivních lokalitách.“ 
 
„Hlavním cílem projektu je společná příprava území (MHMP, stakeholdeři 
a IPR Praha) pro založení Příměstského parku Soutok jako nástroje pro 

3 
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koordinovaný a udržitelný rozvoj příměstské krajiny. Jeho zřízením dojde 
ke zlepšení přírodních hodnot území, stabilizaci a posílení místního 
hospodářského rozvoje oblasti.“ 

Povaha dokumentu (Realizační program) nedává prostor pro další 
doporučení.  

Akční plán protidrogové 
politiky hlavního města 
Prahy na rok 2017 s 
výhledem pro rok 2018 

15.8.2017 5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž 
obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. 
Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou 
překračovány. 

5.5 h) Zvýšit veřejné výdaje na léčbu adiktologických poruch a 
prevenci užívání návykových látek i efektivitu a účelnost jejich 
vynakládaní. Zvýšit finanční podporu pro prevenci a léčbu 
závislostí. 

Strategie rozvíjí podrobně jeden z cílů ČR 2030. Kromě toho minimální 
provázanost. 
 

2 

 
Dokument úzce souvisí s jedním konkrétním cílem a další potenciál 
souvislosti s IP je zde minimální. IP se návykovými látkami zabývá jen 
v jednom cíli.  

Akční plán školské 
primární prevence 
rizikového chování v hl. m. 
Praze na rok 2017 s 
výhledem pro rok 2018 

15.8.2017 4. Vzdělávání rozvíjí individuální potenciál jedinců a 
jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a 
podporuje soudržnou společnost orientovanou na 
udržitelný rozvoj. 

Dokument rozvíjí problematiku, která pouze okrajově souvisí 
s některými cíli ČR 2030 a nenaplňuje opatření/doporučení IP.  

Dokument rozvíjí problematiku, která pouze okrajově souvisí s některými 
cíli ČR 2030. 

1 

Potenciál minimální. 
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Aktualizovaná Koncepce 
hl. m. Prahy pro oblast 
integrace cizinců (2018) 

25.1.2018 3.4 Je zajištěn rovný přístup k osobám ohroženým 
diskriminací na základě pohlaví, věku, péče o závislé 
osoby, zdravotního postižení, etnicity, národnosti, 
sexuální orientace, vyznání nebo světonázoru. 
Zvláštní důraz je kladen na předcházení vícečetné 
diskriminaci. 

3.4  b) Zvyšovat povědomí veřejnosti o antidiskriminačních 
opatřeních, zaměřit se na nejvíce ohrožené skupiny a v rámci RHSD 
zapojit do tohoto procesu zaměstnavatele a odborové organizace. 
(MPO, MPSV, ÚV) 
 
Minimální provázanost s IP. 

Dokument rozvíjí problematiku, která pouze okrajově souvisí s některými 
cíli ČR 2030. 

1 

Potenciál minimální. 

Koncepce kulturní politiky 
hl. m. Prahy 2017-2021 

15.6.2017 6. Vyšší veřejné investice podporují klíčové funkce 
kultury a rovný přístup ke kultuře a kreativitě. 

6.1 a) Zajistit navýšení veřejných finančních zdrojů v kultuře a 
zahájit kroky k úpravám legislativy, které jsou potřeba pro zlepšení 
dlouhodobého finančního plánování kulturních organizací. (MK) 
6.3 a) Rozpracovat dále záměry definované v dokumentu Státní 
kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025) v 
rámci plánované Strategie podpory a rozvoje kulturních a 
kreativních průmyslů. (MK) 
 

Rozvíjení cílů ČR 2030 v oblasti kultury. 2 

6.3 i. Posílit synergie péče o památky s podporou cestovního ruchu a 
místního rozvoje – ve spolupráci MK s MMR (včetně státní příspěvkové 
organizace CzechTourism), kraji a místními vysokými školami. Vzhledem 
k zvažovanému přesunu agendy cestovního ruchu na MK analyzovat 
posílení dosavadní spolupráce. (MK, MMR, kraje) 
Potenciál ve skupině cílů 6. Vyšší veřejné investice podporují klíčové 
funkce kultury a rovný přístup ke kultuře a kreativitě. 

Regionální inovační 
strategie hlavního města 
Prahy (aktualizace 2018) 

18.9.2018 8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená 
zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, 
a rozsah spolupráce mezi akademickou a 
podnikatelskou sférou. 

8.2 a) Naplňovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 
2016–2020. (ÚV, MŠMT, TAČR)  
8.2 b) Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro tvorbu 
navazující politiky VaV po roce 2020. (všechny resorty, TAČR) 
8.2 i. Odstraňovat administrativní a byrokratické překážky, které 
brání vyplácení adekvátních a evropsky konkurenceschopných 
odměn výzkumným pracovníkům při jejich zapojení do domácích i 
mezinárodních výzkumných projektů financovaných z veřejných 
prostředků. 

Provázanost s ČR 2030 je dána povahou dokumentu RIS3 a jeho přímou 
návazností na národní RIS3 strategii. 
 

3 

 
Svou povahou krajská RIS 3 naplňuje v dostatečné míře ČR 2030 a IP. 

Plán rozvoje sportu HMP 
2018-2020 

2018 5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje Plán sice naplňuje cíle ČR 2030, ale nenaplňuje konkrétní opatření 
a doporučení vyplývající z IP. 

Pouze minimální provázanost s ČR 2030. 
 

2 

 
Pouze minimální potenciál. Některá opatření/doporučení z 5. Zdraví 
všech skupin obyvatel se zlepšuje 

Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb hlavního 
města Prahy pro období 
2019-2021 

2019 1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují 
dobré fungování rodin. Zaměřují se 
na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a 
rodiny a služby péče o děti i seniory. 
Umožňují tak získat dostatek volného času pro 
zkvalitňování rodinných vztahů. 

1.1 iii. V oblasti veřejných služeb zajistit finančně a místně dostupné 
předškolní vzdělávání a péči v mateřských školách, dětských 
skupinách a mikrojeslích. Pro podporu slaďování rodinného a 
pracovního života rodičů dětí mladšího školního věku zajistit 
dostatek kapacit ve školních družinách a zabezpečit v rámci jejich 
činnosti základní nabídku volnočasových zájmových kroužků. 

Průřezový dokument, který stejně jako ostatní dokumenty tohoto typu 
v této analýze naplňuje celou řadu cílů ČR 2030, avšak jeho přímá 
spojitost s ČR 2030 je opět pravděpodobně na náhodné bázi. 
 

3 
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1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována 
zvláštní pozornost. Jsou přijímána 
cílená opatření přispívající k rovnému přístupu ke 
vzdělávání a uplatnění členů 
těchto rodin na trhu práce i ve společnosti. 
3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením.  
5. Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 
5.4 Zdravý životní styl je podporován 
prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem 
na primární prevenci nemocí a podporu zdraví v 
průběhu celého života. 
5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž 
obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem 
prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. 
Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou 
překračovány. 

1.1 iv. Podporovat participaci seniorů na veřejném životě, 
prohlubovat mezigenerační spolupráci a posílit zapojení starších 
osob do dobrovolnických aktivit. 
1.1 a 1.2 b) V souladu s Koncepcí rodinné politiky posílit podporu 
rodin se specifickými potřebami prostřednictvím peněžních 
transferů rodinám a především prostřednictvím poskytování 
dostupných příslušných veřejných služeb pro rodiny. (MPSV, 
spolugestor: MF) 
3.1 b) Klást důraz na další koordinaci přístupů k sociálnímu 
vyloučení a chudobě mezi státní správou a samosprávou a na 
multidisciplinární spolupráci v lokalitě. (ÚV, spolugestor: MPSV) 
5.4 b) Podporovat a udržet úroveň zdravotní gramotnosti 
veřejnosti pomocí vzdělávání v této oblasti na základních i 
středních školách. Využít k tomu i veřejné propagační kampaně s 
univerzálním apelem a dosahem a přitom pro tuto osvětu zajistit 
dostatečný objem vynaložených veřejných prostředků. (MŠMT, 
spolugestor: MZd, MPSV, MF) 
5.5 h) Zvýšit veřejné výdaje na léčbu adiktologických poruch a 
prevenci užívání návykových látek i efektivitu a účelnost jejich 
vynakládaní. Zvýšit finanční podporu pro prevenci a léčbu 
závislostí. (ÚV, spolugestor: MZd, MF, MŠMT, MV) 

Další potenciál naplňování opatření a doporučení dle naplňovaných cílů, 
tedy: 1.1, 1.2, 3.1, 5.4 a 5.5.  
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Příloha II – Úroveň implementace udržitelného rozvoje v resortech 
 

Příloha II - Graf č. 1: Přehled úrovně implementace udržitelného rozvoje v resortech dle Kontaktních bodů 
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Příloha III – Dotazník pro kontaktní body 
Příloha III - tabulka č. 3 Vzorový dotazník pro kontaktní body 

Otázka Odpověď 

Focal Point (jméno)  

Umístění Focal point ve struktuře ministerstva 
(odbor/sekce) 

 

Znalost ČR2030 a IP 

Jaké máte povědomí o obsahu a účelu ČR2030? 
 

Odpověď na škále 
1 – mám pouze nejasné povědomí, teprve se dokumentem 
seznamuji 
2 – znám principy a cíle dokumentu a vím, které pasáže a 
jak se týkají „mého“ ministerstva 
3 - dokument jsem prostudoval(a) podrobně, znám jeho 
principy a cíle, znám pasáže relevantní nejen „svému“ 
ministerstvu ale i všem ostatním ministerstvům 
 
 
 

Jaké máte povědomí o obsahu 
Implementačního plánu z roku 2018 a jeho 
úkolech? 

Odpověď na škále  
1 – mám pouze nejasné povědomí, teprve se s IP 
seznamuji 
2 – znám opatření a doporučení relevantní „mému“ 
ministerstvu“ 
3 – dobře se orientuji ve všech opatřeních a doporučeních 
IP  
 
 
Prostor pro komentář 

Jaké je povědomí o ČR2030 a jeho IP na 
ministerstvu/úřadu?  
 

Legenda: 
 
0% - ani zaměstnanci ani vedení úřadu dokumenty ČR2030 
neznají a v praxi se jimi neřídí. 
 
20% - pouze úzká skupina zaměstnanců či zástupců 
vedení úřadů vnímá existenci dokumentů ČR2030, v praxi 
se jimi ale neřídí. 
 
40% - dokumenty ČR2030 jsou v povědomí většiny 
zaměstnanců a vedení úřadu, ale pouze v obecné míře, 
v praxi se nimi pracuje jen úzká skupina zaměstnanců 
 
60% - dokumenty ČR2030 jsou v povědomí většiny 
zaměstnanců a vedení úřadu; v rámci ministerstva jsou 
reflektovány hlavní priority a zajišťován formální soulad 
při tvorbě strategií a strategických rozhodnutí. 
 
80% - dokumenty ČR2030 jsou ve všeobecném povědomí 
celého úřadu; v rámci ministerstva jsou dokumenty 
reflektovány a při tvorbě strategií a strategických 
rozhodnutích je zajišťován nejen formální, ale také věcný 
soulad 
  
100% - dokumenty ČR2030 jsou na úřadu silně 
reflektovány, jsou jim upraveny interní postupy;  do 
tvorby strategií a strategických rozhodnutí jsou 
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explicitně začleněny hlavní priority (a to nejen z oblasti 
zájmu daného úřadu) 
 
 

Vědí o existenci ČR2030 a jeho IP strategické 
nebo analytické útvary ministerstva/úřadu, či 
útvary, kterou tyto role plní? 

 
 

Vědí o existenci ČR2030 a jeho IP věcné útvary 
ministerstva/úřadu? 

 
 

Vědí o existenci ČR2030 a jeho IP složky státní 
správy, která jsou ministerstvu/úřadu 
podřízeny a/nebo jím zřizovány (např. Úřady 
práce v případě MPSV) 

 
 

Ví o existenci ČR2030 a jeho IP 
ministr/ministryně nebo jeho/její kabinet? 

 

Využívá a reflektuje ministerstvo/úřad ČR2030 
v rámci své strategické práci? 

Pokud ano, jaké materiály od roku 2017 byly odvozeny či 
inspirovány z ČR2030? 
 

Činnost Focal Point 

Jak funguje vnitroresortní koordinace 
udržitelného rozvoje?  
Identifikujete konkrétní překážky činnosti Focal 
Point uvnitř ministerstva/úřadu? 

 

Jak funguje meziresortní koordinace 
udržitelného rozvoje?  
Identifikujete konkrétní překážky činnosti Focal 
Point s jinými ministerstvy nebo organizacemi? 

  

Jaké byste uvedl/uvedla nedostatky či 
doporučení ke změně fungování Focal Points, či 
koordinačního orgánu (tj. MŽP)? 

 

Využívání souhrnných informací z IP a karet cílů 

Využívá ministerstvo/úřad při své strategické 
práci dokumenty ČR2030 (IP a karty cílů) při 
identifikaci synergií a překryvů aktivit nebo 
hledání relevantních aktérů? 

 

Respektuje ministerstvo ve své běžné činnosti 
také hlavní cíle a priority ČR 2030, které se jí 
nedotýkají přímo jako gestora?  
(Příklad: rovnost žen a mužů i když nejste ÚV, 
nízkouhlíkový rozvoj i když nejste MŽP a MPO, 
dobré vládnutí i když nejste MV apod.) 

 

Začleňuje ministerstvo/úřad při přípravě či 
implementaci strategických dokumentů ostatní 
ministerstva, která jsou identifikována jako 
spoluaktéři v dané oblasti dle IP a karet cílů, i 
když tato ministerstva nejsou přímo 
spolugestory nějakého konkrétního úkolu?  

 

Jak ministerstvo/úřad postupuje, určuje-li 
relevantní aktéry, jejichž názor bude v tvorbě 
strategie či strategickém rozhodnutí brát 
v potaz? Čím se při tom ministerstvo řídí? 
Veřejnost je brána v potaz vždy/jen 
někdy/vůbec? Využívá se při tom karet cílů?  

 

Využíváte ČR 2030 či IP v nějaké jiné oblasti, 
než ve strategické práci?  
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