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Strategie postupu 
 

Existence různých typů strategických dokumentů na národní, případně nadnárodní a 

regionální úrovni legitimizuje otázku týkající se vzájemného vztahu těchto dokumentů, jejich 

schopnosti témata a priority provazovat, koordinovat realizaci příslušných politik. To bylo 

učiněno prostřednictvím dokumentu „Veřejná politika a mechanismy jejího naplňování 

prostřednictvím strategických a taktických dokumentů“, únor 2010.  

 

Následným krokem se stalo vymezení okruhu zkoumaných dokumentů a stanovení těsnosti 

jejich vztahu k politice soudržnosti jako takové.1 

 

Při analýze byla použita následující kritéria třídění dokumentů:  

 

I. Formální znaky 

A) Role dokumentu a nominální označení dokumentu 

 

strategické x prováděcí dokumenty 

 

  Strategie        
  Koncepce                                                                               Operační programy  
  Politiky                     Národní realizační programy       
  Rámce                    Akční plány 

 

B) Úroveň dokumentu  

 

evropské x národní 

 

 

 

                                                           
1
 Na základě Metodika postupu, Vazby národní politiky ČR a EU se zaměřením na politiku HSÚS, prosinec 2009 
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C) Typ dokumentu 

 

tematické (sektorové) x horizontální x územní (regionální) x celistní (nadsektorové – 

makropohled) 

 

D) Vlastník/pořizovatel dokumentu 

 

E) Časová platnost 

 

II. Věcná kritéria  

 

A) Pilíře politiky soudržnosti 

 

Ve vazbě na metodiku byly vymezeny následující pilíře politiky soudržnosti, které se staly 

hlavním věcným třídícím kritériem. Jedná se o:  

 

Konkurenceschopnost - představuje ekonomický pilíř soudržnosti, má výrazně strukturální, 

modernizační, proinovační charakter, reaguje však i na širší makroekonomické cíle. Výrazně 

akcentuje hledisko výkonnosti a efektivity. Zastřešuje i institucionální opatření ovlivňující 

podnikatelské prostředí.   

 

Zaměstnanost - zahrnuje sociální pilíř soudržnosti, sleduje ekonomické i širší sociální cíle. Pilíř 

zahrnuje aktivity různého typu – opatření aktivní politiky zaměstnanosti, sociální 

začleňování, opatření spojená s rozvojem lidských zdrojů včetně oblasti vzdělávání a 

celoživotního učení a další opatření směřující ke zvyšování kvality života; obsahuje hlediska 

výkonnosti i spravedlnosti. Aspekt zaměstnanosti zvýšil svůj význam v současném období 

hospodářské krize a bude citlivě vnímán i v nejbližších letech po jejím odeznění. 
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Atraktivní fyzické prostředí – reprezentuje kvalitu materiálního prostředí, ve kterém se 

odehrávají socioekonomické aktivity. Je spojeno s ovlivňováním fyzických stránek prostředí 

vymezeného přírodními podmínkami, vybaveností zdrojů, zastoupením technické a dopravní 

infrastruktury, dopravní dostupností a obslužností.   

 

Územní soudržnost reprezentuje nový přístup k aktivizaci rozvoje území. Vytváří nový logický 

rámec pro tradiční snahu o dosažení vyváženého rozvoje území. Podporuje emancipaci 

územního hlediska pro zaostření evropské regionální a strukturální politiky (a tedy její 

zefektivnění), pro provázání dílčích rozvojových zásahů, posilování jejich dopadů, vytváření 

vazeb a synergií. Je spojena s konceptem zacílení politiky na konkrétní území (místo), její 

adaptaci dle místních ekonomických, sociokulturních, environmentálních a institucionálních 

podmínek. Usiluje o kultivaci jednotlivých složek ovlivňujících rozvojový potenciál území. 

 

 

B) Deskriptory 

 

Jednotlivé strategické dokumenty jsou charakterizovány tzv. deskriptory, které vyjadřují 

vazbu dokumentu k pilířům respektive paradigmatu politiky soudržnosti. Jejich stanovení 

respektuje zvyklosti uplatňované v oblasti soudržnosti – vymezení podporovaných oblastí 

jednotlivými fondy, přihlíží k aktuální diskusi a zohledňuje tradiční národní pohled na 

problematiku.   

 

Většina dokumentů je složkově či tematicky zaměřená. Pro vystižení základního věcného 

zaměření dokumentů, které umožní dílčí třídění dokumentů, jsou proto využity následující 

pomocné deskripce: 

 

Podnikání a inovace – strukturálně zaměřená opatření, podpora vzniku a rozvoje malého a 

středního podnikání, poskytování služeb malým a středním podnikům, přenos technologií, 

zpřístupnění zdrojů, nástroje finančního inženýrství, exportní opatření, proinvestiční 

opatření, inovační aktivity podniků, zlepšení podnikatelského prostředí, rozvoj podnikatelské 

infrastruktury, ICT v podnikové sféře, seskupení podniků, klastry a technologické platformy, 

podpora podniků při ochraně jejich duševního vlastnictví,  
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Výzkum a technologický rozvoj – veřejné a soukromé výzkumné aktivity, rozvoj výzkumných 

a vývojových kapacit, transformace stávajících kapacit, uplatnění výzkumu v podobě inovací, 

spolupráce výzkumné/vývojové sféry s podnikatelským sektorem, výzkumné a inovační sítě, 

póly excelence, spolupráce výzkumných a vývojových institucí s vysokými školami a 

univerzitami,  

  

Demografický vývoj, rodina a bydlení – stárnutí populace, migrace, rodinná politika, úprava 

politik v návaznosti na tyto trendy, problematika bydlení,  

 

Zdraví – rozvoj zdravotnických služeb, posilování dostupnosti zdravotní péče (ústavní, 

ambulantní), investice do infrastruktury, péče o zdraví (zlepšování životního stylu 

a zdravotního stavu populace), e-health a ICT v oblasti zdravotnictví,    

 

Zaměstnanost a sociální začleňování – aktivní opatření na trhu práce, politika zaměstnanosti, 

snižování dlouhodobé nezaměstnanosti, adaptace zaměstnavatelů a zaměstnanců, 

posilování institucí trhu práce, rovné příležitosti, zabránění sociálnímu vyloučení, podpora 

sociálního začleňování (na trh práce, do společenského života), sladění pracovního a 

rodinného života, navrhování a šíření inovativních a produktivnějších forem organizace 

práce, místní iniciativy zaměřené na zvyšování zaměstnanosti, sociální služby (terénní, 

ústavní),  

 

Vzdělávání a učení – formální a neformální vzdělávání, další vzdělávání, celoživotní učení, 

změny vzdělávacích programů, reforma vzdělávacího systému, 

 

Ochrana přírody, krajiny, rozmanitost druhů – ochrana jednotlivých složek životního 

prostředí, zabraňování znečišťování, nakládání s odpady, staré zátěže, péče o krajinu, 

zachování rozmanitosti druhů, NATURA 2000 a ptačí oblasti, vodní hospodářství, 

protipovodňová opatření,  

 

Klima – klimatické změny, opatření související se snížením jejich dopadů, pokles emisí 

skleníkových plynů, bezuhlíková ekonomika,   
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Doprava – dopravní dostupnost a obslužnost, jednotlivé formy dopravy, veřejná doprava, 

dopravní cesty, koridory a další infrastruktura, multimodální doprava, uplatnění čistších 

zdrojů v dopravě,   

  

Energie – dostupnost energií, energetická bezpečnost, přenos energie, energetické zdroje a 

přenosová soustava, obnovitelné zdroje energií, energetické úspory (ekonomika, 

obyvatelstvo), 

 

Efektivní veřejný sektor – dostupnost veřejných služeb, smart administration, posilování 

institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, 

regionální a místní úrovni, kvalita veřejné správy a veřejných služeb, efektivita, strategické 

řízení, evaluace, monitoring, ICT v oblasti veřejné správy, koordinace mezi jednotlivými 

subjekty veřejné správy, partnerství, multilevel governance.  

 

Bezpečnost – vnitřní bezpečnost, kriminalita, řízení rizik, zvládání dopadů globálních a jiných 

bezpečnostních hrozeb a rizik,  

 

Kultura - investice do kultury a ochrany památek, propagace a zachování kulturního dědictví, 

rozvoj kulturní infrastruktury, nabídka kulturních služeb, 

 

Rozvoj území - regionální rozvoj, územní rozvoj, strategie udržitelného rozvoje měst, 

Integrované plány rozvoje měst (IPRM), zdravá města, rozvoj venkova, cestovní ruch.    

 

Toto pomocné členění respektující jednotlivé socioekonomické a environmentální složky 

odráží skutečnost, že většina politik a strategických dokumentů má i nadále složkový či 

tematický charakter. Je doplněno o témata, které se stala předmětem zájmu politiky 

soudržnosti až v tomto období – nově akcentovaná oblast efektivní veřejné správy a 

dostupnosti veřejných služeb, bezpečnost a řízení rizik, či jejichž význam se výrazně zvýšil a 

zasluhují si osamostatnění – energie a problematika klimatických změn.  
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C) Priority Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 

 

V průběhu šetření jsou sledovány vazby na průřezově formulované prioritní osy 

Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR (dále také SRUR). Tento dokument představuje 

konsensuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru a měl by se 

stát důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro 

meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami.  

 

Finální znění SRUR má následující priority: 

- Prioritní osa 1: Společnost, člověk a zdraví  

- Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace 

- Prioritní osa 3: Rozvoj území 

- Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita 

- Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost 

 

Zavedení této kategorie představuje další proměnnou pro filtrování v připravované databázi.   

 

Sledování věcných vazeb je možné zobrazit v následující tabulce, která představuje i možný 

výstup plánované databáze.  

 

Přehledová tabulka vazeb dokumentů, základní věcné třídění, dle vztahu k pilířům 

soudržnosti: 

 

Název 
dokumentu 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Komentář 

 

Xxx 

Výzkum, 
vývoj, inovace 

Ekonomika 
a inovace 

Konkurence-

schopnost 

 
2 

Verbální 
specifikace 

vazby 

 

Yyy 
Energie 

Ekonomika 
a inovace 

Atraktivní fyzické 

prostředí 

 
1 

Verbální 
specifikace 

vazby 

 

Zzz 

Demografický 
vývoj, rodina a 

bydlení 

Společnost, 
člověk 

a zdraví 

Zaměstnanost 

 
3 

Verbální 
specifikace 

vazby 
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Pro posouzení významu dokumentu je klíčová položka „Celková vazba ke konceptu 

soudržnosti“, která determinuje další postup práce s dokumentem.  

 

Z hlediska intenzity vazeb dokumentů vůči pilířům soudržnosti je možné rozlišit následující 

kategorie: 

 

Míra intenzit vazby  Hodnocení 

vysoká (3) Dokument má přímou vazbu ke konceptu soudržnosti tj. přímo 

ovlivňuje témata HSÚS (a tím přispívá k plnění HSÚS), je přímo 

naplňován HSÚS.  

střední (2) Dokument má nepřímou vazbu ke konceptu soudržnosti tj. 

nepřímo ovlivňuje témata HSÚS, respektive je pouze nepřímo 

naplňován HSÚS. 

nízká (1) Dokument má nízkou vazbu ke konceptu soudržnosti – může 

sloužit jako např. zdroj dat či podkladových informací, nicméně 

neovlivňuje HSÚS ani není HSÚS naplňován. 

žádná (0) Dokument nemá žádnou vazbu ke konceptu 

soudržnosti. 

 

Ocenění vazby příslušného dokumentu pak předurčuje další postup zkoumání intenzity 

vazby. V případě výskytu hodnoty 0 či 1, nebylo s tímto dokumentem již nadále pracováno, 

tj. nebyly sledovány vazby na úrovni cílů a priorit. 

 

V případě, že se dokument váže k více tématům a některá z vazeb vykazuje poměrně silnou 

intenzitu, je tento dokument předurčen k dalšímu zkoumání, avšak pozornost se v dalším 

kole opět zaměří především na vazby ke konceptu soudržnosti oceněné hodnotou 2 či 3.   

 

Příklad možné situace:  

Název 
dokumentu 

 

Relevantní 
témata 

Dokumentu 

Vazba na 
SUR 

 

Pilíř 

Soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Komentář 

 

Xxx 

Výzkum, 
vývoj, inovace 

Ekonomika 
a inovace 

Konkurence-

schopnost 2 
Podpora vytváření kapacit 

VaV,  

 Podnikání, 
MSP 

Ekonomika 
a inovace 

Konkurence-

schopnost 1 
Regulatorní rámec 

podnikání 
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V tomto konkrétním případě jsou zkoumány především ty části dokumenty, které se zabývají 

problematikou výzkumu, vývoje či inovacemi. 

 

V následujícím kroku se sleduje, zdali efektivní realizace strategie vyžaduje zohlednění 

územních aspektů, případně zdali navrhovaná opatření mají územní souvislosti a mohou být 

potenciálně tímto způsobem řešena. Tím jsou identifikovány možné funkčně podmíněné 

vztahy a vazby, jejichž nastavení či koordinaci zastřešuje čtvrtý pilíř Územní soudržnosti.  

 

Vztah k územní soudržnosti bude poměřován následujícím způsobem:  

 

Vztah k pilíři Územní 

soudržnost  
Hodnocení 

Ano Plánované aktivity mají územní souvislosti, realizace dokumentu 

vyžaduje či umožňuje zohlednění územních specifik.  

Ne Plánované aktivity nemají územní vazbu. 
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Příklad výstupu: 
 

Název dokumentu:          Dopravní politika ČR 2005 - 2013 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          politika  

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MD 

Časová platnost:                2005 - 2013  

Základní deskripce  :  Dopravní politika ČR vychází z několika dokumentů. Mezi hlavní z nich patří Bílá 
kniha EU: Evropská dopravní politika do roku 2010, předchozí Dopravní politika ČR, SWOT analýza 
této oblasti a dále Strategie udržitelného rozvoje. Obecné zásady této politiky, tj. zavádění výsledků 
výzkumu a vývoje a nových progresivních technologií, rovnost šancí a sociální politika, podmínky pro 
zachování konkurenceschopnosti českých dopravců a omezování vlivů dopravy na životní prostředí a 
veřejné zdraví, jsou pro všechny priority I specifické cíle této politiky stanoveny průřezově. Prioritami 
politiky jsou dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných 
podmínek na dopravním trhu, zajištění kvalitní dopravní infrastruktury, zajištění financování v 
dopravním sektoru, zvýšení bezpečnostní dopravy a podpora rozvoje dopravy v regionech. Dále tato 
strategie stanovuje I hlavní nástroje její realizace. Jde o nástroje právní, ekonomické a informační.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Doprava Rozvoj území 
Atraktivní fyzické 

prostředí 2 Ano Dopravní politika je v souladu 
s politikou HSÚS. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority:    Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:     Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:    Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:   Ano



 
 

12 
 

Databázový výstup: 

 

Z výstupu vyplývá, že dokument bude dále zkoumán z hlediska svých vazeb na cíle a priority NSRR.

Název 
dokumentu 

Role 
dokumentu 

Nominální 
označení 

Úroveň 
dokumentu 

Typ 
dokumentu 

Pořizov
atel 

Časová 
platnost 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudrž- 

nosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 
Cíle/ 

priority 

Nastavené 

indikátory 

Financo
vání 

Řízení 
koordinace 

Dopravní 
politika České 
republiky pro 
léta 2005 – 

2013 

strategický politika Národní sektorový MD 2005-
2013 

Doprava 

Rozvoj 
území 

Ekonomika 
a inovace 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 
2 ANO 

Dopravní 
politika je v 
souladu s 
politikou 

HSÚS.  

ANO ANO NE ANO 
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Reflexe prvního kola šetření: 

  

V rámci prvního kola šetření došlo v souladu s metodikou k analýze 56 národních a 142 

evropských dokumentů s potenciální vazbou ke konceptu soudržnosti3. Řešitelé úkolu 

pracovali s dokumenty, které se svým pojetím, podrobností i kvalitou zpracování výrazně 

lišily.  

 

Cílem tohoto kola šetření bylo: 

- vymezit základní vazby k pilířům soudržnosti a jejich intenzitu, 

- rozdělit soubor dokumentů dle intenzity vazby a tím vybrat dokumenty, pro které 

bude provedeno podrobné šetření vazeb na úrovni priorit. 

 

Převážná většina zkoumaných dokumentů byla strategické povahy. Analyzované dokumenty 

měly národní charakter (kromě bílých a zelených knih), tj. byly připraveny ústředními orgány 

ČR a schváleny vládou. To však neznamená, že existence řady z nich nebyla vyvolána 

působením vnějšího prostředí. Do šetření byly zahrnuty dokumenty, které implementují 

některé evropské politiky na území ČR (např. společné rybářské politiky, zemědělské politiky 

rozvoje venkova). 

 

Z hlediska typu dokumentu převažovaly materiály tematicky zaměřené (orientované na 

konkrétní složku, respektive segment). Celistní dokumenty byly spojeny s rámcovými 

makroekonomickými cíli či národohospodářskými strategiemi, zastřešujícími vícero sektorů, 

propojujícími makroekonomické a mikroekonomické cíle a opatření na trhu práce.  Územní 

pohled je typický pro dokumenty regionálního a územního rozvoje a některé infrastrukturní 

strategie. Horizontální dokumenty, které by uplatňovaly své cíle v různých oblastech, se 

objevovaly sporadicky. 

 

                                                           
2
  V průběhu připomínkového řízení byly na základě podnětu MPO zařazeny 2 dokumenty: Energetická politika 

pro Evropu a Druhý strategický přezkum energetické politiky Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a 
jejich solidární využití. 
3
 Okruh dokumentů byl rozšířen o dokument Sdělení Evropské komise Shared Commitment to Employment 

(Společný závazek pro zaměstnanost), který aktuálně usměrňuje postupy na trhu práce. 
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Nominální označení ale i celkové pojetí se lišilo dle zvyklostí a „firemní“ kultury 

předkladatele. Přesto je možné vysledovat určité rozdíly mezi „čistě“ národními dokumenty, 

vykazujícími větší pestrost (nejčastěji se objevovala pojmenování koncepce, strategie, plán, 

zřídka pak politika či bílá kniha) a dokumenty s úzkou vazbou na evropské politiky, které se 

bez výjimky označovaly za programy a plány. 

 

Většina dokumentů byla zpracována či aktualizována v několika posledních letech; horizont 

jejich platnosti je rok 2013, či jej lehce překračuje. Další skupina dokumentů byla vytvářena 

v letech 2004 – 2005, tj. staly se jedním ze vstupních materiálů při přípravě NRP ČR 2007-

2013 a NSRR, jsou tedy harmonizovány se současnou strategií politiky soudržnosti v ČR. 

Pouze několik dokumentů bylo připraveno a vládou schváleno dříve. 

 

Počet relevantní témat (deskriptorů) se u jednotlivých dokumentů pohyboval v počtu 1-2. 

V případě úzce zaměřených tematických strategií se pak zpravidla uplatnilo jedno téma. U 

celistních a horizontálních dokumentů byl počet dotčených témat podstatně větší. V případě 

územně zaměřených dokumentů obsáhlo spektrum vazeb samo téma rozvoj území. 

Nejčastěji se prosazovala témata Podnikání a inovace, Výzkum a technologický rozvoj, 

Ochrana přírody, krajiny, rozmanitost druhů či Vzdělávání a učení, což koresponduje 

s hlavními podporovanými aktivitami soudržnosti. Naopak sporadicky se uplatnilo téma 

kultury či bezpečnosti.  

 

Zohlednění vazeb na priority SRUR umožní identifikaci vazeb zkoumaných dokumentů i 

s touto horizontální strategií. SRUR často podporuje stejná či obdobná opatření, avšak 

zdůrazňuje odlišné souvislosti. Jejich řazení je oproti zvyklostem soudržnosti částečně 

odlišné.                               

 

Odchylné je i nastavení relace mezi tematickým a územně pojatým přístupem uplatněným v 

NSRR či v dřívějším NRP 2004-2006. To vede při třídění dokumentů k nárůstu vztahů a tím 

k většímu rozsahu záznamů k danému dokumentu. 

 

Zkoumané dokumenty vykazovaly především vazbu na prioritní osy č. 2: Ekonomika a 

inovace (obsahuje i problematiku rozvoje lidských zdrojů), č 1: Společnost, člověk a zdraví 
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(obsahuje mj. sociální začleňování), č. 3 Rozvoj území a č. 4: Krajina, ekosystémy 

a biodiverzita. To odpovídá hlavnímu záběru soudržnosti. 

 

Převážná část dokumentů měla definovány cíle a z nich odvozovala priority. Pouze některé 

dokumenty obsahovaly indikátory, respektive sestavu indikátorů k měření výstupů, výsledků 

a dopadů realizovaných opatření. Jednalo se především o dokumenty vytvářené z podnětu 

EU.    

 

Na základě zvolených kritérií došlo k redukci počtu dokumentů, které budou testovány 

v druhém kole (tj. šetření vazeb na úrovni priorit), na 35 dokumentů. Základním třídicím 

hlediskem byl vztah ke konceptu soudržnosti. Do dalšího šetření budou zařazeny pouze 

dokumenty, které dosáhly hodnoty 3 – „Dokument má přímou vazbu ke konceptu 

soudržnosti tj. přímo ovlivňuje témata HSÚS (a tím přispívá k plnění HSÚS), je přímo 

naplňován HSÚS“, nebo 2 „Dokument má nepřímou vazbu ke konceptu soudržnosti tj. 

nepřímo ovlivňuje témata HSÚS, respektive je pouze nepřímo naplňován HSÚS“. 

V dalším kole nebudou zkoumány vazby evropských zelených či bílých knih, a to ani 

v případě, že byly vykázány vazby 2 či 3.  

 

V případě zelených knih je důvodem vyřazení jejich povaha, tj. jedná se o diskusní materiály, 

které teprve povedou k vytvoření nové politiky či úpravě jejích priorit. 

 

V případě bílých knih jde o jejich pouze nepřímou vazbu vůči k našim národním strategickým 

či prováděcím dokumentům. Cíle a priority bílých knih se uplatňují ve strategických a jiných 

obdobných dokumentech EU a teprve následně se prosazují do koncepcí a dalších 

dokumentů vytvářených v ČR.   

 

 

Po prostudování souboru dokumentů si dovolujeme učinit následující poznámku: 

- přestože podstatná část dokumentů byla vytvořena a přijata v nedávné době, ne vždy 

byl v návrhové části zřetelný vztah k aktuálním resp. budoucím potřebám a 

tendencím; v dokumentech se pracuje se staršími daty a údaji – často převzatými 

z jiných dříve zpracovaných dokumentů, které nedostatečným způsobem reflektují 

současnou realitu,  
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- způsob formulování cílů a priorit některých národních dokumentů není jednotný ani 

vnitřně konzistentní, což vede k nejasnosti strategie,  

- výrazně variabilní způsob zpracování dokumentů negativně ovlivňuje možnost 

provazování strategií, nastavování vzájemných vazeb a koordinaci zvláště aktivit 

ovlivňujících více složek, sektorů, 

- pestrost dílčích koncepcí činí problémy nastavit vazby i ve zřetelně vyhraněných a 

kompaktních úsecích veřejné správy,  

- zvolená forma zpracování často nejen znemožňuje jakoukoliv kvantifikaci výsledků a 

dopadů příslušné politiky, ale brání i faktickému porozumění problematice na straně 

zástupců širší veřejnosti; možnost aktivní komunikace takto koncipované strategie a 

mediální práce s dokumenty je ze strany pořizovatele, vlastníka minimální. V tomto 

směru se výrazně liší od způsobů zpracování dokumentů obvyklého v Německu, Velké 

Británii, či na úrovni EU, 

- častá absence indikátorů znemožňuje přistoupit k vyhodnocování strategie,  

- nejasné rozdělení úkolů a rolí při implementaci strategií brání efektivnímu prosazení 

zvolených cílů, 

- absence alokace zdrojů brání efektivnímu prosazení strategii v praxi. 

 

Je nutno konstatovat, že podstatná část těchto problémů by byla eliminována, pokud by bylo 

důsledně uplatňováno usnesení vlády Usnesením vlády ČR ze dne 3. ledna 2001 č. 10, k 

návrhu Metodiky střednědobých koncepcí.   
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Přehled dokumentů:  
 

Národní dokumenty 

Název dokumenty Maximální 
dosažená hodnota 

Pokračuje do 
druhého kola šetření 

1. Konvergenční program České republiky 1 Ne 

2. Aktualizovaná strategie přistoupení České 
republiky k eurozóně 1 Ne 

3. Národní program reforem České republiky 
2008-2010 3 Ano 

4. Strategie hospodářského růstu 2007 – 2013  3 Ano 

5. Revize a aktualizace Národní strategie 
bezpečnosti silničního provozu na období 2008 
- 2010 (2012) 

0 Ne 

6. Koncepce integrace cizinců 2 Ano 

7. Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 
2007-2013 3 Ano 

8. Politika územního rozvoje ČR  3 Ano 

9. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v 
ČR na léta 2007-2013  2 Ano 

10. Koncepce bytové politiky 2 Ano 

11. Strategie celoživotního učení ČR 3 Ano 

12. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy České republiky  2 Ano 

13. Bílá kniha – Národní program rozvoje 
vzdělávání v České republice 2 Ano 

14. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a 
mládeže na období 2007-2013  1 Ne 

15. Strategie prevence sociálně patologických 
jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 
2009 – 2012 

1 Ne 

16. Akční plán podpory odborného vzdělávání 2 Ano 

17. Návrh koncepce rozvoje informačních a 
komunikačních technologií ve vzdělávání v 
období 2009-2013 

1 Ne 
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18. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 
ČR 3 Ano 

19. Národní koncepce rodinné politiky, 2005  2 Ano 

20. Národní zpráva o strategiích sociální 
ochrany a sociálního začleňování ČR na léta 
2008-2010 - Národní akční plán sociálního 
začleňování 

3 Ano 

21. Akční plán na podporu rodin s dětmi pro 
období 2006 – 2009 2 Ano 

22. Národní program přípravy na stárnutí na 
období let 2008 až 2012  1 Ne 

23. Státní energetická koncepce – aktuálně 
projednávaná  2 Ano 

24. Akční plán energetické účinnosti ČR  1 Ne 

25. Surovinová politika v oblasti nerostných 
surovin a jejich zdrojů  1 Ne 

26. Exportní strategie ČR (2006-2010) 2 Ano 

27. Koncepce podpory malého a středního 
podnikání na období 2007-2013 2 Ano 

28. Program na podporu podnikatelských 
nemovitostí a infrastruktury 2005 – 2009  3 Ano 

29. Rámcový program pro podporu 
technologických center a center strategických 
služeb  

2 Ano 

30. Strategie prevence kriminality na léta 2008 
až 2011 2 Ano 

31. Strategie zlepšování regulace 2007 -2013 1 Ne 

32. Meziresortní koncepce bezpečnostního 
výzkumu a vývoje ČR do roku 2015 1 Ne 

33. Efektivní veřejná správa a přátelské 
veřejné služby - Strategie realizace Smart 
Administration v období 2007–2015 

3 Ano 

34. Bezpečnostní strategie ČR 1 Ne 

35. Státní politika životního prostředí 2004 – 
2010 2 Ano 

36. Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR  
2 Ano 

37. Plán odpadového hospodářství ČR 2003-
2012  2 Ano 
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38. Politika ochrany klimatu v České republice 2 Ano 

39. Národní program snižování emisí ČR  2 Ano 

40. Akční plán pro biomasu ČR 1 Ne 

41. Strategie ochrany před povodněmi pro 
území ČR 1 Ne 

42. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2 Ano 

43. Státní program ochrany přírody a krajiny 
ČR 2 Ano 

44. Program podpory environmentálních 
technologií v ČR – aktualizovaná verze 2009  2 Ano 

45. Národní alokační plán 2008-2012  1 Ne 

46. Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro 
všechny v 21. století  

2 Ano 

47. Akční program zdraví a životního prostředí 
ČR  1 Ne 

48. Dopravní politika ČR 2005 – 2013 2 Ano 

49. Koncepce výzkumu a vývoje v resortu 
dopravy na léta 2006 – 2010 1 Ne 

50. Národní strategie rozvoje cyklistické 
dopravy ČR, 2004 2 Ano 

51. Národní strategický plán rozvoje venkova 
14 Ano 

52. Program rozvoje venkova ČR na období 
2007-2013 1 Ne 

53. Operační program rybářství  1 Ne 

54. Národní strategický plán pro oblast 
rybářství 15 Ano 

55. Plán hlavních povodí České republiky 2007 
– 2012 2 Ano 

56. Státní kulturní politika ČR 2009 – 2014 2 Ano 

                                                           
4
 Vztah mezi politikou HSÚS a zemědělskou politikou rozvoje venkova, která je součástí společné zemědělské 

politiky je navzájem doplňkový. Přesto bylo přistoupeno ke zkoumání věcných vazeb i ve druhém kole, a to i s 
ohledem na další vývoj vztahů těchto politik (nové programování 

5 Vztah mezi politikou HSÚS a společnou rybářskou politikou je navzájem doplňkový. Přesto bylo přistoupeno 

ke zkoumání věcných vazeb i ve druhém kole, a to i s ohledem na další vývoj vztahů těchto politik (nové 
programování).   
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Vybrané dokumenty EU6
   

Název dokumenty 
Maximální 
dosažená 
hodnota 

Pokračuje do 
druhého kola 

šetření 

57. Green Paper - Promoting the learning 
mobility of young people 329, July 2009 
COM(2009) 175, April 2009 

2 Ne 

58. Green Paper - TEN-T: A policy review - 
Towards a better integrated transeuropean 
transport network at the service of the 
common transport policy COM(2009) 44, 
February 2009  

2 Ne 

59. Green Paper - Territorial Cohesion: Turning 
territorial diversity into strength COM(2008) 
616, October 2008  

3 Ne 

60. Green Paper - Migration & mobility: 
challenges and opportunities for EU education 
systems COM(2008) 423, July 2008  

2 Ne 

61. Green Paper - The European Research 
Area: New Perspectives COM(2007) 161, April 
2007  

2 Ne 

62. Green Paper on market-based instruments 
for environment and related policy purposes 
COM(2007) 140, March 2007  

1 Ne 

63. Green Paper - A European Strategy for 
Sustainable, Competitive and Secure Energy 
COM(2006) 105, March 2006  

2 Ne 

64. White Paper - Adapting to climate change: 
Towards a European framework for action 
COM(2009), 147, April 2009 

2 Ne 

65. White Paper - Together for Health: A 
Strategic Approach for the EU 2008-2013 
COM(2007) 630, October 2007 

1 Ne 

66. White Paper - A Strategy for Europe on 
Nutrition, Overweight and Obesity related 
health issues White Paper - Financial Services 
Policy 2005-2010 COM(2007) 279, May 2007 

0 Ne 

67. Shared Commitment to Employment, 2009 3 Ne 

                                                           
6 

V části Analýza vazeb dokumentů jsou anglické názvy evropských dokumentů nahrazeny oficiálními českými 
ekvivalenty.
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68. Competitiveness and Innovation 
Framework Programme (CIP) 3 Ano 

69. Communication from Commission to the 
European council and the European Parlament 
an Energy policy for Europe COM(2007) 1 final 

27 Ano 

70. Communication from the Commission 
form to the European Parlament, the Council, 
the European Economic and Social Committee 
and teh Committee of the Regions, Second 
Strategic Energy Review an EU Energy Security 
and Solidarity Action Plan COM(2008) 781 final 

28
. Ano 

                                                           
7
 Vazba je zprostředkovaná přes další evropské a národní dokumenty. 

8
 Vazba je zprostředkovaná přes další evropské a národní dokumenty. 
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Analýza vazeb dokumentů:  



 
 

23 
 

Název dokumentu:          Konvergenční program České republiky 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                celistní 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Úřad vlády a ČNB 

Časová platnost:                2008, průběžná aktualizace 

Základní deskripce  :  Jedná se o národohospodářskou strategii, která má umožnit podmínky k hladkému 
přijetí eura a bezproblémovému fungování ČR v hospodářské a měnové unii.  Dokument je pravidelnou 
aktualizací, kterou ČR předkládá v rámci evropského mnohostranného dohledu a koordinace fiskálních 
politik. Konvergenční program je v souladu s dalšími strategickými dokumenty ČR – Aktualizovanou strategií 
přistoupení ČR z 2007, Zprávou o plnění Národního lisabonské ho programu 2005 – 2008 z 2007 a s 
Národním strategickým referenčním rámcem na období 2007 – 2013. Prioritou zůstává zlepšení 
strukturálních parametrů veřejných financí a dodržení termínu pro odstranění nadměrného schodku. Vláda 
se současně zavázala zahájit reformy, které zajistí dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Hlavními cíli 
vlády ve fiskální oblasti jsou: snížení deficitu vládního sektoru pod hranici 3 % HDP, snížení dynamiky, 
zahájení restrukturalizace a posílení efektivnosti vládních výdajů, snížení daňového zatížení a současně 
omezení administrativní zátěže a daňové distorze prostřednictvím zjednodušení daňového systému, a 
reforma systémů důchodového zabezpečení a zdravotnictví. Měnová politika ČNB je i nadále prováděna v 
režimu cílování inflace - inflační cíl vyjádřený pro meziroční růst indexu spotřebitelských cen (CPI) ve výši 2 % 
s maximální odchylkou 1 % na obě strany. Cílem prováděných strukturálních reforem je konkurenceschopná 
ekonomika, která maximálně využívá přínosů integrace do evropského ekonomického prostoru a přínosů 
globalizace a naopak minimalizuje jejich negativní dopady. Proto se zaměřují především na zvyšování 
produktivity (podnikatelské prostředí, výzkum a vývoj, inovace, udržitelné využívání zdrojů, modernizace a 
rozvoj dopravních a ICT sítí) a zaměstnanosti (flexibilita trhu práce, začleňování na trhu práce, vzdělávání). 
Tyto reformy jsou řešeny úpravami příslušných politik.  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 
soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika 
a inovace 

Konkurencesc

hopnost 
1 Ne 

Dokument stanovuje makroekonomické cíle b 
oblasti fiskální a měnové politiky, které jsou z 

pohledu soudržnosti rámcové. Opatření v 
oblasti podnikání předpokládají úpravu 

regulatorního rámce.   

Zaměstnanost 
a sociální 

začleňování 

Ekonomika 
a inovace 

Zaměstnanost 1 Ne 

 Dokument stanovuje rámcové cíle v oblasti 
vzdělávání a zaměstnanosti. Opatření 
předpokládají úpravu legislativního a 

institucionálního rámce. 

Podnikání a 
inovace 

Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Konkurencesc

hopnost 
1 Ne Ve vazbě na SRUR zohledňuje problematiku 

udržitelnosti veřejných financí.  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k  
eurozóně          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                celistní 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Úřad vlády a ČNB 

Časová platnost:                2008, průběžná aktualizace 

Základní deskripce  :  Česká republika se od data vstupu do Evropské unie účastní třetí fáze hospodářské a 
měnové unie, přičemž získala statut členské země s dočasnou výjimkou pro zavedení eura. Není tedy zatím 
členem eurozóny, ale do budoucna přijala závazek zavést euro a do eurozóny vstoupit. Proto je třeba 
pracovat se strategií přijetí eura, ze které by vycházely jednotlivé hospodářské politiky. V souladu s tím v 
roce 2003 vláda schválila dokument Strategie přistoupení České republiky k eurozóně. Vzhledem k tomu, že 
původní Strategie nebyla naplněna, bylo nutné přistoupit k její aktualizaci. Tato aktualizace zohledňuje 
domácí i zahraniční vývoj od doby schválení původního textu a stejně jako původní dokument představuje 
společný a koordinovaný přístup vlády ČR a ČNB k budoucímu přijetí eura. Prioritou pro hospodářské 
politiky související s přijetím eura v ČR je splnění maastrichtských kritérií. Úkolem je zastavit zhoršování se 
rozpočtové disciplíny, nastartovat konsolidační proces, který zajistí udržení deficitu veřejných financí pod 3 
% HDP; je zřejmá nutnost dalších fiskálních reforem jdoucích za rámec vládou dosud schválené fiskální 
konsolidace. Je potřeba přistoupit k realizaci dalších a mnohem hlubších změn zejména na výdajové straně 
veřejných rozpočtů. Ty musí odrážet výzvy, které vyplývají zejména z demografických změn (reforma 
důchodového systému a zdravotnictví), z růstu výdajů na financování sociálních dávek a z celkově vysokého 
podílu zákonem stanovených (mandatorních) výdajů. Ambicí je směřovat ve střednědobém horizontu k 
dosažení podílu strukturálního (cyklicky očištěného)deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši maximálně 1 
%. V oblasti měnové politiky jsou předpoklady pro plnění příslušných maastrichtských konvergenčních 
kritérií již z velké části vytvořeny. Dalšími tématy je zvyšování pružnosti české ekonomiky, pružnosti trhu 
práce (přísná regulační opatření na ochranu zaměstnanosti, rostoucí minimální mzda a vysoké zdanění 
práce), příznivé podnikatelské prostředí - usnadnění podnikání, vstup do ERM II.                 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika 
a inovace 

Konkurencesc

hopnost 1 
Ne 

Dokument stanovuje makroekonomické cíle v 
oblasti fiskální a měnové politiky, které jsou z 

pohledu soudržnosti rámcové. Opatření v 
oblasti podnikání předpokládají úpravu 

regulatorního rámce.   

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Ekonomika 
a inovace 

Zaměstnanost 1 
Ne 

Dokument stanovuje rámcové cíle v oblasti 
zaměstnanosti. Opatření předpokládají 
úpravu legislativního a institucionálního 

rámce.   

Podnikání a 
inovace 

Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Konkurencesc

hopnost 1 
Ne Ve vazbě na SRUR zohledňuje problematiku 

udržitelnosti veřejných financí.  

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         



 
 

25 
 

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu:          Národní program reforem České republiky 2008-2010 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                celistní 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Úřad vlády 

Časová platnost:                2008-2010 

Základní deskripce  :  Program představuje celistní ekonomickou strategii ČR založenou na třech pilířích - 
makroekonomickém, mikroekonomickém a zaměstnanosti. Je vytvářen ve vazbě na politiku růstu a 
zaměstnanosti EU, reaguje na Integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost a Lisabonský program 
Společenství na období 2008-2010. Je úzce provazován s NSRR ČR a operačními programy politiky 
soudržnosti. Makroekonomická část se soustředí na zajištění hospodářské stability umožňující dosažení 
udržitelného růstu (inflace, restrukturalizace výdajové stránky veřejných rozpočtů), hospodářská a fiskální 
udržitelnost (důchodová a zdravotní reforma), efektivní rozdělování zdrojů zaměřených na růst a 
zaměstnanost (snížení výše dávek hmotné nouze s cílem zvýšit motivaci k práci a rozšířit prostor 
profinancování výdajových priorit, posun od přímého k nepřímému zdanění), stabilní vývoj mezd (udržení 
mírného růstu platů, relace k růstu produktivity práce), posilování soudržnost mezi makroekonomickou 
politikou, strukturální politikou a politikou zaměstnanosti (reformní opatření v jednotlivých oblastech by se 
měla navzájem doplňovala a podporovala). Mikroekonomická část výrazně akcentuje posilování faktorů 
ovlivňujících konkurenceschopnost - zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a vývoje především ze strany 
soukromého sektoru (přijetí Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 2009-2015, ustanovení 
Technologické agentury, zlepšení oblasti lidských zdrojů, modernizace řízení výzkumných institucí a 
univerzit, vytvoření „cestovní mapy“ českých výzkumných infrastruktur), usnadnit inovace (podpora 
inovačních aktivit a ochrany práv duševního vlastnictví, výzkumných a vývojových kapacit, spolupráce 
akademické a podnikové sféry, zakládání odvětvových seskupení podnikatelských subjektů), usnadnit 
zavádění a efektivní využívání informačních a komunikačních technologií a vybudovat všem přístupnou 
informační společnost (realizace cílů dle Strategie Rady vlády pro informační společnost; pokračování v 
realizaci programů ICT v podnicích a ICT a strategické služby), posílit konkurenční výhody průmyslové 
základny (implementace Akčního plánu k udržitelné spotřebě a výrobě a udržitelné průmyslové politice, 
vyprofilování části průmyslové základny ČR pro posilování jejich potenciálu s cílem významně se uplatnit na 
evropských či globálních technologických trzích), podporovat udržitelné využívání zdrojů a posilovat 
vzájemné působení mezi ochranou životního prostředí a hospodářským růstem (aktualizace Programu 
podpory environmentálních technologií, implementace Akčního plánu k udržitelné spotřebě a výrobě a 
udržitelné průmyslové politice, 13 % podíl spotřeby energie z OZE na celkové spotřebě energie v ČR v 
horizontu 2020, novelizace zákona o odpadech a nový zákon o novelizace zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, zákona o ochraně ovzduší, aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky), 
rozšířit a prohloubit vnitřní trh (příprava zákona o dohledu nad finančním trhem a novely zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu, implementace Rámcové politiky ochrany spotřebitele a Strategie finančního 
vzdělávání), zajistit otevřené a konkurenceschopné trhy uvnitř i vně Evropy a využívat výhod globalizace, 
vytvořit příznivější podnikatelské prostředí a podpořit soukromou iniciativu prostřednictvím zlepšení 
právních úprav (regulatorní reformy - snižování administrativní zátěže podnikatelů, vyhodnocení účinnosti 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace, smart administration - procesní a organizačních audity 
agend veřejné správy a projekty zaměřené na snižování nadbytečné regulace a byrokratické zátěže), 
propagovat podnikatelskou kulturu a vytvořit prostředí podporující malé a střední podniky (vyhlášení 
nových výzev pro programy na podporu malých a středních podniků, realizace Informačních míst pro 
podnikatele a kontaktních míst veřejné správy CZECHPOINT, implementace podpůrných služeb v oblastech 
finančních zdrojů v návaznosti na poskytované komunitární programy, příprava komplexní reformy 
daňového systému a zákona o rozpočtovém určení daní), rozšířit, zlepšit a propojit evropskou infrastrukturu 
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a dokončit schválené prioritní přeshraniční projekty (přijetí Plánu rozvoje dopravní infrastruktury s časovým 
horizontem na cca 15 - 20 let, dobudování sítě dálnic a rychlostních silnic ze současných 1009 km na 
plánovaný rozsah 2130 km, pokračování v modernizaci III. a IV. železničního koridoru a výstavba trati Brno - 
Přerov,modernizace železničního spojení Plzeň - Česká Kubice a po roce 2017 i železničního spojení Praha - 
Liberec a nového systému vysokorychlostních tratí; dopracování Strategie podpory logistiky z veřejných 
zdrojů a v jejím rámci i Programu na podporu multimodální dopravy, dopracování Strategie inovačních 
technologií v dopravě, vyřešení některých daňových a účetních aspektů v souvislosti s realizací PPP projektů, 
budování mikrovlnné technologie výkonového zpoplatnění na nově otevíraných úsecích dálnic; rozšíření 
mýtného systému na vozidla nad 3,5 t). Část zaměstnanost se zaměřuje na provádění politiky zaměstnanosti 
(pokračování v reformě sociálního a důchodového systému, realizace kroků v rámci reformy trhu práce pro 
zvýšení celkového počtu zaměstnaných), podporu celoživotního přístupu k práci (realizace cílů v rámci 
Národní koncepce podpory rodin s dětmi, využívání prostředků operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost pro podporu projektů zaměřených na vytváření prorodinného prostředí na pracovištích, 
implementace dílčích opatření "prorodinného balíčku" v oblasti služeb péče o děti, realizace projektů v 
oblasti vzdělávání rámci budování profesní kariéry u mladých lidí, tj. zájmového a neformálního vzdělávání, 
realizace cílů v rámci Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012), zajištění 
inkluzivních trhů práce a zvýšení přitažlivosti práce (změny v sociálních dávkových systémech v rámci druhé 
a třetí etapy sociální reformy, reorganizace systému péče o seniory, novela zákona o zaměstnanosti s cílem 
zvýšení motivace k hledání a přijetí zaměstnání, motivační opatření pro vytváření zkrácených pracovních 
úvazků zaměstnavateli), zlepšení přizpůsobování se potřebám trhu práce (modernizace služeb veřejných 
institucí trhu práce a realizace projektu zónového poradenství, zřízení centrální evidence volných pracovních 
míst v souvislosti s projektem zelených karet), podporovat flexibilitu kombinovanou s jistotou zaměstnání a 
zmírnit segmentaci trhu práce (realizace dalších kroků spojených s modernizací pracovněprávních vztahů, 
novela zákoníku práce upravující smluvní vztah zaměstnance a zaměstnavatele), zajistit vývoj nákladů na 
pracovní sílu a metody stanovování mezd podporující zaměstnanost (snížení sazeb pojistného ze strany 
zaměstnanců na nemocenské pojištění o 1,5 % od1. 1. 2009, snížení sazby nemocenského pojištění 
placeného zaměstnavatelem o 1 % od 1. 1. 2009), zvýšit a zkvalitnit investice do lidského kapitálu (realizace 
projektů v rámci inkluzivních politik ve vzdělání, zaměřené na prosazování rovných příležitostí ve vzdělán, 
zpracování strategie České republiky s cílem prosazovat rovné příležitosti žen a mužův oblasti vzdělávání, 
realizace projektu Podpora individuálního vzdělávání občanů se zaměřením na zvýšení poptávky po dalším 
vzdělávání, zejména v oblasti jazykových dovedností a informačních a komunikačních technologií, podpora 
spolupráce vysokých škol a podniků - realizace projektů s využitím finančních prostředků Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost), přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy novým 
kvalifikačním požadavkům (realizace cílů Strategie celoživotního učení, dokončení kurikulární reformy 
příprava zákona o terciárním vzdělávání). NPR předpokládá k dosahování cílů využívání finančních 
prostředků z Operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace, Podnikání a inovace, Vzdělání pro 
konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost. 
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Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Výzkum a 
technologický 

rozvoj 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 3 
Ano Stanovuje hlavní priority v 

oblasti výzkumu a 
technologického rozvoje.  

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 3 
Ano 

Vedle snížení administrativní 
zátěže podnikatelů podporuje 

využívání stimulačních 
programů na rozvoj podnikání.  

Doprava Rozvoj území 
Atraktivní fyzické 

prostředí 3 
Ano 

 Stanovuje hlavní priority v 
oblasti páteřní dopravní 
infrastruktury - silniční a 
železniční na území ČR, 

přeshraniční úseky.  

Efektivní 
veřejný sektor 

Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Zaměstnanost 3 
Ne Podporuje principy Smart 

administration. 

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 3 
Ano 

Podporuje rozvoj lidských 
zdrojů v oblasti výzkumu a 
technologického rozvoje. 
Stanovuje priority aktivní 
politiky zaměstnanosti, 

vzdělávání a celoživotní učení.  

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 3 
Ano 

Podporuje rozvoj lidských 
zdrojů v oblasti výzkumu a 
technologického rozvoje. 
Stanovuje priority aktivní 
politiky zaměstnanosti, 

vzdělávání a celoživotní učení.  

Podnikání a 
inovace 

Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Konkurenceschopnost 1 
Ne Ve vazbě na SRUR zohledňuje 

problematiku udržitelnosti 
veřejných financí.  

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:         Strategie hospodářského růstu České republiky 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                celistní 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Úřad vlády 

Časová platnost:                2007-2013 

Základní deskripce  :  Strategie hospodářského růstu České republiky představuje základní střednědobou 
národohospodářskou strategii, která zastřešuje ostatní národohospodářské koncepce a většinu tematických 
strategických dokumentů. Z ní vychází i Národní program reforem ČR. Jejím cílem je významným způsobem 
přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie při 
respektování principů udržitelného rozvoje - dosáhnout v roce 2013 průměru EU, měřeno HDP na jednoho 
obyvatele. Česká republika by měla zaměřit veřejné prostředky na podporu výrobků a služeb s vysokou 
přidanou hodnotou a zatraktivnit své prostředí pro setrvání ekonomicky výkonných domácích společností a 
příliv nových ze zahraničí. Takto vytvořená nová pracovní místa se pak v konečném důsledku kladně projeví 
na vzrůstající životní úrovni všech obyvatel. Strategie hospodářského růstu naplňuje cíle Lisabonské 
strategie. Rozpracovává Strategii udržitelného rozvoje ČR v hospodářské oblasti se zohledněním cílů v 
dalších dvou pilířích udržitelného rozvoje a má tři hlavní úlohy. Tou první je nastavení priorit pro koordinaci 
hospodářské politiky v období do roku 2013 a nasměrování prostředků z fondů EU pro období 2007-2013. 
Druhou úlohou je vytvořit klientům státní sféry – občanům, podnikatelům i obchodním společnostem – ty 
nejlepší možné podmínky pro ekonomické aktivity. Třetí úlohou dokumentu je přispět k maximálně 
efektivnímu nasměrování omezených veřejných prostředků v oblastech přímé intervence. Strategie se 
zaměřuje na pět prioritních oblastí, na kterých stojí konkurenceschopnost české ekonomiky tj.: (i) 
institucionální prostředí (změna podnikatelského prostředí - vytvořit příznivé legislativní prostředí a zlepšení 
vymahatelnosti práva, efektivní a výkonná veřejná služba, konkurenceschopná daňová soustava, zlepšení 
konkurenčního prostředí a odstranění překážek, efektivně využít tržně konformní podpůrné nástroje), (ii) 
zdroje financování (zajistit dostatek zdrojů z EU, maximalizovat příliv investic a efektivně privatizovat 
majetek ve veřejném vlastnictví, vytvořit prostředí pro efektivní partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, podpora komerčních zdrojů financování, obezřetné nakládání s veřejnými prostředky, (iii) 
infrastruktura (zvýšení mobility osob, zboží a informací, urychlení realizace investičních záměrů veřejného a 
soukromého sektoru, urychlení ekonomického rozvoj regionů, zabezpečení ochranu přírody, životního 
prostředí a kulturního dědictví, zachování kompetitivních výrobně-provozních nákladů,optimalizace 
odvětvové struktury komparativních cenových výhod, (iv) rozvoj lidských zdrojů - vzdělávání a zaměstnanost 
(zvýšení flexibility vzdělávací soustavy, zvýšení vzdělanosti starší generace, zajištění dostatku pracovních sil, 
zvýšení flexibility trhu práce, realizace politiky zaměstnanosti motivující k práci, zlepšení strategického řízení 
rozvoje lidských zdrojů, a (v) výzkum, vývoj a inovace (posílení výzkumu a vývoj jako zdrojů inovací, 
vytvoření funkční spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích, zajištění 
lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, zefektivnění výkonu státní správy ve výzkumu, vývoji a 
inovacích). Dokument navrhuje řadu doporučení k řešení problémů, které podmiňují hospodářský růst. 
Strategie hospodářského růstu reflektuje úsilí EU ve sladění cílů unijní regionální politiky s cíli Lisabonské 
strategie v rámci těchto zásad: a) respektování specifik regionů a spolupráce s regiony při výběru a 
konkretizaci priorit regionálního rozvoje,b) maximální využití rozvojového potenciálu regionů v oblasti 
lidských zdrojů na základě specifik jednotlivých regionů c) překonávání regionálních rozdílů posilováním 
prostorové soudržnosti a integrace regionů, d) využití komparativních výhod jednotlivých regionů pro cíle 
této Strategie, e) zvýšení prostorové flexibility na trhu pracovních sil bez dramatických změn v sídelní 
struktuře země s cílem omezení trendu vylidnění malých obcí a předcházení negativních dopadů živelného 
urbanistického rozvoje větších obcí a měst, f) zlepšení stavu životního prostředí, obnova krajiny a 
regionálních tradic jednak ve smyslu požadavků dlouhodobě udržitelného rozvoje, jednak jako významného 
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zdroje hospodářského růstu v rámci globálně dynamických hospodářských segmentů – turismus, 
ekonomizace kulturního dědictví, renesance výrobních tradic apod. e) vytvoření příznivého prostředí na 
místní a regionální úrovni pro čerpání zdrojů v rámci evropské regionální politiky. Tímto mechanismem je 
vytvářena vazba na Strategii regionálního rozvoje.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 3 Ne 

Vedle snížení administrativní 
zátěže podnikatelů podporuje 

využívání stimulačních 
programů na rozvoj podnikání. 

Výzkum a 
technologický 

rozvoj 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 3 
Ne Stanovuje hlavní priority v 

oblasti výzkumu a 
technologického rozvoje.  

Doprava Rozvoj území 
Atraktivní fyzické 

prostředí 3 
Ano 

 Stanovuje hlavní priority v 
oblasti páteřní dopravní 
infrastruktury - silniční a 
železniční na území ČR, 

přeshraniční úseky.  

Efektivní 
veřejný sektor 

Společnost, 
člověk a zdraví  

Konkurenceschopnost 3 
Ne 

Podporuje principy Smart 
administration, zlepšení 

právního prostředí, 
vymahatelnosti práva. 

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 3 
Ne 

Podporuje rozvoj lidských 
zdrojů v oblasti výzkumu a 
technologického rozvoje. 
Stanovuje priority aktivní 
politiky zaměstnanosti, 

vzdělávání a celoživotní učení.  

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 1 
Ne Reaguje na probíhající 

demografické změny, sladění 
rodinného a pracovního života.  

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 
2008 - 2010 (2012) 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie   

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Úřad vlády 

Časová platnost:                2008 - 2012  

Základní deskripce  :  Hlavním cílem národní strategie je snížit míru nehodovosti na českých silnicích a tím se 
dostat na úroveň ostatních států Evropy. Strategie obsahuje obsáhlou analytickou část doplněnou SWOT 
analýzou, z níž vyplývá vysoká nehodovost v silničním provozu ČR ve srovnání s jinými evropskými státy. 
Mezi slabými stránkami v této oblasti patří např. bezohledné až agresivní chování některých řidičů či 
všeobecné nedodržování základních pravidel silničního provozu ze strany veřejnosti. Dále strategie uvádí 
soubor konkrétních opatření, jimiž by měla být zajištěna vyšší bezpečnosti v silničním provozu. Konkrétně se 
jedná o snížení počtu dopravních nehod a jejich následků způsobených nepřiměřenou rychlostí, snížením 
počtu nehod a jejich následků nedáním přednosti v jízdě, snížení počtu nehod a jejich následků zaviněných 
pod vlivem alkoholu, léků a jiných návykových látek, snížení vážnosti následků nehod zvýšeným používáním 
zádržných systémů, zvýšení ochrany zranitelných účastníků silničního provozu, vytváření bezpečného 
dopravního prostoru, zlepšení opatření bezprostředně po nehodě, dopravní výchovu, zvýšení respektu 
účastníků silničního provozu k dodržování právní úpravy, koordinaci činností v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 

k pilíři 

Územní 

soudržnost 
Komentář 

Doprava 
Společnost, 

člověk a zdraví  
Zvolte položku. 0 

Ne Materiál nemá vazby na politiku 
HSÚS či SRUR. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 



 
 

32 
 

Název dokumentu:        Koncepce integrace cizinců 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          koncepce 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Úřad vlády a MPSV 

Časová platnost:                od 2005 

Základní deskripce  :  Dokument zahrnuje aktualizovanou koncepci procesu integrace cizinců, která je klíčová pro 
zachování sociální soudržnosti hostitelských společností a pro ekonomický rozvoj. Navazuje na zkušenosti 
zejména starých členských států Evropské unie, kde se již dlouhodobě nachází větší počet cizinců a je prokázáno, 
že nedostatečná integrace cizinců může vést k některým závažným problémům, a to nejen pro majoritní 
(hostitelskou)společnost, ale pro společnost jako celek, tedy včetně přistěhovalců. Neintegrovaní přistěhovalci 
(případně osoby, které již mají státní občanství, ale samy se narodily v cizině nebo jejichž rodiče jsou cizinci) jsou 
ve srovnání s většinovou společností více postiženi nezaměstnaností, mají nižší stupeň vzdělání, kvalifikaci a také 
obvykle nižší příjmy. Často jsou závislí na sociálních dávkách. V důsledku nedostatečné znalosti jazyka mají 
tendenci žít v segregaci, která vede k omezené schopnosti vést a vychovávat děti k pochopení a kulturně 
odlišného života v české společnosti. Segregace se tak stává problémem nejen první, ale i dalších generací. Jsou 
ohroženi diskriminací, častěji jsou porušována jejich práva a v důsledku různých překážek se nemohou plně 
podílet na vytváření hodnot společnosti. Nezbytnou podmínkou integrace jsou základní znalosti jazyka, historie a 
institucí hostitelské společnosti; pro integraci je nezbytné, aby bylo přistěhovalcům umožněno nabývat těchto 
znalostí. Pro přípravu přistěhovalců, a zejména jejich potomků, na úspěšnější život a aktivnější účast ve 
společnosti má zásadní význam vzdělávání. Základním mechanismem integrace je častý styk mezi přistěhovalci a 
státními občany členského státu. Styk mezi přistěhovalci a státními občany členského státu obohacují společná 
fóra, dialog kultur, vzdělávání o přistěhovalcích a jejich kulturách a povzbudivé životní podmínky v městských 
sídlištích. Předložený dokument částečně analyzuje stav v době zpracování a navrhuje nástroje k dosažení 
integrace cizinců v českých podmínkách. Aktualizovaný dokument se zaměřuje na dosažení dlouhodobých 
legislativních a praktických opatření. Usiluje o zapojení orgánů územní samosprávy do procesu integrace cizinců a 
nestátních neziskových organizací a dalších sociálních partnerů. Cílem je také dosáhnout ucelené strategie 
migrační politiky, personální zajištění realizace Koncepce integrace cizinců a jejich finanční zajištění.   

Relevantní 
témata 

Dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 
soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Zaměstnanos
t a sociální 

začleňování 

Stabilní a 
bezpečná 

společnost 
Zaměstnanost 2 Ano 

Podporuje sociální začleňování cizinců do 
sociálního a kulturního prostředí a stanovuje 

priority pro integraci cizinců v českých 
podmínkách.  

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika 
a inovace 

Zaměstnanost 3 Ne 

Pro integraci cizinců je klíčové zajistit 
vzdělání, znalost jazyka, znalosti historie a 

kulturně- historických fakt hostitelské země. 
Cílem je také rozšířit a podpořit multikulturní 

vzdělávání české společnosti. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 



 
 

33 
 

Název dokumentu:          Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2007-2013 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                územní 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MMR 

Časová platnost:                2007-2013 

Základní deskripce  :  Strategie regionálního rozvoje je základním dokumentem regionální politiky ČR na 
úrovni státu. Obsahuje zejména analýzu stavu regionálního rozvoje, charakteristiku silných a slabých stránek 
v rozvoji jednotlivých krajů a okresů, strategické cíle regionálního rozvoje v ČR, vymezení státem 
podporovaných regionů, doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření rozvoje 
odvětví spadajících do jejich působnosti. Hlavní směry a cíle regionální politiky ČR reagují na Strategii 
udržitelného rozvoje ČR, Strategii hospodářského růstu ČR a Národní program reforem; jsou v interakci k 
hlavním cílům resortních a krajských strategií a programů, jsou sladěny s prioritami EU, stanovenými v 
politice hospodářské a sociální soudržnosti. Východiskem však zůstávají národní specifika regionálních 
potřeb a struktur České republiky. Globálním cílem je vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj regionů, 
který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. Tento globální cíl je konkretizován třemi 
strategickými cíli: a) rozvojově zaměřený cíl zvýšení ekonomického a enviromentálního potenciálu, 
konkurenceschopnosti a sociální úrovně regionů ČR na úroveň srovnatelnou s vyspělými regiony Evropy, 
b)disparitně zaměřený cíl zastavení růstu a postupné snižování nepřiměřených regionálních disparit a 
využívání specifik území, c)instrumentální cíl institucionálního a finančního zabezpečení strategie. Ty jsou 
následně konkretizovány 8 prioritními osami, které jsou dále členěny na priority. Jedná se o prioritní osy 
priority převážně složkového charakteru, doplněné o územně pojaté, či institucionální. Jedná se o prioritní 
osu Evropský a národohospodářský strategický rámec (institucionální systém podpory rozvoje regionů a 
jejich spolupráce, výkonná a efektivní veřejná správa v regionech, zabezpečení zdrojů financování regionální 
politiky), Ekonomika regionů (vytváření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj regionů, zvyšování 
konkurenceschopnosti malého a středního podnikání, podpora inovačního podnikání a výzkumu v 
regionech, tvorba pracovních míst), Lidé a osídlení (podpora investic do lidského kapitálu, sídelní struktura a 
bydlení, sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti příležitostí, rozvoj a regenerace měst), 
Infrastruktura (zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti, zajištění kvalitní regionální, 
meziregionální a nadregionální dopravní obslužnosti, rozvoj energetických a spojových sítí a zařízení v 
regionech, rozvoj informačních technologií v regionech), Příroda, krajina a životní prostředí (ochrana 
životního prostředí včetně přírody, šetrné nakládání s materiálovými a energetickými zdroji, 
environmentální vzděláváni, poradenství a osvěta), Cestovní ruch (organizace a management cestovního 
ruchu, rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, rozvoj produktů a služeb cestovního ruchu), Kultura 
(organizace a řízení kulturních aktivit, rozvoj kulturní infrastruktury a služeb, zachování a využívání 
kulturních památek, vzdělávání a informovanost), Problémová území (zvýšení ekonomické výkonnosti 
problémových území, intervence na trhu práce v územích s neúměrně vysokou nezaměstnaností, podpora 
řešení specifických problémů rozvoje venkova a periferních území). Prioritní oblasti a priority jsou z 
podstatné části naplňovány operačními programy politiky soudržnosti.  
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Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Rozvoj území  Rozvoj území Konkurenceschopnost 3 
Ano 

Stanovuje věcné priority v oblasti 
rozvoje a regenerace měst, 

zvýšení ekonomické výkonnosti 
problémových území, sídelní 

struktury, organizace a 
managementu cestovního ruchu, 
rozvoje infrastruktury cestovního 
ruchu, rozvoj produktů a služeb 

cestovního ruchu, kultury, 
podpory řešení specifických 
problémů rozvoje venkova a 

periferních území. 

Rozvoj území  Rozvoj území Zaměstnanost 2 
Ano Stanovuje věcné priority v oblasti 

bydlení. 

Rozvoj území  
Krajina, 

ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 3 
Ano 

 Stanovuje priority v oblasti 
ochrany životního prostředí a 
přírody, šetrného nakládání s 

materiálovými a energetickými 
zdroji, environmentálního 

vzděláváni, poradenství a osvěty. 

Rozvoj území  
Ekonomika a 

inovace 
Konkurenceschopnost 3 

Ano 

 Stanovuje priority při vytváření 
podmínek pro hospodářský 
rozvoj regionů, zvyšování 

konkurenceschopnosti malého a 
středního podnikání, pro 

podporu inovačního podnikání a 
výzkumu v regionech.  

Rozvoj území  
Ekonomika a 

inovace 
Zaměstnanost 3 

Ano 

 Stanovuje priority při vytváření 
pracovních míst, podpoře 

investic do lidského kapitálu, 
sociální soudržnost v regionech 
založená na rovnosti příležitostí,  

Rozvoj území  
Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Zaměstnanost 2 
Ano Stanovuje priority při vytváření 

sociální soudržnosti v regionech 
založené na rovnosti příležitostí. 

Rozvoj území  
Ekonomika a 

inovace 

Atraktivní fyzické 

prostředí 3 
Ano 

 Stanovuje priority pro zajištění 
dopravní dostupnosti a 

obslužnosti, rozvoj energetických 
a spojových sítí a zařízení, 

rozvoje informačních technologií 
v regionech.  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:          Politika územního rozvoje ČR 2008 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          politika 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                územní 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MMR 

Časová platnost:                2009-2012 

Základní deskripce  :  Politika územního rozvoje ČR je celostátním nástrojem územního plánování, který 
slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací 
činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního 
rozvoje Evropské unie. Dokument Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) určuje požadavky na konkretizaci 
úkolů územního plánování v republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, 
určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. Obsah politiky územního rozvoje: a) 
stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, b) vymezuje 
oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a 
republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a 
rozvojové osy, c) vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního a 
republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, d) vymezuje plochy a 
koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které svým 
významem přesahují území jednoho kraje, e) stanovuje ve vymezených oblastech, plochách a koridorech 
kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich 
posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a 
rizika, f) stanovuje úkoly podle § 31 stavebního zákona.  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Rozvoj území  
Rozvoj 
území 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 
3 Ano 

Politika územního rozvoje představuje významný 
nástroj pro územní koordinaci klíčových 

investičních aktivit realizovaných politikou 
soudržnosti. Stanovuje priority, omezení.  

Doprava 
Ekonomika 
a inovace 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 
2 Ano 

 Politika územního rozvoje nástroj pro územní 
koordinaci zvažovaných aktivit, nalezení 

optimálního využití území.  

Energie 
Ekonomika 
a inovace 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 
1 Ano 

 Politika územního rozvoje nástroj pro územní 
koordinaci zvažovaných aktivit, nalezení 

optimálního využití území.  
Ochrana přírody, 

krajiny, 
rozmanitost 

druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 
2 Ano 

 Politika územního rozvoje nástroj pro územní 
koordinaci zvažovaných aktivit, nalezení 

optimálního využití území.  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice  
na období 2007-2013          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          koncepce 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MMR 

Časová platnost:                2007 - 2013 

Základní deskripce  :  Dokument představuje základní cíle a priority ČR v rozvoji cestovního ruchu. Vymezuje 
aktuální situaci v oblasti cestovního ruchu, jeho význam pro regionální rozvoj i bariéry jeho intenzivnějšího 
rozvoje. V dokumentu jsou vymezeny hlavní priority rozvoje cestovního ruchu pro následující období, mezi 
něž patří především otázky zvyšování konkurenceschopnosti národních i regionálních produktů cestovního 
ruchu, rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb CR, podpora marketingu cestovního ruchu a 
vytváření organizační struktury cestovního ruchu. Zvláštní pozornost je věnována lidským zdrojům a jejich 
rozvoji v oblasti cestovního ruchu. Dokument rovněž vymezuje základní role jednotlivých subjektů v oblasti 
cestovního ruchu a především v implementaci jednotlivých opatření směřujících k jeho rozvoji - vedle 
veřejné správy a jejích jednotlivých organizací na národní, regionální i lokální úrovni je specifická pozornost 
věnována soukromému sektoru a neziskovým organizacím. Jedním z významných cílů Koncepce státní 
politiky cestovního ruchu je také vymezení jednotlivých nástrojů, které v souladu s hlavními cíli a nástroji 
regionální politiky umožní další rozvoj tohoto odvětví v ČR.  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Rozvoj území  Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 2 Ano 

Jedná se o základní dokument 
definující hlavní cíle a priority ČR v 

oblasti cestovního ruchu. Hlavní cíle 
a vize koncepce jsou stále platné a 

mají přímou vazbu na NSRR, 
Strategii hospodářského růstu, 
Strategii regionálního rozvoje, 
částečně i Politiku územního 

rozvoje.  

Rozvoj území  Rozvoj území Zaměstnanost 2 
Ano 

Jedná se o základní dokument 
definující hlavní cíle a priority ČR v 

oblasti cestovního ruchu. Hlavní cíle 
a vize koncepce jsou stále platné a 

mají přímou vazbu na NSRR, Strategii 
hospodářského růstu, Strategii 
regionálního rozvoje, částečně i 

Politiku územního rozvoje.  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 



 
 

37 
 

Název dokumentu:        Koncepce bytové politiky  

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          koncepce 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MMR 

Časová platnost:                2005 - 2010 

Základní deskripce  :  Dokument představuje základní cíle, priority a nástroje ČR v podpoře bydlení ve 
střednědobém horizontu, tj. v období 2005 až 2010. Významná role v podpoře bydlení pro jednotlivé 
sociální skupiny je zde vyčleněna státu při současném respektování principů tržní ekonomiky a zároveň 
principů sociální spravedlnosti. Dokument vymezuje aktuální stav v oblasti bydlení i jeho podpory, 
především v kontextu jeho jednotlivých finančních aspektů a aktuálních problémů. Koncepce obsahuje 
hlavní záměry v podpoře bydlení s ohledem na jednotlivé typy cílových skupin i s ohledem na měnící se 
legislativní a ekonomické prostředí. Dokument rovněž vymezuje krátkodobý realizační program, který se 
zejména zaměřuje na dotvoření legislativního a finančního rámce bydlení tak, aby byla vytvořena bytová 
politika srovnatelná s bytovou politikou v dalších vyspělých evropských zemích. V dokumentu jsou rovněž 
vymezeny role dalších subjektů, především obcí, jejichž úkolem je rozvíjet bytovou politiku na místní úrovni. 
Koncepce také obsahuje jednotlivé programy zaměřené na rozvoj bydlení a na zvyšování kvality bydlení ve 
městech i na venkově.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Rozvoj území  Rozvoj území 
Atraktivní fyzické 

prostředí 2 Ano 

Dokument je zpracován do 
roku 2010 a měl by být 

nahrazen novým koncepčním 
materiálem vystihujícím 

aktuální tendence.   

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:          Strategie celoživotního učení ČR 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          politika 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŠMT 

Časová platnost:                2007-2015 

Základní deskripce  :  Dokument vymezuje základní strategické směry jeho rozvoje, které by měly být 
prioritně podporovány v období let 2007 - 2015. Stanovuje postupně dosažitelné cíle, které mohou být 
podpořeny mimo jiné prostředky z evropských fondů v období 2007–2013. Nenavrhuje však konkrétní 
postupy realizace. Obsahuje rozsáhlou analytickou část, která popisuje současný vývoj a identifikuje stávající 
problémy v oblasti počátečního (všeobecného a odborného) vzdělávání, v oblasti terciárního vzdělávání a 
oblasti dalšího vzdělávání. K sociální soudržnosti a aktivnímu občanství přispívá celoživotní učení, které by 
mělo být jednou z nejvýznamnějších integrujících sil společnosti a také přispívat k environmentální 
odpovědnosti a to nejenom předáváním sdílených hodnot a společných tradic. Celoživotní učení může 
podstatně vyrovnávat životní příležitosti, omezovat vytlačování znevýhodněných skupin na okraj společnosti 
a tím přispívat k její stabilizaci. Posuzovaný dokument nepracuje s datovými soubory, opírá se o citované 
podkladové materiály a publikace. Strategická část formuluje úkoly v hlavních strategických směrech, 
kterými jsou: Uznávání, prostupnost, Rovný přístup, Funkční gramotnost, Sociální partnerství, Stimulace 
poptávky, Kvalita, Poradenství. Pro realizaci těchto úkolů jsou rovněž navrhována opatření, která jsou 
formulována obecně. Zajištění realizace těchto opatření je předpokládáno jejich rozpracováním v 
implementačním plánu a zohledněním v navazujících koncepčních dokumentech MŠMT a dalších resortů. 
Vzhledem k době zpracování dokumentu, jsou doposud platné dlouhodobé záměry. Dokument má z tohoto 
důvodu spíše referenční charakter. 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 3 Ne 

Podporuje rozvoj lidských 
zdrojů a klade důraz na 

utváření vhodného prostředí 
pro výzkumné, vývojové a 

inovační aktivity  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací  
soustavy České republiky 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          rámcový 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŠMT 

Časová platnost:                2007-2013 

Základní deskripce  :  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 
(dále jen „DZ ČR 2007“) je aktualizací DZ ČR, která je prováděna periodicky každý sudý rok. DZ ČR zakotvuje 
záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky doprovázené koncepční, metodickou i finanční podporou v 
rozvojových programech, určuje rámec pro tvorbu DZ na krajské úrovni a sjednocuje přístup jednotlivých 
krajů, zvláště v oblasti středních škol. Program formuluje aktuální prioritní strategické směry, kterými jsou: 
Rovnost příležitostí ke vzdělávání, Kurikulární reforma – nástroj k modernizaci vzdělávání s důrazem na 
rozvoj klíčových kompetencí, Podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, Tvorba a 
zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení, Zvyšování 
profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků, Podpora dalšího vzdělávání. K 
významným globálním cílům patří program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), které přispívají k 
rozvoji vzdělanostní společnosti prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího 
vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a 
vývoji. Stanovené priority jsou v souladu s prioritami EU a prioritami stanovenými dlouhodobým záměrem k 
vytváření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných. Dokument 
analyzuje současnou situaci dle jednotlivých prioritních témat. V popisných částech pracuje jak s aktuálními 
daty a datovými řadami různé délky (cca 2000 – 2006), tak i s dlouhodobými řadami včetně projekcí vývoje 
do roku 2020. Tento dokument obsahuje také kapitolu, týkající se financování regionálního školství s 
ohledem na potřeby finančních prostředků ze státního rozpočtu a z ESF. Úkoly vyplývající z dokumentu byly 
navrženy tak, aby byly splnitelné v rámci střednědobých finančních limitů, tzn. především s ohledem na 
možnosti čerpání prostředků z fondů EU v programovacím období 2007 – 2013. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:9
 Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 

                                                           
9
 Pouze indikováno financování regionálního školství ze strukturálních fondů 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 
soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika 
a inovace 

Zaměstnanost 2 Ne 
Podpora vzdělanosti vede k vytváření 

vzdělanostní společnosti. 

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Společnost, 
člověk a 
zdraví  

Zaměstnanost 1 Ne 
Podpora vzdělání vytváří podmínky pro 
sociální soudržnost a rovnost pro rovný 

přístup na trh práce. 
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Název dokumentu:          Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          bílá kniha, program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŠMT 

Časová platnost:                od 2001 

Základní deskripce  :  Bílá kniha představuje program dlouhodobého, postupně uskutečňovaného procesu 
proměny českého vzdělávání. Má se stát základem, z něhož budou vycházet konkrétní realizační plány 
rezortu, s přesahem do širší sféry vzdělávání. Dokument vychází z analýz a hodnocení českého školství 
uskutečněných domácími i zahraničními odborníky. Časovým horizontem strategického dokumentu je rok 
2005, v některých jeho částech s potřebným zřetelem k období do roku 2010. Dokument obsahuje soubor 
záměrů a doporučení k jednotlivým sektorům a jejich institucím strukturovaný do podoby strategických linií 
vzdělávací politiky, které představují východiska pro tvorbu rozvojových plánů na různých úrovních řízení 
vzdělávací soustavy a v jednotlivých vzdělávacích institucích. Dokument stanovuje následující cíle, k jejichž 
plnění by se vzdělávací soustava jako celek měla směřovat k rozvoji lidské individuality, ke zprostředkování 
historicky vzniklé kultury společnosti, k výchově k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění 
udržitelného rozvoje společnosti. Významnou roli hraje při posilování soudržnosti společnosti, podpoře 
demokracie a občanské společnosti, výchově k partnerství, spolupráci a solidaritě i k evropské a globalizující 
se společnosti. Přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a prosperitě společnosti i ke 
zvyšování zaměstnatelnosti. Dokument vychází z analýz aktuálních v době vzniku a pracuje s odhady vývoje 
do roku 2005 respektive 2010. Těžiště dokumentu nespočívá v analýze, ale v přípravě strategie a doporučení 
pro jednotlivé tematické okruhy s cílem realizovat reformu celé vzdělávací soustavy. Dokument zvýrazňuje 
jednotlivé stupně vzdělání a vytváří jejich strategické linie. Dokument se týká jak východisek a předpokladů 
rozvoje celé vzdělávací soustavy, tak specifických vnitřních otázek jednotlivých vzdělávacích sektorů i stupňů 
a druhů škol. Předložený podrobně propracovaný přehled záměrů a doporučení k jednotlivým sektorům a 
jejich institucím byl v závěru vyjádřen v podobě strategických linií vzdělávací politiky, které byly odvozeny a 
zdůvodněny v úvodních kapitolách a vztahují se ke vzdělávací soustavě jako celku. Vzdělávací soustava je 
jednou z nejvýznamnějších integrujících sil, a to nejenom předáváním sdílených hodnot a společných tradic, 
ale především zajištěním rovného přístupu ke vzdělávání, vyrovnáváním nerovností sociálního a kulturního 
prostředí i všech znevýhodnění daných zdravotními, etnickými či specificky regionálními důvody a podporou 
demokratických a tolerantních postojů ke všem členům společnosti bez rozdílu. Tyto úkoly se koncentrují do 
výchovy k lidským právům a multikulturalitě. Principy financování jsou formulovány v souladu s podmínkami 
danými transformací veřejné správy. Financování škol v novém systému bude založeno na principu 
vícezdrojového financování. 
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Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika 
a inovace 

Zaměstnanost 2 Ne 

Podpora vzdělanosti vede k vytváření 
vzdělanostní společnosti, zabývá se 

vytvořením předpokladu pro zajištění 
základních podmínek pro technologický 

výzkum a inovace. 

Zaměstnanos
t a sociální 

začleňování 

Společnost, 
člověk a 
zdraví  

Zaměstnanost 1 Ne 
Podpora vzdělání vytváří podmínky pro 
sociální soudržnost a rovnost pro rovný 

přístup na trh práce. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období  

2007-2013          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          koncepce 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŠMT 

Časová platnost:                2007 - 2013 

Základní deskripce  :  Dokument představuje hlavní aktuální trendy a problémy u skupiny dětí a mládeže jak 
v procesu jejich socializace s většinovou společností, tak i v jejich přístupu k veřejnému dění a k veřejnému 
životu. Koncepce obsahuje analýzu aktuálních hodnotových orientací dětí a mládeže, jejíž výstupy jsou 
základem pro definování základních principů a cílů státní politiky pro oblast dětí a mládeže. Mezi hlavní 
témata, na které se Koncepce zaměřuje, patří: naplňování funkce rodiny, osobnostní rozvoj mladých lidí a 
jejich uplatnění ve společnosti, výchova k aktivnímu občanství a participace, podpora zdravého životního 
stylu a ochrana před negativními jevy a jejich následky. Mezi specifická témata patří otázky mezinárodní 
spolupráce a zapojování dětí do nadnárodních organizací, rozvoj mobility mládeže a integrace dětí ze 
znevýhodněných sociálních skupin, včetně cizinců. Koncepce definuje pro jednotlivá témata specifické cíle a 
představuje roli jednotlivých ústředních orgánů v řešení těchto cílů. Koncepce rovněž představuje základní 
finanční i institucionální rámec zajištění a naplňování jednotlivých definovaných cílů. Vedle ústředních 
orgánů veřejné správy je specifická pozornost při řešení dílčích záměrů rovněž věnována neziskovým 
organizacím. 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Demografický 
vývoj, rodina a 

bydlení 

Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 1 Ne 

Dokument předkládá návrhy 
opatření zaměřené jak na vytváření 

adekvátních podmínek pro 
osobnostní rozvoj dětí a mládeže 

tak i na integraci dětí ze 
znevýhodněných rodin.  

Demografický 
vývoj, rodina a 

bydlení 

Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Zaměstnanost 1 
Ne 

Dokument představuje návrhy a 
opatření zaměřené jak na prevenci 
před sociálně patologickými jevy u 

dětí a mládeže tak I na jejich výchovu 
směrem k demokracii a 

demokratickým principům. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano  
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Název dokumentu: Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a  

mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a  

tělovýchovy na období 2009- 2012          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŠMT 

Časová platnost:                2009 - 2012 

Základní deskripce  :  Dokument představuje základní cíle a priority prevence sociálně patologických jevů, 
které byly vytvořeny jak na základě zkušeností z předchozího plnění Strategie prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže ze strany MŠMT, tak i na základě zkušeností a priorit krajských 
koordinátorů a dalších aktérů této politiky. MŠMT usiluje v dlouhodobém horizontu o vytvoření a nastolení 
bezpečného prostředí, tj. prostředí, v němž kvalifikovaný, legislativně zakotvený stabilní systém metodiků 
prevence na všech úrovních při vytvořených potřebných podmínkách pro práci, realizuje akreditované 
programy a certifikované programy které naplňují kritéria daná Standardy primární prevence. Mezi 
základními cíli prevence byly definovány provázanost systému MŠMT se systémy ostatních resortů, 
spolupráce na meziresortní a mezinárodní úrovni v oblasti primární prevence, jednotný systém koordinace 
činností v oblasti primární prevence , propojení primární a sekundární prevence, podpora vzdělávání a 
rozvoje vzdělávacích programů, akreditace vzdělávacích programů v oblasti primární prevence, podpora 
vícezdrojového a víceletého financování projektů primární prevence a včasné intervence apod. Ve Strategii 
jsou definovány hlavní cílové skupiny primární prevence, mezi něž patří děti a mládež, pedagogičtí 
pracovníci a další specifické skupiny, jako např. krajští školní koordinátoři, nestátní neziskové organizace a 
další. K naplnění výše stanovených dlouhodobých cílů budou vytyčeny střednědobé a krátkodobé cíle v 
oblastech koordinace, vzdělávání, financování a legislativy. Naplňování střednědobých a krátkodobých cílů 
bude konkretizováno prostřednictvím úkolů uvedených v Akčních plánech MŠMT, které jsou zpracovávány 
vždy na dvouleté období. 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Demografický 
vývoj, rodina a 

bydlení 

Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Zaměstnanost 1 Ne 

Jedná se o střednědobý dokument 
představený do roku 2012, jehož 

obsah by měl být aktualizován 
prostřednictvím Akčních plánů MŠMT.  

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu:          Akční plán podpory odborného vzdělávání 

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          Akční plán 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŠMT 

Časová platnost:                2008-2015 

Základní deskripce  :  Dokument obsahuje východiska pro zásadní transformační změny odborného 
vzdělávání, definované v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) z roku 
2001, který zdůvodňuje nezbytnost změn, stanovuje cíle vzdělávací politiky i dlouhodobé zaměření dalšího 
vývoje, a to na období 5 až 10 let. Strategické priority a klíčová opatření k rozvoji vzdělávání v ČR jsou 
pravidelně aktualizovány v dokumentech MŠMT s názvem „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
výchovně vzdělávací soustavy“.                                               Akční plán je vytvářen v souladu se systémy 
vzdělávání v zemích EU. V dokumentu je věnována značná pozornost problematice potřeb trhu práce v ČR 
pro období 2008 – 2015, dále odvětvové a profesní struktuře pracovních míst, vzdělanostnímu profilu 
pracovních míst i konkurenceschopnosti odvětví. Dále jsou uváděny vazby na problematiku volby 
pracovního uplatnění v souvislosti se změnami na trhu práce a s významnějším otevřením zahraničních trhů 
práce. Předkládaný materiál zdůrazňuje I význam dlouhodobých záměrů vzdělávací politiky krajů. Zahrnuje i 
důležitost kariérového poradenství a informování veřejnosti. V dokumentu jsou uváděny variantní prognózy 
potřeb jednotlivých odborných a vzdělávacích oborů a profesních zaměření s ohledem na demografický 
vývoj jednotlivých krajů. Obsah vzdělávání je zpracován podle vzdělávacích oblastí. Jedná se o oblasti 
jazykového vzdělávání, společenskovědního, přírodovědného, matematického, vzdělávání pro zdraví, ICT, 
ekonomického vzdělávání a specificky odborného vzdělávání (tj. odborné vzdělávání v příslušném oboru 
vzdělání pro povolání a pracovní činnosti vymezené v profesním profilu a v kompetencích absolventa). Pro 
jednotlivé oblasti jsou stanoveny požadované výsledky vzdělávání (vědomosti, dovednosti a návyky) a 
rámcově učivo. Praktické dovednosti jsou propojeny s teorií. Důraz se klade na výsledky vzdělávání, učivo je 
chápáno jako prostředek vzdělávání, ne jako cíl vzdělávání. Akční plán navrhuje následující opatření k 
podpoře odborného vzdělávání: zvýšení prostupnosti vzdělávací soustavy, kariérové poradenství a 
informování veřejnosti, motivační program spolupráce škol a zaměstnavatelů, doporučení pro vzdělávací 
politiky krajů, podporu dalšího vzdělávání, zapojení prostředků Evropského sociálního fondu, zapojení ČR do 
mezinárodních aktivit. 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 2 Ne Stanovuje cíle podporované 
soudržností. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních  

technologií ve vzdělávání v období 2009-2013          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          koncepce 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŠMT 

Časová platnost:                2009-2013 

Základní deskripce  :  Koncepce je zpracována na základě aktuálního stavu a obsahuje základní principy a cíle 
podpory ICT ve vzdělávání v období 2009-2013. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, případně 
státy OECD, dosahujeme podprůměrných výsledků, vztahujících se převážně k informační vzdělanosti 
studentů, učitelů a rovněž k využití ICT pro potřeby výuky, školní agendy a dalších vzdělávacích procesů. 
Hlavním cílem rozvoje informačních technologií je z centra, případně z úrovně krajů, je podpora dosažení 
takového stavu, který umožňuje standardní využití informačních technologií jak ve výuce většiny předmětů, 
jako i standardního informačního a komunikačního nástroje pedagogických pracovníků a žáků škol. 
Podpůrná činnost bude probíhat prostřednictvím nově koncipovaného Školského portálu a rovněž některých 
již existujících ministerstvem přímo řízených organizací tak, aby pro každou školu kdekoliv v České republice 
byly snadno dostupné potřebné informace i příslušná metodická pomoc. MŠMT předpokládá zajišťování 
podpory rozvoje ICT ve školách v období 2009–2013 realizací celkem osmi programů, jejichž projekty budou 
postupně zpracovány a projednány s reprezentativními zástupci odborné pedagogické veřejnosti a krajů do 
konce roku 2008. Školský portál MŠMT zabezpečí pro oblast školství vybudování robustního informačního a 
prezentačního nástroje s garantovaným obsahem. Toto technologicky robustní řešení bude základem 
realizace navrhovaného Programu Vzdělávání s podporou ICT. Cílovými kategoriemi vybudovaného portálu, 
pro které bude připraven specifický obsah i odpovídající funkcionality, budou: studenti a žáci, pedagogičtí 
pracovníci, management škol, rodiče a širší veřejnost, státní správa a samospráva. Finanční prostředky 
budou čerpány rovněž z ESF. 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 1 Ne Podpora dílčí témata vztahující 
se ke konceptu soudržnosti.  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Národní politika výzkumu a inovací ČR na léta 2009-2015          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          politika 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŠMT 

Časová platnost:                2009-2015 

Základní deskripce  :  Dokument Národní politika výzkumu a inovací ČR na léta 2009-2015 (NP VaVaI) 
stanovuje cíle a priority v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Vychází z Bílé kniha výzkumu, která nastínila 
hlavní budoucí priority a materiálu Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Rozvoj 
konkurenceschopnosti podniků a české ekonomiky je jedním z hlavních témat NP VaVaI. V dokumentu jsou 
definovány základní cíle: 1. Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje - instituce podporovat podle výsledků, 2. 
Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj ČR, zjednodušit 
administrativu, 3. Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace, 
4. Podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků 
výzkumu a vývoje, založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů, 5. Zavést pružnější 
organizační struktury veřejného výzkumu, 6. Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace, 7. Intenzivně 
zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Důležité je zajistit přenos výsledků 
VaV do praktických aplikací (inovací), které budou posilovat růst konkurenceschopnosti podnikové sféry a 
přispívat k udržitelnému rozvoji země. Politika VaVaI v této souvislosti napomáhá vytvářet atraktivní 
prostředí jak pro tvorbu poznatků v základním výzkumu, tak pro rychlý přenos nových znalostí mezi 
jednotlivými aktéry inovačního procesu, přičemž klíčová je úzká vazba výzkumné a aplikační sféry. 
Návaznost na politiky (koncepce) pro jiné oblasti priority, cíle a aktivity stanovené v NP VaVaI, jakožto 
základním strategickém dokumentu pro rozvoj společnosti založené na tvorbě a využívání znalostí, budou 
reflektovány v dalších koncepčních a politických dokumentech vytvořených pro rozvoj dílčích oblastí. Úzká 
vazba NP VaVaI (na věcné úrovni i na úrovni institucionálního zabezpečení) je vyžadována především se 
vzdělávací politikou, neboť oblast vzdělávání je klíčovým prvkem a předpokladem rozvoje znalostní 
společnosti. Při realizaci NP VaVaI je důležitá návaznost a koordinace s průmyslovou politikou, regionální 
politikou a dalšími oborovými koncepcemi (zdravotnictví, obrana, bezpečnost, energetika, ochrana životního 
prostředí, zemědělství, kultura a další). Převážná část doby účinnosti NP VaVaI spadá do programovacího 
období 2007–2013, kdy bude ČR využívat finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU. Oblast VaVaI je 
podporována především prostřednictvím tří operačních programů pro regiony v cíli Konvergence a dvou 
operačních programů pro Prahu, která spadá do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 
Návazná NP VaVaI po roce 2015 bude formulována na období, kdy bude mít ČR oproti současnosti omezený 
přístup k finančním prostředkům ze Strukturálních fondů EU. Na tuto skutečnost bude nezbytné včas 
reagovat nastavením mechanismů pro udržitelné financování VaV z národních zdrojů.  
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Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Výzkum a 
technologický 

rozvoj 

Ekonomika 
a inovace 

Konkurenceschopnost 3 Ano 

VaVaI přispívá k posilování 
výzkumného, vývojového a 

inovačního potenciálu vysokých 
škol a výzkumných 

institucí 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika 
a inovace 

Konkurenceschopnost 2 Ano 

Poznatky VaVaI a jejich aplikace 
rozšiřuje možnosti komercializace 

a využívání v podnikových 

Inovacích. Přispívá ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků na 

zahraničních trzích, zvýšení 
exportní 

výkonnosti a růstu celého 
hospodářství ČR 

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika 
a inovace 

Zaměstnanost 1 Ne 

Oblast vzdělávání je klíčovým 
prvkem a předpokladem rozvoje 
znalostní společnosti a zdrojem 

inovací a posílení 
konkurenceschopnosti. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:10
  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 

                                                           
10

 Indikuje finanční požadavky na strukturální fondy.  
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Název dokumentu:         Národní koncepce rodinné politiky 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          koncepce 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPSV 

Časová platnost:                od 2005 

Základní deskripce  :  Hlavním cílem rodinné politiky je vytvořit všestranně příznivější společenské klima a 
podmínky pro rodinu, umožňující lidem realizovat vlastní životní strategie v naplňování partnerských a 
rodičovských plánů. Důležité je respektovat diferencované zájmy a potřeby různých rodinných typů a členů rodin. 
Dokument reaguje na dynamické změny, kterými česká rodina prochází (oslabování soudržnosti jejich 
jednotlivých členů, změna postavení žen, mužů a dětí, oslabování funkčnosti a role rodiny - tlak médií, tlak na 
konzumní orientaci a flexibilní a disponibilní pracovní sílu, riziko chudoby, nezaměstnanosti). Došlo k větší 
emancipaci žen na trhu práce avšak i nadále, zejména v souvislosti se zastáváním role matky a pečovatelky, jsou 
znevýhodněné (vyšší nezaměstnanost, nižší výdělky). Stávající situaci dokresluje i vysoká úroveň rozvodovosti a 
vysoký podíl neúplných rodin s nezaopatřenými dětmi. Solidarita bezdětných s rodinami pečujícími o děti se 
vytrácí z postojů lidí i z podmínek vytvářených pro život rodin státem. Posílení rodiny si vyžádá soustředěnou 
pozornost, dodatečné zdroje a bude možné jen tehdy, když se stane věcí celé politické a státní reprezentace a v 
důsledku i celé společnosti. V České republice došlo k propadu úrovně porodnosti. Ve většině evropských zemí i v 
ČR hraje jednu z hlavních rolí v problematice fungování rodin slučitelnost rodičovské a profesní role, a to zejména 
v rodinách s dětmi, jejichž rodiče dosáhli vyššího vzdělání. Za závažný problém je nutno považovat nízkou míru 
využívání práce na částečný úvazek, pružné pracovní doby a práce z domova. Národní koncepce rodinné politiky 
směřuje k iniciativám vedoucím k podpoře rodiny na úrovni jednotlivých resortů, krajů, obcí, zařízení služeb, 
organizací občanského sektoru, podniků aj. Důležitou součástí koncepce je i podpora účasti seniorů na sociálních, 
ekonomických, kulturních a dobrovolných aktivitách. Nutnou podmínkou je vytvoření „pozitivního“ 
společenského klimatu ve vztahu k seniorům. Nejen proto je třeba posílit status seniora ve společnosti i jeho 
postavení v rodině a usilovat o větší informovanost o problematice stárnutí, stáří a mezigenerační solidarity. 
Velké nedostatky lze najít především v oblasti služeb pro rodiny, které jsou většinou zajišťovány v rámci 
samostatné působnosti obcí a krajů a ve sféře nestátních neziskových organizací. V koncepci jsou zahrnuty i 
otázky postavení romské komunity a problémy právního a institucionálního postavení přistěhovalců.  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Demografický 
vývoj, rodina a 

bydlení 

Společnost
, člověk a 

zdraví  
Zaměstnanost 1 Ne 

Řeší problémy současného postavení rodiny 
a její funkčnost, jedná se o dílčí témata 

potenciálně podporovatelná soudržností. 

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Společnost
, člověk a 

zdraví  
Zaměstnanost 2 Ne 

Koncepce definuje nutné podmínky pro 
slučitelnost profesních a rodinných rolí a 

odpovídajících služeb pro rodiny. Tato 
témata jsou podporovaná soudržností.   

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního  
začleňování - Národní akční plán sociálního začleňování          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:         národní zpráva 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPSV 

Časová platnost:                2008-2010 

Základní deskripce  :  Národní zpráva navazuje na strategické dokumenty z oblasti sociálního začleňování a 
sociální ochrany ČR z předchozích let. Prostřednictvím této zprávy jsou Evropské komisi předloženy Národní 
akční plán sociálního začleňování, Národní strategie pro důchody a Národní strategie zdravotní a 
dlouhodobé péče. Každá z těchto strategií má vlastní strategické cíle. Nadřazená je jim ještě celková 
společná část charakterizující hospodářskou a sociální oblast v České republice. Z hlediska politiky 
soudržnosti je nejdůležitější část věnovaná Národnímu akčnímu plánu sociálního začleňování, který je z 
velké části realizován přímo jedním ze strukturálních fondů, a to ESF. Mezi hlavní priority tohoto akčního 
plánu patří posílení integrace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením a odstranění 
bariér vstupu a udržení těchto osob na trhu práce, podpora rodin se specifickými potřebami, podpora 
koncepčních a rozhodovacích procesů na všech úrovních státní správy a podpora komunikace a partnerství 
všech aktérů působících v oblasti sociálního začleňování.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

Soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 3 Ano 
Národní zpráva je svým 

zaměřením zcela v souladu s 
politikou HSÚS. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006-2009          

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          akční plán 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPSV 

Časová platnost:                2006-2009 

Základní deskripce  :  Akční plán vychází z Národní koncepce rodinné politiky a je zaměřen speciálně na 
podporu rodin s dětmi jako cílovou skupinu. Oblasti klíčové pro tuto problematiku jsou následující: (i) služby 
pro rodiny s dětmi, (ii) slučitelnost profesních a rodinných rolí, (iii) rodinná politika na úrovni krajů a obcí, 
(iv) komplexní finanční podpora rodin s dětmi. Pro každou tuto oblast plán definuje cíle a činnosti včetně 
odpovědného orgánu. Dokument neobsahuje popisnou či analytickou část, neuvádí trendy a časové řady. 
Konkrétní cíle akčního plánu jsou uvedeny v tabulkové části s bližším rozpracováním a specifikací cílů obecně 
formulovaných v Národní koncepci rodinné politiky, v části týkající se podpory rodin s dětmi, případně jsou 
z Koncepce převzaty. Splnění těchto cílů je přitom nezbytným předpokladem účinné podpory rodin s dětmi. 
Zdůrazněny jsou následující cíle:  Rozvoj sítě služeb na podporu fungující rodiny, komplexní koncepce 
rozvoje služeb na podporu fungující rodiny, program podpory a posilování rodičovských kompetencí, rozvoj 
spolupráce státu a nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Demografický 
vývoj, rodina a 

bydlení 

Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 1 Ne 

Řeší problémy současného 
postavení rodiny a její 

funkčnost, jedná se o dílčí 
témata potenciálně 

podporovatelná soudržností. 

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 2 Ne 

Koncepce definuje nutné 
podmínky pro slučitelnost 

profesních a rodinných rolí a 
odpovídajících služeb pro 
rodiny. Tato témata jsou 

podporovaná soudržností.   

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPSV 

Časová platnost:                2008 - 2012 

Základní deskripce  : Základní cíle a priority programu na podporu přípravy na stárnutí vycházejí ze základní 
aktuální demografické prognózy obsažené v úvodní části dokumentu i z aktuálních vývojových trendů v 
ekonomice a ve společnosti. Mezi hlavní záměry dokumentu patří vytvoření takových nástrojů a opatření, které 
umožní účast na společenském životě i občanům vyšších věkových kategorií, včetně tzv. důstojného stárnutí a 
dosažení odpovídající kvality života. Mezi základní principy, deklarované v programu, patří celoživotní přístup ke 
zdraví, strategické a dlouhodobé partnerství mezi vládou a místní a regionální samosprávou, mezigenerační 
solidarita, genderově sensitivní a spravedlivá politika, podpora neziskových organizací poskytujících služby 
starším osobám, zapojení a účast samotných starších osob na řešení otázek, které se jich dotýkají, přejímání 
vlastní odpovědnosti za vlastní život i za mezigenerační vztahy, snižování sociálních a geografických rozdílů a 
další. Dokument rovněž obsahuje konkrétní opatření, která by měla pomáhat implementovat uplatňování 
uvedených principů v jednotlivých oblastech i na jednotlivých úrovních veřejné správy. V národním programu 
jsou vymezeny instituce, které jsou na jednotlivých úrovních veřejné správy odpovědné za realizaci definovaných 
opatření. Zvláštní pozornost je věnována lokálním samosprávám, které jsou nejčastějšími poskytovateli sociálních 
služeb pro seniory. 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 
soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Zaměstnanost 
a sociální 

začleňování 

Společnos
t, člověk a 

zdraví  

Zaměstnanost 1 Ne 

Dokument představuje jednotlivá opatření, 
která by měla přispět jak ke zlepšování 

podmínek pro zdravý život, tak i k rozvoji služeb 
reagujících na demografický vývoj aktuální 

potřeby z hlediska sociálních služeb 

Zaměstnanost 
a sociální 

začleňování 

Rozvoj 
území 

Zaměstnanost 1 Ne 
Dokument představuje jednotlivá opatření, která 

by měla přispět jak ke zlepšování dostupnosti 
služeb jak ve městě tak i na venkově.  

Zaměstnanost 
a sociální 

začleňování 

Stabilní a 
bezpečná 

společnost 
Zaměstnanost 1 Ne 

Dokument představuje vybraná opatření, která 
by měla přispět k omezování negativních 

sociálních jevů jako je sociální exkluze, segregace 
apod.  

Zaměstnanost 
a sociální 

začleňování 

Společnos
t, člověk a 

zdraví  
Zaměstnanost 1 Ne 

Dokument představuje vybraná opatření, která 
by měla přispět k omezování negativních 

sociálních jevů jako je sociální exkluze, segregace 
apod.  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:        Státní energetická koncepce České republiky (X) 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:         koncepce 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPO 

Časová platnost:                2010 - 2030 

Základní deskripce  :  Státní energetická koncepce České republiky (SEK) je dokumentem, který stanovuje – v 
souladu se zněním §3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií – strategické cíle státu v 
energetickém hospodářství s výhledem na 30 let. Aktualizovaná Státní energetická koncepce proto obsahuje 
vizi a strategické priority energetiky ČR a její klíčovou součástí je scénář předpokládaných základních trendů 
vývoje energetiky do roku 2050. Dlouhodobý výhled do roku 2030 má charakter podrobné strategie a mezi 
roky 2030 a 2050 má charakter strategické vize. SEK stanovuje opatření k naplnění následujících priorit: 1. 
Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, přednostním využití všech dostupných tuzemských 
energetických zdrojů a udržení přebytkové výrobní a výkonové bilance v elektrizační soustavě jako základu 
stability, energetické bezpečnosti a odolnosti. 2. Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v 
hospodářství i v domácnostech. 3. Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení 
mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a s plynem v regionu, včetně podpory vytváření účinné 
a akceschopné společné energetické politiky EU. 4. Podpora výzkumu a vývoje zajišťující 
konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství, s cílem obnovy a rozvoje technické inteligence. 
5. Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v 
případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déletrvajících 
krizí v zásobování palivy. 6. Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a minimálních dopadů 
energetiky na životní prostředí. Pro jednotlivé priority rovněž definuje cílový stav, respektive cílové hodnoty 
indikátorů. Dokument dále stanovuje principy a koncepce rozvoje významných oblastí energetiky a oblastí s 
energetikou souvisejících (Elektroenergetika, Plynárenství a přeprava a zpracování ropy, Teplárenství, Těžba 
a zpracování primárních energetických zdrojů, Energetická účinnost, Výzkum, vývoj a školství, Energetické 
strojírenství, Doprava, Vnější energetická politika a mezinárodní vazby v energetice, Energetická bezpečnost, 
odolnost a soběstačnost), včetně vizí a dílčích cílů pro jednotlivé oblasti. Pro všechny uvedené oblasti přináší 
dokument přehled nástrojů k dosažení stanovených cílů. Dokument dále obsahuje referenční energetický 
scénář, který se z posuzovaných variant v současné době jeví jako nejrealističtější a nejvíce odpovídá 
předpokládanému vývoji ostatních odvětví ekonomiky a společnosti. Referenční scénář neblokuje žádný 
zdroj primární energie a poskytuje tak subjektům v energetickém sektoru širokou nabídku všech 
energetických zdrojů. Počítá s příznivou úrovní energetické závislostí a s minimálními dopady do snižování 
zaměstnanosti. Klade větší důraz na zabezpečení a diverzifikaci zdrojů, na efektivní energetická síťová 
propojení, a tím posiluje energetickou bezpečnost a odolnost ČR. Scénář nabízí vizi možného vývoje 
základních kvantitativních a kvalitativních parametrů energetiky až do r. 2050. Významným prvkem 
energetické koncepce zůstává orientace na exportní charakter elektroenergetiky, s jadernou energetikou 
jako nejvýznamnějším zdrojem a významnou, byť postupně se snižující, rolí uhelné energetiky. Ve vyšší míře 
je akcentován rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Úloha zdrojů na zemní plyn je přes jejich rostoucí podíl 
na výrobě elektřiny vnímána jako doplňková. I přes diverzifikaci tranzitních tras je příliš velký podíl výroby 
energií ze zemního plynu vnímán jako rizikový ve vztahu na dlouhodobě obtížnou diverzifikaci zdrojových 
dodavatelů a narůstající závislost energetiky mnoha okolních zemí na zemním plynu. Zajištění využití 
domácích primárních zdrojů znamená změnu pohledu na pokračování těžby hnědého uhlí a uranu. 
Důležitým prvkem energetické koncepce je orientace na inovace a na vzdělání. Schopnost rozvoje lokálních 
zdrojů, inteligentních sítí, řídicích systémů a elektromobility bude po roce 2030 zásadním faktorem plnění 
strategických cílů státu. Dopravní systémy založené na elektřině – ať již přímo nebo prostřednictvím 
vodíkového hospodářství – jsou jedinou reálnou cestou, jak se částečně odpoutat od uhlovodíkových paliv. 
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Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář  

Energie Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 2 Ne 
Ceny energií, těžba 

energetických surovin, 
energetická efektivita.  

Energie 
Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Atraktivní fyzické 

prostředí 2 
Ano 

Zajištění zásobování podniků a 
domácností, obsluha 

infrastruktury a energetická 
bezpečnost. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne  

(X) Analyzována byla verze, která byla předmětem meziresortního připomínkového řízení v říjnu 2009, 
aktuálnější verze není k dispozici 
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Název dokumentu:        Akční plán energetické účinnosti   

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          plán 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPO  

Časová platnost:                2008 - 2016 

Základní deskripce  :  První plán energetické účinnosti ČR s národním orientačním cílem úspor energie, což je 
snížení průměrné spotřeby z let 2002-2006 o 9% v období 2008-2016. Plán bude aktualizován v tříletých 
periodách. Úspory jsou rozděleny do sektorů (domácnosti, terciární sektor, průmysl, doprava, zemědělství. 
Jsou odhadnuty celkové dosažitelné úspory (kumulativní odhad pro 2016). Dále je uvedena spotřeba PEZ 
dekomponovaná na jednotlivá paliva, přičemž největší úspory dosahovány u plynných a kapalných paliv. K 
jednotlivým kategoriím paliv jsou předloženy projekce do roku 2016. Dokument obsahuje tabelární přehled 
implementace opatření vedoucích k úsporám dělený na povinnosti dané legislativou, podpůrná opatření a 
vývoj vyplývající z růstu cen a inovací (spotřebiče). Celkem obsahuje 24 opatření.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Energie Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 1 Ne 

Odhad potenciálu úspor 
energie a přehled úsporných 

opatření, která jsou nebo 
budou implementována v 

jednotlivých sektorech 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich  
zdrojů          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          politika 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPO 

Časová platnost:                od 2000 

Základní deskripce  :  Surovinová politika představuje souhrn všech aktivit, kterými stát ovlivňuje 
vyhledávání a využívání tuzemských zdrojů surovin a získávání surovin v zahraničí s cílem zabezpečit jimi 
chod své ekonomiky. Předmětem politiky nerostných surovin jsou palivoenergetické, rudní, nerudní a 
stavební suroviny, a to jak z prvotních, tak i z druhotných zdrojů. Tato politika se nezabývá surovinami z 
obnovitelných zdrojů, jako vodou, dřevem, zemědělskými surovinami atd. Zabývá se však všemi druhotnými 
surovinami jak z hlediska jejich vlivu na úspory prvotních nerostných zdrojů, tak i z hlediska vlivu na úspory 
energie, která je vkládána do úpravy prvotních surovin a jejich dalšího zpracování. Politika nerostných 
surovin má přímou vazbu k energetické politice a z hlediska stanovení a řešení některých cílů je s ní úzce 
propojena. Dokument analyzuje stav v době zpracování, stanoví cíle a navrhuje nástroje k dosažení těchto 
cílů. Dlouhodobý cílem je kompatibilita s politikami EU, věcné zaměření dle komparativních výhod, snižování 
surovinové a energetické náročnosti průmyslové výroby, dosáhnutí optimální míry recyklace a vyššího 
využití druhotných surovin. Střednědobé cíle byly stanoveny do vstupu ČR do EU. Dokument stanovuje 
nástroje k dosažení cílů: Informační systém, legislativní nástroje, ekonomické nástroje a územní plánování.  

Pozn.: Vzhledem k vročení zpracování dokumentu, jsou doposud platné dlouhodobé záměry. Dokument má 
z tohoto důvodu spíše referenční charakter. V současné době probíhají práce na přípravě aktualizované 
surovinové politiky, nicméně dokument nebyl zveřejněn.  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

Soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika 
a inovace 

Konkurenc

eschopnost 1 Ano 

Dlouhodobé cíle politiky jsou stále platné; jsou 
podporovatelné politikou soudržnosti. Dotýkají s 

problematiky dostupnost surovin, efektivita 
nakládání se surovinami (energetickými zdroji). 

Energie 
Ekonomika 
a inovace 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 
1 

Ano 
 Dlouhodobé cíle politiky jsou stále platné; jsou 

podporovatelné politikou soudržnosti. Dotýkají s 
problematiky dostupnost surovin, efektivita 

nakládání se surovinami (energetickými zdroji).  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu:          Exportní strategie České republiky 2006-2010 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie  

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPO 

Časová platnost:                2006-2010 

Základní deskripce  :  Dokument definuje vizi, hlavní cíle a klíčové projekty exportní strategie České republiky 
s cílem podpořit růst českého vývozu, dosáhnout vysokého tempa zvyšování hrubého domácího produktu, 
růstu zaměstnanosti a makroekonomické rovnováhy. Dokument respektuje zásady Strategie hospodářského 
růstu. Exportní strategie navrhuje systém nástrojů. Exportní strategie vychází z modelů zvyšování 
konkurenceschopnosti v zemích Evropské unie, které jsou založeny na přímé asistenci firmám přímo v 
zahraničí, na cílené propagace země a oborů a z aktivní práce lidí vysílaných státem ve prospěch podniků. 
Konstatuje se, že bude nutné věnovat více času firmám, které potřebují služby státu při vstupu na 
mezinárodní trhy. Exportní strategie definuje 12 klíčových projektů, které odpovídají 4 cílům:I. Více 
příležitostí pro podnikatele (Usnadňování podmínek obchodu, Působení na klíčových trzích, Budování 
kvalitní značky ČR ve světě), II. Poskytovat profesionální a účinnou podporu (Účinná asistence pro exportéry, 
Zvýšení vývozu služeb, Zvýšení přímých investic, Rozvoj vývozních aliancí), III. Zlepšit a rozšířit kvalitu služeb 
(Nový systém služeb státu pro export, Zákaznické centrum pro export) IV. Zvýšit kapacity pro export (Síť pro 
export, Rozšíření finančních služeb pro český export, Exportní akademie). Nástroje a projekty exportní 
strategie jsou zaměřeny na pozitivní ovlivnění celkové pozice české ekonomiky vůči zahraničí (vyjádřené 
platební bilancí).                                                                        

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 2 Ne Tematicky se úzce váže k 
podpoře podnikání, MSP 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 



 
 

57 
 

Název dokumentu: Koncepce podpory malého a středního podnikání pro období  

2007-2013          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          koncepce 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPO 

Časová platnost:                2007-2013 

Základní deskripce  :  Koncepce podpory malého a středního podnikání 2007-2013 navazuje na obdobně 
zaměřenou koncepci vytvořenou v roce 2004 pro období let 2005-2006. Jejím hlavním cílem je podpora 
rozvoje tohoto segmentu národního hospodářství, přičemž právě tato část ekonomiky je v EU již 
dlouhodobě považována za základ tvorby nových pracovních míst, dosahování sociální soudržnosti a 
vytváření předpokladů pro ekonomický růst. Koncepce je zaměřena na celkem 6 základních cílů, jimiž jsou: 
zlepšení podmínek pro podnikání, posílení významu MSP, zachovat a posílit roli MSP jako tvůrců nových 
pracovních míst, prostřednictvím strukturálních fondů vytvořit základ pro dlouhodobě udržitelný systém 
podpor MSP, s pomocí těchto fondů také rozšířit infrastrukturu pro rozvoj podnikání a integrovat relevantní 
průřezové a regionální podpory v rámci ucelených programů. Pokud jde o financování jednotlivých cílů 
strategie, půjde zejména o prostředky rozpočtové kapitoly MPO ČR či o prostředky ze strukturálních fondů 
EU. Přímo z rozpočtové kapitoly MPO ČR se předpokládá využít na realizaci této koncepce do konce roku 
2013 více než 19 mld. Kč.         

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika 
a inovace 

Konkurenceschopnost 2 
Ano 

Dokument má velmi silnou vazbu jak 
na SRUR, tak I na uvedený pilíř 
soudržnosti. Způsob realizace 

koncepce zohledňuje specifické 
potřeby podporovaných subjektů v 

jednotlivých oblastech ČR, má proto I 
silný dopad na územní soudržnost.  

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu: Program na podporu podnikatelských nemovitostí a  

infrastruktury 2005 - 2009          

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPO 

Časová platnost:                2005 - 2009 

Základní deskripce  :  Program obsahuje základní opatření a pravidla pro poskytování finanční pomoci na 
rozvoj podnikatelské infrastruktury, včetně rozvoje nemovitostí určených pro podnikatelské aktivity. V 
dokumentu jsou definovány konkrétní příjemci podpory, mezi něž patří nejen podnikatelé, ale i územní 
samosprávy. V programu jsou představeny procedury přijímání a vyřizování jednotlivých žádostí o finanční 
podporu na rozvoj podnikatelské infrastruktury. Zároveň jsou zde definovány konkrétní podmínky pro 
získání dotací i následnou realizaci dotačního programu. Dokument obsahuje nejen podmínky a pravidla pro 
realizaci projektů zaměřených na rozvoj podnikatelských nemovitostí, ale také dílčí podprogramy zaměřené 
na řešení specifických problémů rozvoje a regenerace podnikatelské infrastruktury. Tyto podprogramy jsou 
zaměřené na rozvoj podnikatelských zón, na regeneraci nevyužívaných území, tzv. brownfields, na výstavbu 
a rekonstrukci objektů a na oblast marketingu a managementu Podnikatelských nemovitostí. Dokument 
rovněž zahrnuje institucionální podporu realizace jednotlivých projektů. Nedílnou součástí programu je také 
představení základních náležitostí týkajících se procesu převodu majetku České republiky pro účely výstavby 
nebo rozvoje podnikatelské infrastruktury.                                

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 3 Ano 

Program se zaměřuje na 
podporu MSP a rozvoj 

podnikatelských aktivit. 
Dokument byl koncipován v 
časovém horizontu do roku 
2009 a měl by být nahrazen 

novým dokumentem.  

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ne         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu: Rámcový program pro podporu technologických center a 
center strategických služeb          

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MPO 

Časová platnost:               od 2007 

Základní deskripce  :  Účelem Programu je podpora hospodářského rozvoje České republiky formou podpory 
investičních projektů zaměřených na progresivní technologie a aktivity s vysokou přidanou hodnotou a 
velkým exportním potenciálem, vedoucích ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky v 
oblasti inovací, informačních technologií a strategických služeb, a podpora vytváření nových pracovních 
příležitostí, a to s důrazem na méně rozvinuté regiony České republiky. Program není určen pro podniky v 
obtížích a projekty v oblasti uhelného a ocelářské průmyslu, zemědělství, rybolovu, výroby syntetických 
vláken a stavby lodí. Poskytovateli podpor jsou MPO ČR a MPSV ČR. Dotace poskytované v rámci tohoto 
programu lze čerpat jak přímo na podnikatelskou činnost spojenou se zaváděním či rozšiřováním 
technologických center či center strategických služeb, tak I na oblast rekvalifikací a školení.                              

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 2 Ano 

Daný program je v rámci 
svého zaměření v souladu s 

politikou HSÚS i SRUR. Přímá 
provázanost programu s 

některým z nástrojů ERDF či 
ESF se však přímo v programu 

nepředpokládá. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ne         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu:          Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie  

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MV 

Časová platnost:                2008-2011 

Základní deskripce  :  Strategie prevence kriminality je zaměřena na předcházení trestné činnosti a 
viktimizace. Přispívá k bezpečnosti společnosti a podílí se na udržitelném rozvoji státu. Zlepšuje kvalitu 
života a přináší dlouhodobé výhody ve smyslu snižování nákladů spojených se systémem trestní justice i 
dalších společenských nákladů vyplývajících z trestné činnosti. Hlavním nástrojem kontroly kriminality je 
bezpečnostní politika státu a její součástí je preventivní politika, která se zaměřuje na eliminaci 
kriminogenních faktorů a kriminálně rizikových jevů, na práci s pachateli a na pomoc obětem trestné 
činnosti. Strategický přístup k prevenci kriminality umožňuje racionálně plánovat uvolňování finančních 
prostředků ze státního rozpočtu v delším časovém horizontu a zkvalitňovat podmínky fungování systému 
prevence kriminality po stránce organizační a personální. Preventivní aktivity se uskutečňují na celostátní, 
regionální i místní úrovni. Prevence kriminality zahrnuje zejména sociální opatření. V tomto rámci jsou 
specifikovány rizikové i cílové skupiny. Vytváří se podmínky pro situační opatření a to především týkajících 
se technických opatření včetně urbanistického plánování. Soustřeďuje se na informovaností občanů a jejich 
aktivizaci při jejich zapojování na zvyšování vlastní bezpečnosti. Dokument vychází z analýzy kriminality a 
typologie pachatelů a obětí, postojů veřejnosti k problematice bezpečnosti a prevence kriminality i 
zkušeností z realizace předchozích strategií prevence kriminality v ČR. Bere v úvahu i zahraniční zkušenosti a 
doporučení pro oblast prevence kriminality. Systém prevence kriminality je členěn do tří úrovní – 
republikové, krajské a městské. Koordinační roli vůči aktivitám na všech úrovních plní RVPPK. V rámci 
systému bude posílena koordinační a metodická role krajů vůči obcím spadajícím do jejich územní 
působnosti. Hlavním garantem realizace strategie kriminality 2008-2011 je MV a zároveň definuje úkoly pro 
další ministerstva ČR. 

okument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Bezpečnost 
Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Zaměstnanost 2 Ano 
 Přispívá k bezpečnosti 

společnosti a podílí se na 
udržitelném rozvoji státu.  
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Název dokumentu:          Strategie zlepšování regulace 2007-2013 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MV 

Časová platnost:                2007-2013 

Základní deskripce  :  Strategie zlepšování regulace 2007-2013 byla předložena v rámci reformy regulace 
ústřední státní správy (tedy v rámci tzv. regulatorní reformy). Strategie navrhuje postup zlepšování a 
zjednodušování regulatorního prostředí realizovatelný v období let 2007-2013, a to prostřednictvím 
zavádění nástrojů a opatření procesního a institucionálního charakteru. K nejvýznamnějším z těchto 
nástrojů patří hodnocení dopadů regulace (RIA) zaváděné v ČR již od roku 2005. Dále byl zahájen proces 
hodnocení administrativní zátěže za účelem jeho snížení. Konkrétními cíli této strategie je jednak zajištění 
optimální míry regulace a jednak vytváření kvalitní regulace. Strategie za účelem dosažení výše uvedených 
cílů uvádí řadu doporučení, jak stav regulace v ČR zkvalitnit. Mezi těmito doporučeními jsou uvedena na 
příklad potřeba vytvoření způsobu, jak využívat RIA ex-post, zajištění softwarového zpřístupnění výsledků 
RIA veřejnosti, využívat zahraniční zkušenosti apod. Strategie dále obsahuje soubor kroků, jimiž by měla být 
realizována a časový harmonogram realizace těchto dílčích kroků.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Efektivní 
veřejný sektor 

Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Konkurenceschopnost 1 Ne 

Strategie je zaměřena na 
modifikaci regulatorního 

rámce, přičemž oblasti, které 
ovlivňuje, mají dílčí vazby na 

soudržnost a i na oblast 
upravovanou SRUR. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:11
  Ne 

                                                           
11

 Nastavení systému je rámcově navrhováno 
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Název dokumentu: Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR  
do roku 2015           

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          koncepce 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MV 

Časová platnost:                2008 - 2015 

Základní deskripce  :  Dokument představuje hlavní strategické cíle v oblasti rychlého získávání a efektivního 
vyhodnocování znalostí a poznatků s ohledem na zajištění bezpečnosti a suverenity státu i ochrany jeho 
obyvatel. Zaměřuje se především na otázky národní a mezinárodní bezpečnosti a spolupráce a na vytváření 
stabilního a bezpečného prostředí pro aktivity jednotlivých subjektů. Koncepce se zaměřuje především na 
definování hlavních oblastí výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti a vymezuje základní rámec pro 
financování výzkumu a vývoje v bezpečnostních otázkách. Koncepce vychází ze studie současného stavu 
výzkumu a vývoje v této oblasti, která analyzuje bezpečnostní výzkum v ČR v porovnání se situací v EU. Na 
základě výsledků této analýzy jsou v dokumentu definovány hlavní priority výzkumu v ČR, kam patří 
především bezpečnost a ochrana občanů, bezpečnost kritických infrastruktur a krizový management. Vedle 
toho jsou ve vztahu k těmto hlavním prioritám v koncepci definovány i tzv. podpůrné priority, mezi něž patří 
zejména otázky informovanosti, realizace predikcí a scénářů, inovace, koordinace výzkumných strategií s EU 
a NATO a další. Dokument rovněž obsahuje základní principy a scénáře procesů poskytování finančních 
prostředků na vědu a výzkum v oblasti bezpečnosti za účelem efektivního čerpání finančních prostředků. 
Součástí koncepce je i vymezení rolí vybraných institucí veřejné správy v procesu přidělování státních dotací 
a v koordinaci výzkumu a vývoje, vedle ministerstva vnitra se jedná zejména o ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. Koncepce je zpracována v kontextu celkové bezpečnostní politiky ČR.  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Bezpečnost 
Stabilní a 
bezpečná 

společnost 
Zaměstnanost 1 Ne 

Problematika se dotýká sféry migrace, 
integrace, zdraví (šíření nemocí). 

Bezpečnost 
Ekonomika a 

inovace 
Konkurencesc

hopnost 
1 Ano 

Jedním z témat je I fungování veřejné 
správy, kvalita prostředí, korupce.  

Bezpečnost 
Ekonomika a 

inovace 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 
1 Ne 

Jedním z cílů strategie je zabezpečení 
energetické bezpečnosti státu.  

Bezpečnost 
Krajina, 

ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 
1 Ne 

Strategie se zaměřuje I na oblast přírodních 
katastrof, možnosti jejich predikce a 

managementu.  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie  

realizace Smart Administration v období 2007 - 2015          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MV 

Časová platnost:                2007 - 2015 

Základní deskripce  :  Strategický dokument představuje hlavní cíle, priority a nástroje zvyšování efektivity a 
profesionality veřejné správy v ČR. Strategické cíle vychází z analýzy aktuálního postavení a role veřejné 
správy v ČR v komparaci s dalšími vyspělými evropskými zeměmi. Dokument představuje klíčové problémy 
jak na úrovni státní správy, tak i na úrovni územních samosprávných celků. V dokumentu jsou rovněž 
zhodnoceny předešlé aktivity a opatření zaměřené na zvyšování výkonu ve veřejné správě a dopady 
jednotlivých reforem veřejné správy s ohledem na zajišťování veřejných služeb. Strategie obsahuje 
rozsáhlou SWOT analýzu současného výkonu veřejné správy, na jejímž základě jsou definovány hlavní vize a 
cíle zvyšování efektivity veřejné správy. Hlavním cílem je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné 
správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Pozornost se pak 
zaměřuje na (i) zkvalitnění tvorby a implementace politik, (ii) zlepšení a zjednodušení regulatorního 
prostředí a vytvoření atraktivní ho prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory: (iii) zefektivnění 
činnosti úřadů veřejné správy, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního 
výkonu veřejné správy, (iv) přiblížení veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu a 
(v) zkvalitnit činnost justice. Významná pozornost je věnována komplexnímu pohledu na výkon veřejné 
správy, kdy by měla být brána v úvahu propojenost jejích jednotlivých aspektů, tj. legislativního rámce 
výkonu správy, organizace veřejné správy, role občana, postavení a role úředníků, technologie a finance. 
Součástí dokumentu je návrh jednotlivých projektů a programů, které by měly směřovat k naplnění 
základních cílů strategie.                                           

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Efektivní 
veřejný 
sektor 

Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Konkurenc

eschopnost 3 Ano 
Efektivně a transparentně fungující veřejná 

správa je jedním z významných předpokladů 
rozvoje jedince i celé společnosti.  

Efektivní 
veřejný 
sektor 

Ekonomika 
a inovace 

Konkurenc

eschopnost 3 
Ano 

Dokument se zaměřuje na zvyšování 
profesionality a efektivity veřejné správy, jejíž 

fungování je nedílnou součástí podnikatelského 
prostředí a významným faktorem zvyšování 

konkurenceschopnosti. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:          Bezpečnostní strategie ČR 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MZV 

Časová platnost:                od 2003  

Základní deskripce  :  Jedná se o základní koncepční dokument vymezující hlavní priority bezpečnosti ČR jak 
v rámci vnějších, tak I vnitřních hrozeb. Dokument představuje základní cíle, principy a zájmy ČR při 
zajišťování vnitřní i vnější bezpečnosti, tj. ochrany a obrany jak občanů, tak i státu. Ve strategii jsou 
vymezeny jednotlivé bezpečnostní zájmy ČR, které jsou rozděleny do tří kategorií: životní, strategické a další 
významné, kam patří např. otázky zvyšování profesionality státní správy a samosprávy, snižování kriminality 
a snižování korupce, ochrana životního prostředí, potlačování extremismu a vytváření podmínek pro 
multikulturní a občanskou společnost a další. Dokument vymezuje hlavní nástroje zajištění bezpečnosti státu 
prostřednictvím vybraných politik. Mezi tyto politiky patří zahraniční politika, obranná politika, hospodářská 
politika a politika vnitřní bezpečnosti a veřejné informovanosti. Strategie rovněž představuje základní pilíře 
bezpečnostního systému ČR a vymezuje jak jeho základní prvky, tak I jeho strukturu a kompetence a 
odpovědnosti jednotlivých součástí bezpečnostního systému. Celková koncepce bezpečnostní politiky je 
zpracována v kontextu prohlubující se integrace ČR do nadnárodních struktur, a proto jsou v tomto 
dokumentu reflektovány i mezinárodní aspekty aktuálních bezpečnostních otázek a bezpečnostních hrozeb. 
Priority strategie jsou konkretizovány v dalších navazujících dokumentech.                      

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Bezpečnost 
Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Zaměstnanost 1 Ne 
Problematika se dotýká 

sféry migrace, zdraví (šíření 
nemocí). 

Bezpečnost 
Ekonomika a 

inovace 
Konkurenceschopnost 1 

Ano Jedním z témat je I fungování 
veřejné správy, kvalita 

prostředí, korupce.  

Bezpečnost 
Ekonomika a 

inovace 

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 
Ano Jedním z cílů strategie je 

zabezpečení energetické 
bezpečnosti státu.  

Bezpečnost 
Krajina, 

ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 
Ano 

Strategie se zaměřuje i na 
oblast přírodních katastrof, 
možnost jejich predikce a 

managementu.  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:         Státní politika životního prostředí (X)  

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:         politika 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŽP 

Časová platnost:                2004 - 2010 

Základní deskripce  :  Základním účelem státní politiky životního prostředí (SPŽP) je poskytnout rámec a 
vodítko pro rozhodování a aktivity na mezinárodní, celostátní, krajské i místní úrovni, směřující:- k dosažení 
dalšího zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek a součástí- k uplatnění principů 
udržitelného rozvoje a k pokračující integraci hlediska životního prostředí do sektorových politik- ke 
zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, projektů a činností. 
SPŽP soustředí na následující čtyři prioritní oblasti:1. ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti, 2. 
udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady, 3. životní prostředí a kvalita 
života, 4. ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší. Pro tyto 
priority je stručně v dokumentu uveden vývoj problematiky a přehled hlavních problémů - verbálním 
popisem bez kvantifikovaných dat. Na základě SWOT analýzy (není součástí dokumentu) byly definovány 
prioritní cíle pro jednotlivé priority - ty jsou dále rozpracovány do souborů dílčích cílů a opatření. Některé z 
cílů jsou kvantifikovány, značná část cílů je definována kvalitativně. V části IV. jsou definovány cíle SPZP a 
environmentální požadavky pro jednotlivé sektorové politiky a sektory - energetickou politiku, těžbu 
nerostných surovin, průmysl, obchod, doprava, zemědělství a lesní hospodářství, ochrana a užívání vod, 
životní prostředí a zdraví, regionální rozvoj, obnova venkova a cestovní ruch. Nástroje k realizaci SPŽP jsou 
rozděleny do následujících skupin: 1. zvyšování povědomí veřejnosti v otázkách životního prostředí, 
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, 2. právní nástroje, 3. ekonomické nástroje, 4. dobrovolné 
nástroje, 5. informační nástroje, 6. nástroje strategického plánování, 7. nástroje zapojování veřejnosti, 8. 
výzkum a vývoj, 9. mezinárodní spolupráce, 10. institucionální nástroje.                                                              

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 2 Ne Hlavní dokument v oblasti 
životního prostředí 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano  

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano      

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne  

 

(X) Poznámka: V roce 2010 bude MŽP dokument aktualizovat, jsou již stanovena hlavní (klíčová) 
témata pro aktualizovanou politiku. 
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Název dokumentu:          Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:         strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŽP 

Časová platnost:                2005 - 2010 

Základní deskripce  :  Strategie vychází z Úmluvy o biologické rozmanitosti a směřuje ke třem cílům úmluvy, 
tj.: 1. ochrana biologické rozmanitosti, 2. udržitelné využívání složek biologické rozmanitosti, 3. spravedlivé 
a rovnoměrné rozdělování přínosů, plynoucích z využívání genetických zdrojů. Strategie je zpracována podle 
vzoru a v souladu se strategií ES. Je zachováno členění jednotlivých kapitol na strategická témata 
(ekosystémový přístup; ochrana in situ, ex situ; udržitelné využívání; apod.) a biodiverzitu v sektorových a 
složkových politikách (zemědělství, lesní ekosystémy, vodní a mokřadní ekosystémy, apod.) Jednotlivé 
kapitoly jsou vždy převedeny na specifické podmínky ČR. Strategie sama o sobě nepředpokládá žádné 
dodatečné finanční nároky na veřejné rozpočty. Má vést k důslednému naplňování současně platné 
legislativy a již schválených politik, koncepcí a plánů. Dále má vést k přípravě nových, ve Strategii 
uvažovaných právních norem, v jejichž rámci a v souladu s legislativními pravidly budou provedeny vlastní 
kvantifikace dopadů. Případné finanční dopady jednotlivých cílů Strategie budou zohledněny během 
přípravy konkrétních Akčních plánů, které budou muset opět procházet schvalovacím procesem dle 
Jednacího řádu vlády. Strategie nepředpokládá přímé uplatňování nástrojů v oblasti daně z příjmů. Pro 
jednotlivá strategická témata - tj. ochrana biodiversity in situ, invazní druhy, ochrana biologické rozmanitosti 
ex situ, genetické banky, udržitelné využívání, přístup ke genetickým zdrojům rozdělování přínosů z nich 
(ABS), ekosystémový přístup jako hlavní princip v péči o ekosystémy, případová studie ČR - nerekultivované 
plochy, identifikace významu biodiverzity, strategie výzkumu biodiverzity, výměna informací, výchova, 
vzdělávání a informování veřejnosti, biodiverzita a ekonomika - je vždy zpracován úvod do problematiky, 
popis současného stavu, problémové okruhy, navrženy cíle, a uvedeny související dokumenty. Stejně jsou 
strukturovány kapitoly, týkající se biodiverzity v sektorových a složkových politikách - tj. zemědělsky 
obhospodařované ekosystémy, lesní ekosystémy, travinné ekosystémy, vodní a mokřadní ekosystémy, 
horské ekosystémy, regionální politika a územní plánování, doprava, energetika, cestovní ruch, změna 
klimatu a biodiverzita, mezinárodní spolupráce.         

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

Soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 2 Ne Dotýká se jen dílčích témat 
podporovaných soudržností. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu:         Plán odpadového hospodářství ČR 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          plán 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŽP 

Časová platnost:                2003 – 2012 

Základní deskripce  :  Základní strategický dokument státní politiky pro oblast nakládání s odpady. Plán 
odpadového hospodářství ČR (POH ČR) je podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů. 
Závazná část POH ČR je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, 
krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství (§ 42 odst. 5 zákona o odpadech). Struktura a obsah POH ČR 
jsou dány ustanovením § 41 a § 42 zákona o odpadech, § 26 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech včetně příslušných prováděcích předpisů a dále 
platnými směrnicemi Evropských společenství dalšími souvisejícími dokumenty. POH ČR je členěn na 4 
základní části. Úvodní část poskytuje základní informace o působnosti, platnosti, struktuře a obsahu POH ČR. 
Dále uvádí demografii a geografii ČR, stav hospodářství a vývoj plánování odpadového hospodářství na 
území ČR, vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ČR podává přehled o současném způsobu nakládání 
s odpady na území ČR a dalších činnostech, které mají na oblast hospodaření s odpady vliv, porovnání stavu 
odpadového hospodářství ČR s členskými státy EU atd. Kapitolu uzavírá přehled klíčových problémů 
odpadového hospodářství ČR. Závazná část je součástí právního řádu ČR a tvoří přílohu nařízení vlády o POH 
ČR; řeší v obecné rovině předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů a bezpečné odstraňování odpadů, 
dále stanoví specifické zásady, cíle a opatření k omezování množství odpadů a jejich nebezpečných 
vlastností; řešení je zaměřeno zejména na odpady a činnosti vyjmenované v § 42 zákona o odpadech. 
Směrná část uvádí přehled nástrojů pro splnění stanovených cílů, systém řízení změn v odpadovém 
hospodářství, zdůvodnění navržených opatření, přehled indikátorů ke sledování změn v odpadovém 
hospodářství, návrh na rozpracování POH ČR, včetně přehledu připravovaných směrnic.                                                                

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

Soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 2 Ne Váže se ke snižování produkce 

odpadů, recyklace. 

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Společnost, 
člověk a zdraví  

Atraktivní fyzické 

prostředí 2 
Ano Akcentuje rizika kontaminace 

životního prostředí, ukládání 
odpadů na skládky. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu:        Politika ochrany klimatu v České republice 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          politika 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŽP 

Časová platnost:                2010 - 2020 

Základní deskripce  :  Účelem Politiky je navrhnout funkční opatření a postupy, nikoli nahrazovat jiné politiky 
a strategie. Cílovým stavem by naopak mělo být přirozené zahrnutí kritérií ochrany klimatu adaptace na 
očekávané dopady změny podnebí do všech zásadních rozhodovacích procesu, zejména v oblasti investic. 
Cílem této Politiky je snížení emisí skleníkových plynu o 20 % mezi roky 2005 a 2020. V absolutním vyjádření 
se jedná o 28 Mt CO2ekv. Jestliže už nyní existují opatřeni a nástroje vedoucí (mimo jiné) k systematickému 
snižování emisí skleníkových plynů, pak Politika ochrany klimatu přispívá k jejich důslednějšímu provádění, 
monitorování, vyhodnocování a úpravě jejich parametrů tak, aby byly ještě účinnější. Vedle toho navrhuje 
další opatření a nástroje jak ke snižování emisí skleníkových plynů, tak v oblasti adaptace na změnu klimatu. 
Cíle a nástroje k jejich dosažení jsou stanoveny zejména pro oblasti průmyslu (snižování emisí z průmyslové 
výroby, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů); energetiky (zvyšování účinnosti 
stávajících zdrojů, výstavba plynových elektráren, využití obnovitelných zdrojů energie, jaderná energetika 
ad.); konečné spotřeby energie (snižování energetické náročnosti budov, energeticky úsporné spotřebiče, 
energetický management, využití dřeva ve stavebnictví, a energeticky úsporné osvětlení); dopravy 
(zvyšování energetické účinnosti dopravy, využívání alternativních paliv a pohonu, podpora využívání 
klimaticky šetrné dopravy); a zemědělství a lesnictví (omezování produkce metanu v zemědělství, 
zalesňování, vázání uhlíku v orné půdě, vyšší efektivita zemědělské produkce a podpora ekologického 
zemědělství). Dokument uvádí odhady nákladů navrhovaných opatření a nákladovou křivku implementace 
Politiky. Politika stanovuje úkoly jednotlivým rezortům. Dokument je v současné době předmětem 
mezirezortního připomínkového řízení.                                                  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Klima Ekonomika 
a inovace 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 
2 Ne 

Snižování emisí skleníkových plynů může mít 
poměrně zásadní dopady na ekonomiku - jak 

pozitivní, tak negativní. 

Klima 
Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 
2 Ne 

Naplnění cílů POK by mělo vést I ke splnění 
mezinárodních závazků v oblasti klimatu 

(které jsou popsány v prioritní ose "Stabilní a 
bezpečná společnost" SRUR. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:          Národní program snižování emisí ČR 

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŽP 

Časová platnost:                2007 – 2010 

Základní deskripce  :  Globálním cílem Programu je snížit, s důrazem na podporu nových environmentálně 
šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zátěž životního prostředí látkami poškozujícími 
ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro 
snižování rizik pro lidské zdraví, která plynou ze znečištění ovzduší. Specifické cíle Programu jsou: Plnit od 
určeného termínu (roku 2010) stanovené hodnoty národních emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, 
těkavé organické látky a amoniak, přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM10 pod platné imisní limity, 
přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod platný cílový imisní limit. Cíle směřují mj. k 
naplnění závazků přijatých na úrovni EU (např. z Tematické strategie o znečišťování ovzduší,COM(2005)446). 
Národní program snižování emisí České republiky zastřešuje a doplňuje programové dokumenty krajů a obcí a 
vytváří rámec pro čerpání finančních zdrojů z veřejných zdrojů, zejména operačních programů pro období 2007 – 
2013 v oblasti ochrany ovzduší. Obsahuje analýzu emisních trendů jednotlivých znečišťujících látek a kvality 
ovzduší a celkovou SWOT analýzu situace ČR a emisní scénáře budoucího vývoje (do roku 2010, respektive 2020. 
Program se soustřeďuje na nástroje, které jsou v kompetenci ústředních orgánů státní správy (především 
legislativní a ekonomické nástroje), protože většina konkrétních rozhodovacích procesů týkajících se jednotlivých 
zdrojů znečišťování ovzduší je v souladu s principem subsidiarity v kompetenci orgánů ochrany ovzduší, zejména 
na krajích. Na základě analýzy byly identifikovány dvě významné skupiny zdrojů znečišťování ovzduší s 
rozhodujícím potenciálem pro snižování emisí (doprava a vytápění domácností). Pro tyto dvě skupiny zdrojů byly 
navrženy konkrétní aktivity. Vedle toho jsou navrženy výstupy, které vytváří rámec pro další snižování emisí 
znečišťujících látek a zlepšování kvality ovzduší. Pro jednotlivá, legislativní, technická a další opatření jsou 
stanovený rámcové termíny plnění a jsou identifikováni nositelé příslušných aktivit (většinou jednotlivá 
ministerstva). Dokument obsahuje rámcový odhad nákladů a identifikuje potenciální zdroje financování (zejména 
operační programy) a programové indikátory.                                                                          

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 
Vazba na SRUR 

Pilíř 
soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Zdraví 
Společnost, 

člověk a zdraví  

Atraktivní fyzické 

prostředí 
1 Ne 

Problematika se částečně 
dotýká sféry podporované 

soudržností. 

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 
2 Ne Problematika se dotýká sféry 

podporované soudržností. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano  
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Název dokumentu:          Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 – 2011 

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          plán 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŽP 

Časová platnost:                2009 – 2011 

Základní deskripce  :  Akční plán se primárně zabývá energetickým využitím biomasy, ale zohledňuje též 
ostatní způsoby jejího zužitkování. Nejde o strategický dokument, ale účelem Akčního plánu je usměrnit a 
upravit stávající postupy a opatření tak, aby se v průběhu nastávajících let zefektivnily přístupy k využívání 
biomasy a v absolutní hodnotě zvýšilo její využití. Vychází zejména z doporučení Akčního plánu pro biomasu 
EU, COM(2005)628. Hlavní cíl Akčního plánu je naplnit závazky ČR pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
energie (OZE) do roku 2010 a pomoci nastartovat investice do čistého způsobu získávání energie (dosáhnout 
13% podílu energie získané z obnovitelných zdroj na konečné spotřebě a 8% podílu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě v roce 2010, dosáhnout 5,75% kapalných biopaliv z 
celkového objemu pohonných hmot v roce 2010). Hlavní možnosti využití biomasy v současnosti 
představuje přímé spalování a výroba tepelné či elektrické energie, dále je to kogenerace, výroba bioplynu, 
výroba kapalných biopaliv a také neenergetické – materiálové využití biomasy. Akční plán předkládá soubor 
opatření k zlepšení podmínek pro využívání biomasy. Jednotlivé aktivity sledují zejména potřebu upravit 
administrativní překážky a nastavit podmínky pro rozvoj využívání biomasy. Přehled základních aktivit, 
schválených vládou v Akčním plánu, zahrnuje souhrn čtrnácti okruhů od oblasti legislativy, výzkumu, 
územního plánování, financování a cenové politiky až po vzdělávání a poradenství. Součástí Akčního plánu 
jsou také jeho přílohy obsahující mj. podrobné rozdělení biomasy podle vyhlášky č.482/2005 Sb., a přehled 
podpor a dotačních titulů z dané oblasti včetně daňových úlev.                                                                                  

 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 

 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Energie Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 1 Ne 

Důraz na energetické využití 
biomasy, ostatní souvislosti 
(vlivy na přírodu a krajinu, 
zaměstnanost, klima, atd. 

dokument neřeší 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:          Strategie ochrany před povodněmi v České republice 

Role dokumentu:          rámcový 

Nominální označení:          strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tématický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŽP 

Časová platnost:                od 2000  

Základní deskripce  :   Strategie ochrany před povodněmi je dokument, který na základě znalosti průběhů 
povodní a stávajících technických, organizačních a legislativních opatření 
formuluje návrhy a směry dalších možností k omezení jak rozsahu povodní, tak snížení jejich ničivých 
následků. Strategie vytváří rámec pro definování konkrétních postupů a preventivních opatření ke zvýšení 
systémové ochrany před povodněmi v České republice. Jejím cílem je rovněž vytvořit základ pro 
rozhodování veřejné správy nejen při konkrétní realizaci opatření proti povodním, ale rovněž pro 
usměrňování rozvoje území. Kromě věcné náplně má i charakter obecně politického dokumentu, který 
usměrňuje činnost veřejné správy a ovlivňuje socio-ekonomické sféry života v České republice. Významným 
úkolem Strategie je rovněž definovat rozsah odpovědnosti systému povodňové ochrany na úrovni subjektů 
vytvářejících linii: stát-orgány samosprávy-občanská a podnikatelská veřejnost. 

Rozsah dokumentu: 12 stran. 

Relevantní témata 

dokumentu 
Vazba na SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost druhů 

Krajina, ekosystémy 
a biodiverzita 

Atraktivní fyzické 
prostředí 

1 Ne  

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost druhů 

Stabilní a bezpečná 
společnost 

Atraktivní fyzické 
prostředí 

1 Ne  

Rozvoj území Rozvoj území 
Atraktivní fyzické 

prostředí 
1 Ano 

Regulace rozvoje území 
s ohledem na řízení rizik 

povodní 

Zdraví 
Krajina, ekosystémy 

a biodiverzita 
Atraktivní fyzické 

prostředí 
1 Ano 

Ochrana zdraví a životního 
prostředí před důsledky 

povodní. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority:    Ne - pouze zásady 

Dokument má nastaveny indikátory:     Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:    Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:   Ne 
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Název dokumentu:          Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:         strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŠMT, MŽP 

Časová platnost:                2008 - 2015 

Základní deskripce  :  Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj CR Strategie je stanovení priorit a 
strategických opatření v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) pro období 2008 až 2015. V ČR nebyl 
dosud pro tuto oblast obdobný samostatný materiál vypracován, jedná se o stěžejní strategický dokument, 
podle něhož se bude VUR v České republice systematicky a koordinovaně rozvíjet. Hlavním cílem Strategie 
VUR ČR je do roku 2015 začlenit principy a tematické obsahy VUR jako přirozené součásti celoživotního 
učení do kurikulí na všech úrovních vzdělávacího systému ČR. Dílčí cíle Strategie VUR ČR vycházejí z 
identifikovaných problémových okruhů a jsou členěny dle základních etap vzdělávání. Strategie bude 
realizována prostřednictvím Akčních plánů Strategie, které stanoví konkrétní aktivity v jednotlivých 
strategických oblastech a odpovědnosti za jejich plnění.                                                          

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Vzdělávání a 
učení 

Krajina 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Zaměstnanost 2 Ne Jedná se o dílčí téma 
podporovatelné soudržností. 

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 2 Ne Jedná se o dílčí téma 
podporovatelné soudržností. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne (ale předpokládá jejich nastavení) 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:         Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:         program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŽP 

Časová platnost:                od 2009 

Základní deskripce  :  Dokument představuje aktualizaci Programu z roku 1998. Rozpracovává jednotlivé cíle 
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR, schválené usnesením vlády č. 620/2005, jako základního 
meziresortního a mezioborového dokumentu, kterým se v ČR naplňuje Úmluva o biologické rozmanitosti. 
Kapitola týkající se vodních a mokřadních ekosystémů tvoří rámec pro ochranu, obnovu a udržitelné 
využívání vodních a mokřadních ekosystémů v ČR a současně se jedná o strategický dokument (National 
Wetland Policy), který je ČR povinna připravit a naplňovat jako smluvní strana Úmluvy o mokřadech 
(Ramsarská úmluva). Program přináší stručný popis stavu přírody a krajiny, hlavních trendů a problémů pro 
jednotlivé tematické okruhy (hlavní typy ekosystémů, chráněná území a druhová ochrana), dále 
vyhodnocení účinnosti předcházejícího programu (z roku 1998) a přehled relevantních nástrojů v oblasti 
legislativy, ekonomických nástrojů, a v oblasti informační a práci s veřejností. Dokument formuluje úkoly pro 
jednotlivé resorty.                                                                                  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 2 Ano 

Stanovuje národní priority, 
které jsou v souladu s cíli 
soudržnosti; vymezení a 

změny chráněných území 
mohou ovlivnit charakter 

socioekonomických složek v 
území. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 



 
 

74 
 

Název dokumentu: Program podpory environmentálních technologií v České  

republice          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŽP 

Časová platnost:                od 2010 

Základní deskripce  :  Dokument představuje aktualizaci Programu podpory environmentálních technologií v 
České republice, který byl schválen usnesením vlády č. 181, ze dne 22. února 2006. Představuje národní 
program implementace Akčního plánu na podporu environmentálních technologií EU (Environmental 
Technologies Action Plan -„ETAP“). Cílem programu je stimulovat další vývoj a širší zavádění 
environmentálních technologií a podporovat rozvoj a komerční využívání technologických inovací 
směřujících k podpoře ekonomického růstu za současného omezení tlaku na přírodní zdroje a zlepšení 
kvality životního prostředí („ekoinovací“). Aktualizovaný program navrhuje prioritní opatření na čtyřech 
úrovních: Opatření vyžadující změnu legislativy (zákony), opatření vyžadující souhlas vlády (podzákonné 
normy, usnesení vlády), opatření vyžadující dohodu mezi dvěma či více ministerstvy, opatření v kompetenci 
Ministerstva životního prostředí. Program definuje věcné (environmentální) priority, kterými jsou: Snížení 
emisí skleníkových plynů a snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, snížení množství produkovaných a 
vypouštěných odpadních vod, snížení množství produkovaných odpadů a jejich znovu-využití. Program dále 
identifikuje prioritní sektory, kterými jsou: Energetika, doprava, a zpracovatelský průmysl. V návrhové části 
program navrhuje aktivity a úkoly pro jednotlivé resorty rozdělené do čtyř prioritních os: Motivace poptávky 
po environmentálních technologiích a environmentálně šetrných výrobcích a službách, Vytvoření systému 
pro posuzování a verifikaci environmentálních technologií, Podpora komerčního využití výzkumu v oblasti 
ekoinovací, Zvýšení dostupnosti kapitálu pro podnikatelské záměry v oblasti ekoinovací.                                                           

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy 

a biodiverzita 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 
1 Ne 

Program vymezuje řadu institucionálních 
opatření podporujících zavádění 

environmentálně šetrných technologií. 

Výzkum a 
technologický 

rozvoj 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenc

eschopnost 2 Ne 
Program označuje řadu opatření jako 

opatření, které mohou přispět k řešení 
ekonomické recese /krize. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:          Národní alokační plán 

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          plán 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MŽP 

Časová platnost:                2008 - 2012 

Základní deskripce  :  Dokument představuje 2. Národní alokační plán pro přidělování povolenek na emise 
skleníkových plynů zpracovaný v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise ze dne 26. března 2007 v 
souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Dokument uvádí principy rozdělení 
86,835264 milionu povolenek na emise oxidu uhličitého pro 394 zařízení, která jsou na území České 
republiky zařazena do EU ETS. Dále je uvedeno zdůvodnění použitých principů a jsou stanoveny postupy pro 
vstup nových zařízení do systému emisního obchodování, ukončení a změny provozu zařízení, pro prodej 
povolenek v aukci a pro použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových 
činností. Dokument dále obsahuje plný seznam zařízení pro obchodovací období 2008 – 2012.                                   

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Klima 
Krajina, 

ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ne 
Problematika se částečně 
dotýká sféry podporované 

soudržností. 

Klima 
Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ne 
Problematika se částečně 
dotýká sféry podporované 

soudržností. 

Klima 
Ekonomika a 

inovace 

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 
Ne Obchodování s emisními 

povolenkami může mít dopady 
na podnikání. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ne         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva  

ČR – Zdraví pro všechny v 21. století           

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MZd 

Časová platnost:                od 2002 

Základní deskripce  :  Hlavním záměrem programu je prostřednictvím 21 cílů vybudovat fungující model 
komplexní péče o zdraví a podpory zdraví v celé společnosti. Realizací cílů ZDRAVÍ 21 by mělo být dosaženo 
výrazného snížení úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy, na nádory, úrazy a snížit výskyt závažných 
nemocí a faktorů, které je ovlivňují. Program ZDRAVÍ 21 představuje rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na 
stálé a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a předpokládá účast všech 
složek společnosti na jeho plnění. Pro jednotlivé cíle jsou stanoveny dílčí úkoly, jejichž formulování vychází z 
popisu situace v dané oblasti. Dokument navrhuje aktivity, stanovuje odpovědnost jednotlivých resortů a 
identifikuje spolupracující subjekty, a dále stanovuje ukazatele k monitorování plnění dílčích úkolů. Jedná se 
často o systémová opatření, která mají umožnit zpřístupnění zdravotní péče a harmonizování její 
dostupnosti v rámci EU. Navrhuje opatření na zlepšení zdraví mladých, zdravé stárnutí, pokles výskytu 
onemocnění, poranění, zaměřuje se na problematiku návykových látek, zdravého životního stylu, 
institucionálních opatření, přípravy zdravotnických pracovníků, výzkumu; zdravé a bezpečné životní 
prostředí apod. U úkolů, jejichž realizace přepokládá legislativní opatření, zařadí odpovědné resorty návrhy 
legislativního procesu do návrhu plánu legislativních úkolů vlády na příslušné období ve smyslu uváděných 
termínů.                                                                                 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Zdraví Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 2 Ne 
Dobrý zdravotní stav populace 

je jedním z faktorů 
ovlivňujících zaměstnanost. 

Zdraví Společnost, 
člověk a zdraví  

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ne Dotýká se problematiky 
ochrany životního prostředí. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:         Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky 

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          plán 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MZd ve spolupráci s MŽP a MZe 

Časová platnost:                od 1998 

Základní deskripce  :  Národní akční plán zdraví a životního prostředí má v souladu s národními plány na 
ochranu životního prostředí a zdravotní politikou přispívat k integraci snah o ochranu zdraví a životního 
prostředí v rámci procesu Evropa pro životní prostředí. Národní akční plány pak budou integrální částí 
Evropského akčního plánu. Aktivity předjímané v Akčním plánu jsou podle závažnosti a dostupnosti jejich 
plnění rozdělovány do tří skupin, které jsou dané časovým horizontem možnosti jejich plnění (krátkodobým 
v průběhu 1 - 3 let, střednědobým v období asi 5 let a dlouhodobým v rozpětí 10 - 20 let). Dokument 
formuluje priority a cíle politiky ochrany zdraví a životního prostředí a identifikuje nástroje a metody řízení 
ochrany zdraví a životního prostředí. Dále analyzuje situaci a stanovuje cíle a aktivity pro jednotlivé složky 
životního prostředí a rovněž pro jednotlivá témata týkající se zdraví populace. Analyzuje rovněž stav 
monitoringu vztahů zdravotního stavu obyvatelstva ke kvalitě složek životního prostřed a stanovuje priority 
a cíle pro jeho další rozvoj. Pozornost je rovněž věnována zodpovědnosti jednotlivých relevantních 
ekonomických sektorů a jejich vlivu na životní prostředí a zdravotní stav, včetně návrhů opatření pro 
jednotlivé resorty.           

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Zdraví Společnost, 
člověk a zdraví  

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ne Dotýká se problematiky 
ochrany životního prostředí. 

Zdraví Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 1 Ne 
Dobrý zdravotní stav populace 

je jedním z faktorů 
ovlivňujících zaměstnanost. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano  
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Název dokumentu:          Dopravní politika ČR 2005 - 2013 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          politika  

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MD 

Časová platnost:                2005 - 2013  

Základní deskripce  :  Dopravní politika ČR vychází z několika dokumentů. Mezi hlavní z nich patří Bílá kniha 
EU: Evropská dopravní politika do roku 2010, předchozí Dopravní politika ČR, SWOT analýza této oblasti a 
dále Strategie udržitelného rozvoje. Obecné zásady této politiky, tj. Zavádění výsledků výzkumu a vývoje a 
nových progresivních technologií, rovnost šancí a sociální politika, podmínky pro zachování 
konkurenceschopnosti českých dopravců a omezování vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví, 
jsou pro všechny priority I specifické cíle této politiky stanoveny průřezově. Prioritami politiky jsou dosažení 
vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu, 
zajištění kvalitní dopravní infrastruktury, zajištění financování v dopravním sektoru, zvýšení bezpečnostní 
dopravy a podpora rozvoje dopravy v regionech. Dále tato strategie stanovuje I hlavní nástroje její realizace. 
Jde o nástroje právní, ekonomické a informační.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Doprava Rozvoj území 
Atraktivní fyzické 

prostředí 2 Ano Dopravní politika je v souladu 
s politikou HSÚS. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory: Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu: Koncepce výzkumu a vývoje v resortu dopravy na léta 2006  
2010          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          koncepce 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MD 

Časová platnost:                2006 - 2010  

Základní deskripce  :  Výchozím materiálem této koncepce byla Národní politika výzkumu a vývoje ČR na 
roky 2004-2008 schválená vládou v roce 2004. Materiálem na který tato koncepce navazuje, byla Koncepce 
výzkumu a vývoje v odvětví dopravy a spojů schválený v roce 2000. Mezi základní cíle této koncepce patří: 
optimalizace fungování dopravních systémů, plnohodnotné zapojení národního dopravního systému do 
evropského na základě principů udržitelného rozvoje mobility osob a věcí, podpora praktického uplatnění 
nových poznatků v celém dopravně-přepravním řetězci, účinné zapojení přepravních a dopravních systémů 
do života společnosti, zejména s ohledem na bezpečnost a kvalitu, řešení minimalizace a snižování 
negativních vlivů dopravy na zdraví a životní prostředí a harmonizace podmínek jednotlivých dopravních 
oborů. Jednotlivé výše uvedené okruhy pak dále koncepce rozpracovává do podoby dílčích témat, v nichž 
stanovuje dílčí cíle, jichž má být prostřednictvím realizace koncepce dosaženo. Realizace koncepce je 
založena na výběru projektů, jejichž financování je zajištěno z prostředků Ministerstva dopravy ČR. Na 
realizaci koncepce v letech 2005 - 2007 je vyčleněno vždy v průměru 140 000 000 Kč.                 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Doprava Ekonomika a 
inovace 

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ne 
Koncepce reaguje na témata 
HSÚS i se SRUR. Vazby jsou 

však spíše dílčí. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:          Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          strategie 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MD 

Časová platnost:                od 2005 

Základní deskripce  :  Dokument představuje hlavní cíle, záměry a priority ČR v oblasti budoucího rozvoje 
cyklistické dopravy. Definování těchto cílů vychází z představení současné situace rozvoje cyklistické 
dopravy v ČR a z analýzy jejích hlavních silných a slabých stránek. Součástí této analýzy jsou i dílčí závěry 
jednotlivých sociologických šetření, které byly zaměřeny na některé specifické otázky týkající se dopravy a 
především cyklistické dopravy (např. otázky bezpečnosti cyklistiky, postoje občanů k této formě sportu, 
propojenost s dalšími druhy dopravy apod.). Mezi hlavní priority rozvoje cykloturistiky, tak jak je definuje 
strategie, patří: rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území, rozvoj cyklistiky pro 
posílení cestovního ruchu, rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví a zajištění 
koordinace s dalšími resorty a subjekty. Strategie rovněž představuje finanční rámec realizace rozvoje 
cykloturistiky a cyklistické infrastruktury, kde významnou roli hrají vedle dotací krajů a ministerstev také 
dotace z nadnárodních fondů, především ze Strukturálních fondů EU. Strategie obsahuje rovněž instituce 
odpovědné za realizaci jednotlivých opatření, kde vedle ministerstva dopravy hraje významnou roli také 
MMR, MŽP, územní samosprávy, privátní sektor a různá občanská sdružení, např. Nadace Partnerství, Klub 
českých turistů a další místní sdružení a asociace.                                    

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Doprava Rozvoj území 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 
2 Ano 

Podpora vytváření cyklistické 
infrastruktury je součástí dopravní 
politiky i podpory rozvoje dopravní 

obslužnosti.  

Doprava 
Krajina, 

ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 
1 

Ano 
Podpora vytváření cyklistické 

infrastruktury je významným faktorem pro 
zvyšování kvality životního prostředí jak ve 

městech, tak i ve venkovském prostoru.  

Doprava 
Společnost, 

člověk a 
zdraví  

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 
1 

Ne Rozvoj cyklistiky, především rekreační 
turistiky, přispívá k posilování zdraví 

obyvatel.  

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu: Národní strategický plán rozvoje venkova          

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MZe 

Časová platnost:                2007-2013 

Základní deskripce  :  Národní strategický plán rozvoje venkova ČR zajišťuje vazby mezi obecnými cíli rozvoje 
evropského venkova (vyjádřené nařízením Rady (ES) č. 1698/2005) a cíli rozvoje venkova ČR. Hlavními 
slabými stránkami rozvoje venkova jsou především 1) nedostatek pracovních příležitostí ve venkovských 
obcích, ten má za následek odchod mladých a kvalifikovaných pracovních sil do atraktivnějších míst s větší a 
pestřejší nabídkou pracovních příležitostí, 2) přetrvávající nepříznivé vlivy zemědělství na půdu, přírodu a 
krajinu v intenzivních produkčních oblastech, 3)zastaralé zemědělské technologie, vyznačující se vysokými 
provozními náklady. Růst konkurenceschopnosti je dále podvazován poměrně pomalým přenosem nových 
poznatků a inovací do praxe. Strategie rozvoje venkova České republiky vychází z této rozvojové vize: Do 
roku 2013 se změní tvář venkova České republiky a jeho hospodářská struktura v míře vedoucí k výraznému 
zlepšení životního prostředí, životní úrovně a životních podmínek jeho obyvatel, k posílení nosných oborů a 
diverzifikaci ekonomických aktivit zemědělství, lesního a vodního hospodářství, cestovního ruchu a dalších 
odvětví zabezpečujících hospodářskou a společenskou stabilitu venkova a k dosažení úrovně srovnatelné s 
venkovskými regiony vyspělých zemí Evropské unie. Komparativní výhody života na venkově zvýší atraktivitu 
venkova pro bydlení, práci a podnikání. Strategie se opírá o tři věcné strategické rozvojové osy určujícími 
základní orientaci rozvoje zemědělství a venkova pro období let 2007 - 2013. Jsou jimi především zlepšení 
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, dále zlepšování životního prostředí a krajiny a také zlepšování 
kvality života ve venkovských oblastech i diverzifikace hospodářství venkova. Čtvrtá osa LEADER pak iniciuje 
vytváření a rozvoj místních partnerství a podporuje využití vnitřního rozvojového potenciálu venkova (má 
průřezový charakter, představuje způsob implementace). Vzhledem k požadavkům na komplementaritu 
intervencí politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky v jednotlivých zemích a regionech byly v ČR 
nastaveny věcné a technické meze mezi intervencemi těchto politik v oblastech, kde docházelo k 
potenciálnímu překryvu. 
 

Relevantní 
témata 

dokumentu 
Vazba na SRUR 

Pilíř 
soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Ochrana 
přírody, krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ano 

Dokument konkretizuje 
jednotlivé kroky, směřující k 

rozvoji venkovského prostoru, 
zlepšení kvality života na bázi 
trvale udržitelného rozvoje. 

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 1 Ne 
Dokument akcentuje vytváření 

podmínek pro vznik nových 
pracovních příležitostí. 
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Relevantní 
témata 

dokumentu 
Vazba na SRUR 

Pilíř 
soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 1 Ano 

Dokument se zaměřuje na 
rozvoj podnikání ve 

venkovském prostoru a 
posilování 

konkurenceschopnosti 
podnikatelských subjektů s 

důrazem na zemědělské 
podniky a vybrané segment 
potravinářského průmyslu. 

Rozvoj území  Rozvoj území Konkurenceschopnost 1 Ano 

Dokument akcentuje další 
témata ovlivňující rozvojový 

potenciál venkova (např. 
cestovní ruch). 

Rozvoj území  Rozvoj území 
Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ano 

Dokument akcentuje další 
témata ovlivňující rozvojový 

potenciál venkova (např. 
rozvoj infrastruktury). 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu: Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 –  

2013          

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MZe 

Časová platnost:                2007-2013 

Základní deskripce  :  Program rozvoje venkova České republiky vychází z Národního strategického plánu 
rozvoje venkova a určuje politiku rozvoje venkova v období 2007 – 2013. Vymezuje priority ČR pro 
financování z fondů EU v oblasti zemědělství v programovém období 2007 – 2013 a definuje tři rozvojové 
osy: 1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a vymezuje priority, týkající se modernizace, 
inovace a kvality a dále přenos znalostí. 2. Další osou je zlepšování životního prostředí a krajiny s prioritami, 
týkajícími se biologické rozmanitosti, zachování a rozvoje zemědělských a lesnických systémů s vysokou 
přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin a dále prioritou, týkající se ochrany vod a půdy a 
prioritou zaměřenou na zmírňování klimatických změn. Třetí osa je zaměřená na kvalitu života ve 
venkovských oblastech a na diverzifikaci hospodářství venkova s prioritami: tvorba pracovních příležitostí a 
podpora využívání OZE i podmínky růstu a kvality života na venkově včetně možností vzdělávání. Osa 
LEADER iniciuje vytváření a rozvoj místních partnerství, podporuje využití vnitřního rozvojového potenciálu 
venkova. V dokumentu jsou zdůrazněny vazby jednotlivých aktivit hospodářského rozvoje venkova a 
prioritou je zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkovských oblastí. 
Stanovené cíle a předpokládané dopady Programu rozvoje venkova jsou často definovány kvantitativně. 
Vzhledem k požadavkům na komplementaritu intervencí politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky 
v jednotlivých zemích a regionech byly v ČR nastaveny věcné a technické meze mezi intervencemi těchto 
politik v oblastech, kde docházelo k potenciálnímu překryvu.                     

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Ochrana 
přírody, krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ano 

Dokument konkretizuje 
jednotlivé kroky, směřující k 

rozvoji venkovského prostoru, 
zlepšení kvality života na bázi 
trvale udržitelného rozvoje. 

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 1 Ne 
Dokument akcentuje vytváření 

podmínek pro vznik nových 
pracovních příležitostí. 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 1 Ano 

Dokument se zaměřuje na 
rozvoj podnikání ve 

venkovském prostoru a 
posilování 

konkurenceschopnosti 
podnikatelských subjektů s 

důrazem na zemědělské 
podniky a vybrané segment 
potravinářského průmyslu. 
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Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Rozvoj území  Rozvoj území Konkurenceschopnost 1 Ano 

Dokument akcentuje další 
témata ovlivňující rozvojový 

potenciál venkova (např. 
cestovní ruch). 

Rozvoj území  Rozvoj území 
Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ano 

Dokument akcentuje další 
témata ovlivňující rozvojový 

potenciál venkova (např. 
rozvoj infrastruktury). 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:          Operační program rybářství 2007-2013 

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          operační program 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MZe 

Časová platnost:                2007-2013 

Základní deskripce  :  Jde o program vypracovaný na základě nařízení Rady (ES). Č. 1198/2006 o Evropském 
rybářském fondu. Konkretizuje Národní strategický plán pro oblast rybářství, který je základním 
strategickým dokumentem společné rybářské politiky UE v ČR. Reaguje jen na některá témata podporovaná 
Evropským rybářským fondem. Cílem programu je vymezit v odvětví rybářství oblasti dotací. Program se 
skládá ze tří prioritních os, kterými jsou akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich 
uvádění na trh, opatření společného zájmu a technická pomoc. V rámci první prioritní osy jsou stanovena 
čtyři opatření, a to opatření pro produktivní investice do akvakultury, opatření na ochranu vodního 
prostředí, opatření v oblasti zdraví zvířat a investice do zpracování a uvádění na trh. Druhá přioritní osa je 
taktéž rozdělena do čtyř opatření, kterými jsou společné činnosti, opatření na ochranu a rozvoj vodních 
živočichů a rostlin, podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně a pilotní projekty. Pro každé 
opatření jsou v programu stanoveny i specifické cíle i konkrétní hodnoty jednotlivých sledovaných 
indikátorů. Poslední osa umožňuje chod programu, realizaci politiky v ČR. Vzhledem k požadavkům na 
komplementaritu intervencí politiky soudržnosti a společné rybářské politiky v jednotlivých zemích a 
regionech byly v ČR nastaveny věcné a technické meze mezi intervencemi těchto politik v oblastech, kde 
docházelo k potenciálnímu překryvu.                       

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Ochrana 
přírody, krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ano 
Dochází k částečnému 

tematickému překryvu s 
konceptem soudržnosti. 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 1 
Ano Dochází k částečnému 

tematickému překryvu s 
konceptem soudržnosti. 

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 1 
Ne Dochází k částečnému 

tematickému překryvu s 
konceptem soudržnosti. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano  



 
 

86 
 

Název dokumentu: Národní strategický plán pro oblast rybářství 2007-2013          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          plán 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MZe 

Časová platnost:                2007-2013 

Základní deskripce  :  Národní strategický plán pro oblast rybářství je základním strategickým dokumentem 
společné rybářské politiky UE v ČR. Dokument stanovuje základní strategii rozvoje této oblasti. Globálním 
cílem plánu je udržení stávající produkce ryb v rybochovných zařízeních a úrovně zarybnění v rybářských 
revírech. Na tento globální cíl dále navazuje celkem 10 specifických cílů, kterými jsou zachování tradiční 
akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a 
životního prostředí; zvýšení domácí i zahraniční poptávky po rybách a výrobcích z nich pocházejících z 
rybářské produkce ČR; zavedení metod akvakultury, které snižují nepříznivý vliv nebo zesilují kladné účinky 
na životní prostředí; zvýšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků z ryb; zlepšení a rozšíření nabídky 
kvalitních ryb a výrobků z nich; rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře; zlepšení 
pracovních podmínek v odvětví rybářství; snížení nepříznivých vlivů chovu ryb na přírodní prostředí a 
zlepšení stavu vodního prostředí; posílení rovných práv mužů a žen a snížení ohrožení rybochovných 
hospodářství negativními vnějšími vlivy (nemoci, rybožraví predátoři). Plán má dále celkem šest stanovených 
priorit, kterými jsou Modernizace stávajících provozů, včetně oblasti zpracování ryb, trhu s rybami a rybími 
produkty s upřednostněním sladkovodních ryb. Propagace a marketingové aktivity zaměřené na ryby a 
produkty akvakultury, Odbahnění rybníků, Udržitelné obhospodařování krajiny, Ochrana a rozvoj vodních 
živočichů a rostlin a Zachování vysoké odborné úrovně pracovníků v oblasti rybářství. Vzhledem k 
požadavkům na komplementaritu intervencí politiky soudržnosti a společné rybářské politiky v jednotlivých 
zemích a regionech byly v ČR nastaveny věcné a technické meze mezi intervencemi těchto politik v 
oblastech, kde docházelo k potenciálnímu překryvu  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Ochrana 
přírody, krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 
prostředí 

1 Ano 
Dochází k částečnému 

tematickému překryvu s 
konceptem soudržnosti. 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 1 Ano 
Dochází k částečnému 

tematickému překryvu s 
konceptem soudržnosti. 

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 1 Ne 
Dochází k částečnému 

tematickému překryvu s 
konceptem soudržnosti. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ano 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 



 
 

87 
 

Název dokumentu:          Plán hlavních povodí ČR 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          plán 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MZe společně s MŽP 

Časová platnost:                2007 - 2012 

Základní deskripce  :  Základní dokument státní politiky v oblasti vod, podle požadavků transposice práva 
Evropských společenství, zejména směrnice 2000/60/ES. Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je 
vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky, které 
umožní sladit požadavky na všechny formy užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních 
ekosystémů, při současném zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod. Dokument stanoví 
rámcové cíle státní politiky pro harmonizaci veřejných zájmů: a) ochrany vod jako složky životního prostředí, 
b) ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, c) udržitelného užívání vodních zdrojů a 
hospodaření s vodou pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování 
pitnou vodou. Plán hlavních povodí České republiky stanoví rámcové cíle v uvedených oblastech, hlavní 
principy a zásady státní politiky k prosazování vytčených cílů. Pro každou z uvedených oblastí stanovuje 
programy opatření a identifikuje finanční zdroje pro jejich realizaci a indikuje rozsah alokace. Závazná část 
Plánu hlavních povodí České republiky je po vyhlášení nařízením vlády závazným podkladem pro:a) návrhy 
opatření k zajištění rámcových cílů ze strany ústředních správních úřadů včetně zajišťování finančních zdrojů 
na realizaci navrhovaných opatření, b) pořizování koncepčních dokumentů se vztahem k vodám a vodnímu 
hospodářství, c) pořizování plánů oblastí povodí, d) sestavování požadovaných úrovní společných plánů 
mezinárodních oblastí povodí.  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 2 Ne Stanovuje cíle, které jsou 
podporovány soudržnost.  

Rozvoj území  Rozvoj území 
Atraktivní fyzické 

prostředí 2 
Ano Existuje potenciálně silná vazba 

při uplatnění územně 
založeného programování.  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano 
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Název dokumentu:          Státní kulturní politika České republiky 2009 - 2014 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          politika 

Úroveň dokumentu:            národní 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: MK 

Časová platnost:                2009 - 2014 

Základní deskripce  :  Dokument představuje hlavní cíle a záměry rozvoje kultury a vytváření tzv. kulturního 
prostředí v ČR pro období do roku 2014. Obsahuje základní vizi kulturní politiky, kterou je pojetí kultury jako 
"jízdenky do budoucnosti" a vymezuje roli státu při realizaci této vize, kdy role státu je chápána především 
jako role koncepční a koordinační. Státní kulturní politika vymezuje čtyři cíle, které by měly naplňovat 
celkovou vizi. Mezi tyto cíle patří: ekonomická a společenská dimenze kulturní politiky ve smyslu využití 
kulturního dědictví ČR pro zvyšování celkové konkurenceschopnosti; občanská dimenze a rozvoj osobnosti, 
kdy kultura je chápána jako významný ukazatel profesionálního i osobnostního růstu jednotlivých občanů; 
role státu, krajů a obcí při podpoře zachování a tvorby kulturních hodnot ve smyslu poskytování přímé i 
nepřímé podpory pro uchování a rozvoj kulturních hodnot a role státu při tvorbě pravidel ve smyslu 
vytváření transparentního a nediskriminačního prostředí pro rozvoj kulturních aktivit v území. Dokument 
rovněž obsahuje podrobnou analýzu dosavadních přístupů a koncepcí rozvoje kultury, které byly realizovány 
na úrovni státu i na úrovni krajů a obcí, včetně analýzy postavení a pojetí kultury v jednotlivých strategických 
dokumentech jednotlivých krajů (programy rozvoje krajů).  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Kultura 
Stabilní a 
bezpečná 

společnost 

Zaměstnanost 2 Ne 

Podpora rozvoje kultury a 
kulturních hodnot je jedním ze 

základních předpokladů pro 
individuální rozvoj občanství a 

občanských svobod i pro 
budování tolerantní a 

multikulturní demokracie. 

Kultura Rozvoj území Konkurenceschopnost 2 
Ne 

Kulturní památky a kulturní 
tradice a zvyklosti přispívají k 
budování image území a jako 

takové mohou být významným 
faktorem lokálního I 
regionálního rozvoje.  

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ano  
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Název dokumentu:  Zelená kniha - Podpora mobility mladých lidí ve  
 vzdělávání 

Role dokumentu:          Zvolte položku. 

Nominální označení:          zelená kniha 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                od 2009 

Základní deskripce  :  Dokument představuje vybraná opatření, která mohou být aplikována na úrovni 
jednotlivých členských států ve smyslu zvyšování mobility především mladých lidí: studentů na všech 
stupních vzdělání i mladých zaměstnanců v různých pracovních oborech. Hlavním cílem dokumentu je 
podpořit rozsáhlejší využití stávajících nástrojů EU tak, aby jich využívalo více sociálních skupin a 
potencionálních zájemců. Navrhovaná podpora mezinárodní mobility by měla především pomoci překonat 
negativní dopady ekonomické krize a podpořit celkovou konkurenceschopnost EU. Dokument se primárně 
zaměřuje na podporu mobility v rámci jednotlivých členských států, nicméně problematika mobility dovnitř i 
ven EU je také reflektována. V dokumentu jsou diskutovány jak otázky přípravy jednotlivců pro případnou 
mobilitu (informovanost, motivace, jazyková příprava, finanční pomoc), tak i praktické aspekty vlastního 
pobytu v rámci mobility (bydlení, trávení volného času, zdravotní péče aj.). Dokument se rovněž zaměřuje 
na otázky týkající se možností rozvoje partnerství a sociálních sítí. V dokumentu je obsažena řada 
případových studií a zkušeností jednotlivých členských států s příslušnými internetovými odkazy, které 
mohou být inspirací pro další země při jejich úsilí podporovat mezinárodní pobyty mladých studentů i 
pracovníků.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Vzdělávání a 
učení 

Ekonomika a 
inovace 

Zaměstnanost 2 Ne 

Podpora se zaměřuje na 
podporu rozvoje mobility a 

vzdělanosti ve smyslu rozvoje 
lidských zdrojů a zvyšování 

jazykových i odborných 
kompetencí mládeže. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Zelená kniha – TEN-T: přezkum politiky - Směrem k lépe  
integrované transevropské dopravní síti ve službách společné 
dopravní politiky          

Role dokumentu:          Zvolte položku. 

Nominální označení:          zelená kniha 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                od 2009 

Základní deskripce  :  Prostřednictvím politiky transevropských dopravních sítí dochází k vytváření 
infrastruktury potřebné pro fungování vnitřního trhu a pro dosahování cílů Lisabonské strategie. Oblast 
transevropských dopravních sítí je proto oblastí pro EU velmi významnou, a to I do budoucna. Tato zelená 
kniha jako výchozí diskusní materiál pokládá zainteresovaným subjektům několik základních otázek, jejichž 
zodpovězení se může stát základem nové integrované strategie v této oblasti. Otázkami, na něž strategie 
hledá odpovědi, jsou např.: Měla by Evropská komise rozšířit své dosavadní hodnocení TEN-T o další 
aspekty? Jaké další argumenty pro a proti existují v oblasti společných sítí? Nebylo by lepší v oblasti TEN-T 
uplatňovat přístup založený na prioritách a nikoli na individuálních projektech? Bylo by vhodné TEN-T 
podřídit flexibilnímu přístupu při výběru projektů společného zájmu a jaké by to mělo výhody a nevýhody? 
Jaké další aspekty by bylo vhodné brát v úvahu při koncipování budoucího rozvoje TEN-T? Do jaké míry 
může být využito uplatnění inteligentních dopravních systémů při dalším rozvoji TEN-T? Jakým způsobem by 
měl být další rozvoj TEN-T financován? Jaké jsou silné a naopak I slabé stránky stávajícího systému EU 
zaměřeného na financování projektů TEN-T? 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

Soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Doprava Rozvoj území Konkurenceschopnost 2 Ano 

Materiál má vazbu na 
soudržnost. Podstatně 

důležitějším dokumentem ale 
bude bílá kniha, která vzejde z 

diskuse zahájené zelenou 
knihou a která stanoví 

konkrétní strategii v této 
oblasti. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ne         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Zelená kniha o územní soudržnosti – Udělejme z územní  

rozmanitosti přednost          

Role dokumentu:          Zvolte položku. 

Nominální označení:          zelená kniha 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                územní 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                od 2008 

Základní deskripce  :  Dokument uvozuje rozsáhlou diskusi o územní soudržnosti, jejím významu coby třetí 
dimenze politiky soudržnosti. Územní soudržnost má zabezpečit harmonický rozvoj všech míst a zajistit, aby 
lidé, kteří v nich žijí, mohli z jejich charakteristických rysů vytěžit maximum. Je tedy prostředkem, který činí z 
rozmanitosti výhodu, jež přispívá k udržitelnému rozvoji celé EU. Územní soudržnost by měla doplňovat a 
posilovat ekonomickou a sociální. Základním problémem je však věcném vydefinování územní soudržnosti s 
ohledem na evropskou rozmanitost. Územní soudržnost nepřináší změnu základních principů politiky 
soudržnosti, jež i nadále zůstává rozvojovým programem s důrazem na prohlubování možností a nikoli na 
kompenzaci, a přitom pečlivě sleduje otázky zásady subsidiarity. Cílem územní soudržnosti je prosazování 
harmonického či vyváženého vývoje a jako taková má rozměr solidarity, neboť usiluje o snížení regionálních 
rozdílů a o rovný přístup k možnostem. V tomto smyslu je ekonomický cíl dosažení správného fungování 
jednotného trhu v souladu s aktuálním směřováním politiky soudržnosti. Územní soudržnost odráží 
přesvědčení, že veřejná politika může být citlivější k různorodým potřebám a potenciálům různých regionů v 
Evropě. To znamená, že územní rozměr je zapotřebí posílit na všech úrovních a ve všech stadiích tvorby a 
uskutečňování politik.  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na 
SRUR 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková vazba 
ke konceptu 
soudržnosti 

Vztah k pilíři 
Územní 

soudržnost 
Komentář 

Rozvoj území  Rozvoj 
území 

Atraktivní fyzické 

prostředí 3 Ano 

Jedná se o materiál, který otevírá 
podrobnou diskusi o zohlednění 

územních aspektů při formulování 
politik, především politiky soudržnosti.  

Rozvoj území  
Rozvoj 
území 

Konkurenceschopnost 2 
Ano 

Jedná se o materiál, který otevírá 
podrobnou diskusi o zohlednění 

územních aspektů při formulování politik, 
především politiky soudržnosti.  

Rozvoj území  
Rozvoj 
území 

Zaměstnanost 1 
Ano 

Jedná se o materiál, který otevírá 
podrobnou diskusi o zohlednění 

územních aspektů při formulování politik, 
především politiky soudržnosti.  

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ne         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu:  Zelená kniha - Migrace a mobilita: výzvy a příležitosti pro  
evropské vzdělávací systémy         

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          zelená kniha 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                od 2008 

Základní deskripce  :  Cílem této zelené knihy je podnítit diskusi reflektující vývoj Směrnice 77/486/CEE, a to 
z hlediska zajištění bezplatného přístupu ke vzdělání zaměřeného dle specifických potřeb dětí migrantů, a to 
zejména ke studiu jazyka hostujícího státu, dále z hlediska zajištění podpory výuky mateřského jazyka a 
výchozí kultury, a to v rámci běžného vzdělávání a v úzké spolupráci s se státem, z něhož děti migrantů 
pochází. Diskuse k tomuto tématu má velmi úzkou vazbu na základní svobodu EU, a proto je pro EU velmi 
důležitá. Oblasti vzdělávání dětí migrantů je věnována velká pozornost i proto, že právě tyto děti často 
vykazují horší studijní výsledky související s jejich horší sociální situací a odlišnostmi sociokulturního 
prostředí, z něhož pochází. 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Vzdělávání a 
učení 

Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 2 Ne 
Zelená kniha je svým 

zaměřením v souladu s 
politikou HSÚS. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ne         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy 

Role dokumentu:          Zvolte položku. 

Nominální označení:          zelená kniha 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                od 2007 

Základní deskripce  :  Dokument prezentuje hlavní vývojové směry evropského výzkumu a vývoje v kontextu 
světových globalizačních procesů a ekonomických tendencí. Zaměřuje se především na představení hlavních 
bariér limitujících rozvoj evropského výzkumu ve srovnání s dalšími světovými vědecko-výzkumnými centry 
(Čína, Indie a další) a na možnosti řešení těchto problémů na úrovni jednotlivých členských států i 
evropských institucí. Dokument obsahuje hlavní cíle a vize budoucího intenzivnějšího vývoje evropských 
vědeckých a výzkumných aktivit. Mezi tyto cíle patří zejména intenzivnější mobilita výzkumných pracovníků, 
rozvoj kvality a rozsahu infrastruktury pro vědu a výzkum, budování excelentních výzkumných institucí, 
sdílení vědecko-výzkumných poznatků, podpora koordinace vědecko-výzkumných programů a priorit a 
rozvoj spolupráce mezi evropskými vědeckovýzkumnými pracovišti a pracovišti z dalších regionů. Dokument 
obsahuje jednotlivé nástroje, které by měly být k dosažení výše zmíněných cílů realizovány, např. podpora 
nadnárodní spolupráce, včetně rozvoje jednotného pracovního trhu, rozvoj špičkové infrastruktury pro vědu 
a výzkum, podpora spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, podpora finančních zdrojů pro oblast 
vědy a výzkumu a další. 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Výzkum a 
technologický 

rozvoj 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 2 Ne 

Podpora rozvoje vědy a 
výzkumu a podpora evropské 
spolupráce v této oblasti jsou 
významnými faktory rozvoje 

konkurenceschopnost 
evropských zemí vůči nově se 

rozvíjejícím výzkumným a 
technologickým regionům. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Zelená kniha o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního  

prostředí a v souvisejících politikách          

Role dokumentu:          Zvolte položku. 

Nominální označení:          zelená kniha 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                od 2007 

Základní deskripce  :  Dokument představuje vstupní podklad pro diskusi o dalším rozvoji využívání tržních 
nástrojů environmentální politiky. Rekapituluje cíle a oblasti na úrovni EU, ve kterých již jsou některé 
ekonomické nástroje implementovány a zvažuje možnosti dalšího vývoje zejména v souvislosti s realizací 
Action Plan on Energy Efficiency a revizí Energy Taxation Directive. Dokument pokládá řadu diskusních 
otázek v několika hlavních oblastech: Zda a jak by měla EU usilovat využívání fiskálních nástrojů k 
dosahování cílů environmentální a dalších) politik a do jaké míry by měla usilovat o harmonizaci využívání 
jednotlivých nástrojů v jednotlivých členských státech; jakými dalšími ekonomickými nástroji by mohla být 
ovlivněna spotřeba energie a jak optimalizovat vzájemný vztah emisního obchodování a zdanění energií; a 
jaké jsou další možnosti využití ekonomických nástrojů v jednotlivých sektorech a při ochraně jednotlivých 
složek životního prostředí (např. emise z lodní dopravy, určování cen pitné vody, poplatky za ukládání 
odpadu na skládky) případně možnosti zpoplatnění ekosystémových služeb - "Payments for Environmental 
Services" (PES), či rozšíření emisního obchodování na další atmosférické polutanty.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 1 Ne 

Jedná se o vstupní podklad 
pro diskusi na úrovni EU. 

Okrajově se dotýká některých 
témat podporovaných 

soudržností. 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 1 
Ne 

Jedná se o vstupní podklad pro 
diskusi na úrovni EU. Okrajově 

se dotýká některých témat 
podporovaných soudržností. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ne         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Zelená kniha – Evropská strategie pro udržitelnou,  

konkurenceschopnou a bezpečnou energii          

Role dokumentu:          Zvolte položku. 

Nominální označení:          zelená kniha 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                od 2006 

Základní deskripce  :  Tato zelená kniha uvádí návrhy a možnosti, jež by mohly být základem nové ucelené 
evropské energetické politiky. Uvádí šest klíčových oblastí, v nichž je nutné podniknout kroky k řešení úkolů, 
kterým čelíme. Základní otázkou je, zda existuje souhlas s nutností vytvořit novou, společnou evropskou 
energetickou strategii, a zda mají být udržitelnost, konkurenceschopnost a bezpečnost základními zásadami, 
na kterých bude tato strategie postavena. Dále pak jde o otázky diverzifikace skladby zdrojů energie, 
solidarity členských zemí v případě krizové situace, udržitelného rozvoje a ochrany klimatu, inovací a 
technologického rozvoje, a společná vnější politika EU v oblasti energetiky. Dokument slouží jako vstupní 
podklad pro diskusi.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Energie Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 2 Ne 

Jedná se o vstupní podklad 
pro diskusi na úrovni EU. 

Okrajově se dotýká některých 
témat podporovaných 

soudržností. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ne         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Bílá kniha - Přizpůsobení se změně klimatu: směřování     k  

evropskému akčnímu rámci          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:         bílá kniha 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                horizontální 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                2010 – 2013 

Základní deskripce  :  Dokument představuje strategický rámec pro politiku adaptace na změny klimatu a 
snižování hrozeb souvisejících s klimatickou změnou na úrovni EU. Jde o politiku komplementární k politice 
zaměřená na mitigační opatření, respektive redukci emisí skleníkových plynů. Zároveň jde o materiál 
soustřeďující se na aktivity komplementární k aktivitám jednotlivých členských států. Tvorba rámce pro 
adaptační politiku představuje průřezový sektorovým dokumentům EU. Dokument poskytuje zdůvodnění 
potřeby formulovat adaptační politiku na úrovni EU a identifikuje hlavní oblasti a sektory její působnosti. 
Navrhuje hlavní strategické cíle a nástroje adaptační politiky v následujících oblastech: Rozvoj znalostní báze 
o dopadech klimatické změny, integraci hlediska adaptace na změny klimatu do ostatních politik EU, posílení 
odpovídajících prvků v oblasti sociální a zdravotní politiky, zvýšení odolnosti zemědělství a lesů, zvýšení 
odolnosti biodiverzity, ekosystémů a vod, zvýšení odolnosti pobřežních a mořských oblastí, zvýšení 
odolnosti výrobních kapacit a infrastruktury.  

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Klima Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 1 Ne 

Dotýká se problematiky v 
kompetenci sociální a 

zdravotní politiky; jedná se o 
témata částečně 

podporovatelná soudržností.  

Ochrana přírody, 
krajiny, 

rozmanitost 
druhů 

Krajina, 
ekosystémy a 
biodiverzita 

Atraktivní fyzické 

prostředí 2 
Ano 

Dotýká se problematiky 
spojenou ochranou životního 
prostředí, přírody a krajiny; 

jedná se o témata 
podporovatelná soudržností.  

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 



 
 

97 
 

Název dokumentu: Bílá Kniha - Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU  

na období 2008–2013          

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          bílá kniha 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                2008 - 2013   

Základní deskripce  :  Cílem této bílé knihy je vytvořit společný evropský přístup v oblasti zdraví. Tato 
strategie význam zdraví zdůrazňuje a stanovuje vazby mezi zdravím a ekonomickou prosperitou EU. 
Epidemie a možnost bioterorismu činí oblast ochrany zdraví nadnárodní otázkou. Základními principy, na 
nichž tato bílá kniha stojí, jsou: sdílení společných hodnot týkajících se zdraví, nedocenitelný význam zdraví, 
promítnutí oblasti zdraví do všech relevantních politik a posílení pozice EU v globálním pohledu na zdraví. 
Mezi strategické cíle vymezené touto bílou knihou patří: posílení dobrého zdraví v Evropě, kde dochází ke 
stárnutí populace, ochrana občanů před zdravotními hrozbami a podpora dynamických zdravotnických 
systémů a nových technologií. Pokud jde o implementační záležitosti, je Evropská komise odpovědna za 
jejich rozpracování pro všechny relevantní úrovně implementace.   

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Zdraví Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 1 Ne 
V současné době existuje jen 

dílčí vazba na soudržnost; 
význam zdraví se však zvyšuje. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Bílá kniha - Strategie pro Evropu týkající se zdravotních  

problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou   

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          bílá kniha 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                od 2007 

Základní deskripce  :  Cílem této bílé knihy je vytvořit společný evropský přístup v oblasti onemocnění 
způsobených špatnou výživou, nadváhou či obezitou. Bílá kniha navazuje na zelenou knihu Promoting 
healthy diets and physical activity: An European dimension for the prevention of overweight, obesity and 
cronic deseases. Problematika zdravotních problémů souvisejících se špatnými stravovacími návyky a 
nedostatkem pohybu je průřezová - týká se nejen systému zdravotnictví a způsobů stravování ale I oblasti 
školství či dopravy. Tato bílá kniha přímo navrhuje aktivity, které je možné realizovat jak přímo na úrovni EU, 
tak I na úrovni členských států či jednotlivých zástupců soukromého sektoru působících v dané oblasti. Mezi 
navržené aktivity patří lepší informovanost spotřebitelů, zpřístupnění možnosti žit zdravě podporou výroby 
a distribuce zdravé stravy, podpora fyzické aktivity občanů EU, stanovení základních priorit v oblasti, 
vytvoření datové základy o této oblasti a rozvoj používaných monitorovacích systémů.   

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Zdraví Společnost, 
člověk a zdraví  

Zvolte položku. 0 Ne Materiál nemá vazbu ke 
konceptu soudržnosti. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu:  Společný závazek pro zaměstnanost          

Role dokumentu:          Zvolte položku. 

Nominální označení:         sdělení Evropské komise 

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                od 2009 

Základní deskripce  :  Cílem sdělení je upozornit na závažnost dopadů ekonomické krize na oblast 
zaměstnanosti. V této době je potřeba vyvinout maximální úsilí nejrůznějších aktérů k udržení 
zaměstnanosti, k tvorbě nových pracovních míst a k podpoře mobility pracovníků. Evropský koncept 
flexikurity umožňuje udržet systém zaměstnávání efektivní, a to i za přispění finanční podpory věnované na 
vzdělávání zaměstnanců a na kompenzaci ušlých příjmů. Za účelem uvedeným výše navrhuje toto sdělení 
několik prioritních činností: podpora nových flexibilních krátkodobých forem zaměstnávání podporovaných 
prostřednictvím ESF, lepší předvídání a provádění budoucích restruktrukturalizací podniků, podpora nových 
pracovních míst prostřednictvím ESF, podpora mobility, zvyšování dovedností prostřednictvím systému 
celoživotního učení podporovaného ESF, podpora studia mladých lidí prostřednictvím ESF, podpora 
aktivizační opatření a podpora přístupu k zaměstnání a zaměření intervencí ESF na některé specifické 
oblasti.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Zaměstnanost a 
sociální 

začleňování 

Společnost, 
člověk a zdraví  

Zaměstnanost 3 Ne 
Sdělení Evropské komise je 

svým zaměřením zcela v 
souladu se zaměřením HSÚS. 

 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
provádí Rámcový program pro konkurenceschopnost a 
inovace (2007-2013)          

Role dokumentu:          prováděcí 

Nominální označení:          rozhodnutí  

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropský parlament a Rada  

Časová platnost:                2007-2013 

Základní deskripce  :  Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace byl zaveden na úrovni EU na 
období let 2007-2013 za účelem dosažení následujících cílů: posílit konkurenceschopnost zejména malých a 
středních podniků, podporovat inovace ve všech formách, včetně inovací ekologických, urychlit vývoj 
udržitelné, konkurenceschopné, inovativní informační společnosti přístupné všem a podporovat 
energetickou účinnost a nové a obnovitelné zdroje energie ve všech odvětvích včetně dopravy. Rámcový 
program je prováděn prostřednictvím celkem tří samostatných programů, a to programu pro podnikání a 
inovace, programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií a programu inteligentní 
energie - Evropa. Celkový finanční rámec určený na provádění tohoto rámcového programu přesahuje 3 600 
000 milionů EUR. Pokud jde o jeho geografické zaměření je určen vedle členským státům EU také zemím 
ESVO, přistupujícím a kandidátským zemím, zemím Západního Balkánu a dalším zemím, stanoví-li to 
příslušné dohody. Prováděním programu je pověřena Evropská komise, která za účelem jeho implementace 
připravuje roční pracovní programy.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SRUR 
Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Podnikání a 
inovace 

Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 3 Ano 

Rámcový program svým 
zaměřením přispívá k 

dosahování cílů HSÚS I přímo k 
pilíři Územní soudržnost. 

Zaměření programu je také 
zcela v souladu se zaměřením 

SRUR. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne 

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ano 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 
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Název dokumentu:          Energetická politika pro Evropu 

Role dokumentu:          strategický 

Nominální označení:          Sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu  

Úroveň dokumentu:            evropský 

Typ dokumentu:                tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Časová platnost:                od 2007 

Základní deskripce :  Dokument energetická politika pro Evropu představuje základní společný 
dokument v oblasti udržitelnosti (klíčový vliv energie na emisích skleníkových plynů), zabezpečení 
dodávek při narůstající závislosti Evropy na dovážených uhlovodících, pro dosažení spravedlivých a 
konkurenceschopných cen za energie a energetických úspor prostřednictvím vytvoření vnitřního 
trh s energií. Základ evropské energetické politiky sestává ze tří pilířů: boj proti změně klimatu, 
omezování vnější zranitelnosti EU, pokud jde o dovozy uhlovodíků, a podpora růstu a pracovních 
míst, což umožní zabezpečeným způsobem poskytovat dostupnou energii spotřebitelům. Komise 
navrhla následující cíle: 1) omezit do roku 2020 emise skleníkových plynů ve vyspělých zemích o 30 
% ve srovnání s rokem 1990; dále je nutné snížit celosvětové emise skleníkových plynů v roce 2050 
ve srovnání s rokem 1990 až o 50 %, což předpokládá snížení v průmyslových zemích do roku 2050 
o 60–80 %; 2) okamžitý závazek EU dosáhnout do roku 2020 v každém případě alespoň 20% snížení 
emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990. Splnění závazku EU ihned jednat ve věci 
skleníkových plynů by mělo představovat ústřední požadavek nové evropské energetické politiky ze 
tří důvodů: i) emise CO2 z energií se na emisích skleníkových plynů v EU podílejí z 80 %, ke snížení 
emisí je proto třeba snížit spotřebu energie a využívat čistší, místně vyráběnou energii, ii) 
omezování sílících dopadů volatility a cen ropy a zemního plynu na EU a iii) zlepšení 
konkurenceschopnosti trhu EU s energií a podněcování inovačních technologií a vzniku pracovních 
míst. Tento strategický cíl společně s konkrétními opatřeními představují těžiště nové evropské 
energetické politiky. 

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SUR 

 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Energie Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 2 Ano Ceny energií, energetické 
zdroje, energetická efektivita. 

Energie Ekonomika a 
inovace 

Atraktivní fyzické 

prostředí 2 Ano 
Zajištění zásobování, 

energetická bezpečnost, 
udržitelnost v oblasti energií. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano         

Dokument má nastaveny indikátory:  Ne  

Dokument obsahuje finanční požadavky:  Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:  Ne 

Název dokumentu:                  Druhý strategický přezkum energetické politiky Akční plán EU 
pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití 
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Role dokumentu:                  prováděcí 

Nominální označení:                  Sdělení Komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

Úroveň dokumentu:                        evropský 

Typ dokumentu:                               tematický 

Vlastník/pořizovatel dokumentu:  Evropská komise 

Časová platnost:                               od 2008 

Základní deskripce:   Jedná se o akční plán konkretizující strategii Energetická politika pro Evropu. 
Komise navrhuje pět bodů akčního plánu EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární 
využití, které jsou zaměřeny na: i) potřebnou infrastrukturu a diverzifikaci dodávek energie, ii)
 vnější vztahy v oblasti energetiky, iii) zásoby ropy a zemního plynu a mechanismy pro reakci 
v krizových situacích, iv.) energetickou účinnost, v.)co nejlepší využití domácích energetických 
zdrojů EU. Pozornost se zaměřuje na podporu infrastruktury zásadní pro energetické potřeby EU – 
napojení Pobaltí,  vybudování jižního koridoru zemního plynu, podpora využívání zkapalněného 
zemného plynu, dokončení Středomořského energetického okruhu, rozvinutí severojižních 
propojení přenosových a přepravních soustav elektřiny a zemního plynu ve střední a jihovýchodní 
Evropě, navržení mořské sítě v Severním moři apod. Velký důraz je kladen na energetiku v 
mezinárodních vztazích – spolupráce s okolními zeměmi, dodavateli zdrojů, klíčovými hráči. Dalšími 
tématy je zlepšení zásob ropy a zemního plynu a mechanismů pro reakci v krizových situacích a 
zlepšení energetické účinnosti (revize směrnic, ekodesign, podpora kombinované výroby tepla a 
elektřiny, mezinárodní partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti, využívání zdrojů 
včetně strukturálních fondů pro posílení energetické účinnosti a podporu energetických zdrojů).  
Dalším tématem je lepší využití domácích energetických zásob EU (obnovitelné zdroje energie, uhlí, 
kapacita rafinérií, jaderná energetika). Komise navrhne v roce 2010 obnovu energetické politiky 
pro Evropu s cílem naplánovat politickou agendu pro rok 2030 a vizi pro rok 2050.  

 

Relevantní 
témata 

dokumentu 

Vazba na SUR 

 

Pilíř 

soudržnosti 

Celková 
vazba ke 
konceptu 

soudržnosti 

Vztah 
k pilíři 

Územní 
soudržnost 

Komentář 

Energie Ekonomika a 
inovace 

Konkurenceschopnost 2 Ano Ceny energií, energetické 
zdroje, energetická efektivita. 

Energie Ekonomika a 
inovace 

Atraktivní fyzické 

prostředí 2 Ano 
Zajištění zásobování, 

energetická bezpečnost, 
udržitelnost v oblasti energií. 

Dokument má stanoveny cíle/priority: Ano                

Dokument má nastaveny indikátory:   Ne  

Dokument obsahuje finanční požadavky:   Ne 

Dokument má nastaven systém řízení a koordinace:   Ne  



 
 

103 
 

Příloha č.  1 

Prezentace vazeb dokumentů vzhledem k pilířům politiky soudržnost 

 

Použitý postup 

Jako vstup k celkovému vyhodnocení a znázornění vazeb bylo použito hodnocení dokumentů z úvodní fáze 
projektu (tj. prvního kolo, tzv. „screening“), kdy bylo hodnoceno celkem 70 dokumentů (56 českých, 14 na 
úrovni EU) z hlediska jejich vazby na jednotlivé pilíře soudržnosti. 

Pro znázornění vazeb bylo použito metody analýzy shluků (vytváření tzv. medoidů) – tento postup umožnil 
nalézt vazby jak mezi dokumenty navzájem, tak k jednolitým pilířům soudržnosti. 

Výstupem analýzy (kromě podrobných numerických protokolů) jsou čtyři grafická schémata, která 
interpretují:  

(i) shluky dokumentů, které mají podobnou sílu vazby k jednotlivým pilířům soudržnosti („kruhy“ v grafu), 
tzn. v jednom shluku jsou vždy dokumenty navzájem podobné z hlediska síly vazby k jednotlivým pilířům 
soudržnosti,  

 

(ii) sílu vazby jednotlivých shluků k pilířům soudržnosti (na stupnici 0 – 100, čím blíže k hodnotě 100, tím má 
daný shluk silnější vazbu k danému pilíři). 

Vzhledem odlišnému charakteru územní soudržnosti od ostatních pilířů soudržnosti byly nejprve znázorněny 
vazby v systému „územní soudržnost x další pilíř soudržnosti“ jednotlivě, graf č. 4 pak na ose „Y“ znázorňuje 
souhrn tří pilířů soudržnosti mimo územní soudržnost (tj. konkurenceschopnost, zaměstnanost a atraktivní 
fyzické prostředí). 

 

Výstupy hodnocení 

Na základě analýzy bylo možné rozčlenit dokumenty do celkem osmi shluků. Tabulka 1 uvádí plné názvy 
dokumentů v jednotlivých shlucích (pro přehlednost jsou v grafech uvedeny pouze zkratky dokumentů). 
S ohledem na „různost“ dokumentů v některých shlucích je nutno poznamenat, že jednotlivé shluky vykazují 
odlišnou míru „homogenity“ – tj. některé shluky jsou poměrně kompaktní a lze je charakterizovat jako 
jednoznačně zaměřený celek (např. shluk 4 – rozvoj venkova a rybářství), v jiných lze nalézt dvě rovnocenné 
oblasti – nicméně vzájemně související (např. shluk 5 – územní rozvoj a ochrana přírody a krajiny). 

Tabulka 1:Přehled dokumentů v jednotlivých shlucích 

Název dokumentu 
Použitá 
zkratka 

Shluk 

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR CZ18 1 

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 2006 – 2010 CZ28 1 

Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb CZ29 1 

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart 
Administration v období 2007–2015 

CZ33 
1 

Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace 2007-2013 EU12 1 

Koncepce integrace cizinců CZ6 2 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na léta 2007-2013 CZ9 2 

Strategie celoživotního učení ČR CZ11 2 
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Název dokumentu 
Použitá 
zkratka 

Shluk 

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování ČR na léta 2008-2010 
- Národní akční plán sociálního začleňování 

CZ20 
2 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 CZ30 2 

Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015 CZ32 2 

Bezpečnostní strategie ČR CZ34 2 

Státní kulturní politika ČR 2009 – 2014 CZ56 2 

Shared Commitment to Employment, 2009 EU11 2 

Národní strategický plán rozvoje venkova CZ51 3 

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 CZ52 3 

Operační program rybářství CZ53 3 

Národní strategický plán pro oblast rybářství CZ54 3 

Konvergenční program České republiky CZ1 4 

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně CZ2 4 

Státní energetická koncepce CZ23 4 

Akční plán energetické účinnosti ČR CZ24 4 

Exportní strategie ČR (2006-2010) CZ26 4 

Strategie zlepšování regulace 2007 -2013 CZ31 4 

Akční plán pro biomasu ČR CZ40 4 

Program podpory environmentálních technologií v ČR CZ44 4 

Green Paper - The European Research Area: New Perspectives COM(2007) 161 EU5 4 

Green Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes 
COM(2007) 140 

EU6 
4 

Green Paper - A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy 
COM(2006) 105 

EU7 
4 

Energetická politika pro Evropu, 2007 EU13 4 

Druhý strategický přezkum energetické politiky Akční plán EU pro zabezpečení dodávek 
energie a jejich solidární využití, 2008 

EU14 
4 

Politika územního rozvoje ČR CZ8 5 

Koncepce bytové politiky CZ10 5 

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů CZ25 5 

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR CZ41 5 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR CZ43 5 

Dopravní politika ČR 2005 – 2013 CZ48 5 

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, 2004 CZ50 5 

Plán hlavních povodí České republiky 2007 – 2012 CZ55 5 

White Paper - Adapting to climate change: Towards a European framework for action 
COM(2009), 147, April 2009 

EU8 
5 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky  CZ12 6 
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Název dokumentu 
Použitá 
zkratka 

Shluk 

Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice CZ13 6 

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013  CZ14 6 

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012 

CZ15 
6 

Akční plán podpory odborného vzdělávání CZ16 6 

Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 
2009-2013 

CZ17 
6 

Národní koncepce rodinné politiky, 2005 CZ19 6 

Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006 – 2009 CZ21 6 

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012  CZ22 6 

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj CZ42 6 

Green Paper - Promoting the learning mobility of young people 329, July 2009 COM(2009) 
175 

EU1 
6 

Green Paper - Migration & mobility: challenges and opportunities for EU education systems  
COM(2008) 423 

EU4 
6 

White Paper - Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013 COM(2007) 
630, October 2007 

EU9 
6 

Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období  2008 – 
2010 

CZ5 
7 

Státní politika životního prostředí 2004 – 2010 CZ35 7 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR CZ36 7 

Politika ochrany klimatu v  České republice CZ38 7 

Plán odpadového hospodářství ČR 2003-2012  CZ37  

Národní program snižování emisí ČR CZ39 7 

Národní alokační plán 2008-2012 CZ45 7 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 
21. století   

CZ46 
7 

Akční program zdraví a životního prostředí ČR CZ47 7 

Koncepce výzkumu a vývoje v resortu dopravy na léta 2006 – 2010 CZ49 7 

Green Paper - TEN-T: A policy review - Towards a better integrated transeuropean 
transport network at the service of the common transport policy COM(2009) 44, February 
2009 

EU2 
7 

White Paper - A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health 
issues White Paper - Financial Services Policy 2005-2010 COM(2007) 279 

EU10 
7 

Národní program reforem České republiky 2008-2010 CZ3 8 

Strategie hospodářského růstu 2007 – 2013  CZ4 8 

Koncepce podpory malého a středního podnikání na období 2007-2013 CZ27 8 

Green Paper - Territorial Cohesion: Turning territorial diversity into strength  COM(2008) 
616, October 2008  

EU3 
8 
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Shrnutí výstupů 

Jak je patrné z Tabulky 1, hodnocené dokumenty byly použitým postupem rozřazeny do celkem osmi shluků, 
které lze charakterizovat následovně: 

Shluk 1 obsahuje dokumenty, které jsou zaměřeny na podpory výzkumu, vývoje a inovací (na úrovni ČR i EU) 
a souvisejícím zvyšování konkurenceschopnosti. Efektivita veřejné správy je pak jednou z klíčových 
podmínek pro úspěšnou realizaci této podpory. Tento shluk má vysokou vazbu jak k pilíři soudržnosti 
„Konkurenceschopnost“ (viz graf 1), tak k „Uzemní soudržnosti“. 

Shluk 2 se silnou vazbou k pilíři soudržnosti „Zaměstnanost“ (viz graf 2) obsahuje zejména dokumenty, 
zaměřené na problematiku vnější i vnitřní bezpečnosti státu. Další dokumenty v tomto shluku řeší 
problematiku cestovního ruchu a kultury. 

Shluk 3 je jednoznačně zaměřen na rozvoj venkova a rybářství. Tento shluk má poměrně silnou vazbu k 
„Územní soudržnosti“ a o něco nižší – nicméně velmi vyrovnanou (respektive stejnou) vazbu k ostatním 
pilířům soudržnosti.  

Shluk 4 je primárně zaměřen na problematiku energetiky, druhou – s energetikou víceméně související 
oblastí – je přistoupení ČR k eurozóně. Nejsilnější je vazba tohoto shluku k pilíři soudržnosti 
„Konkurenceschopnost“ (viz graf 1), vazby k ostatním pilířům jsou naopak velmi slabé.  

Shluk 5 má výrazný územní rozměr (územní rozvoj, doprava, surovinová politika) související s ochranou 
krajiny a s adaptací na dopady změn klimatu (včetně problematiky hospodaření s vodními zdroji). Vykazuje 
maximální vazbu k „Územní soudržnosti“ a velmi vysokou vazbu k „Atraktivnímu fyzickému prostředí“ (viz 
graf 3). 

Shluk 6 obsahuje řadu dokumentů, zaměřených na problematiku vzdělávání a podporu rodiny a dětí – 
včetně související oblasti stárnutí populace. Shluk má nejsilnější vazbu k „Zaměstnanosti“ a minimální vazby 
k „Územní soudržnosti“ a k ostatním pilířům. 

Shluk 7 je primárně zaměřen na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel včetně snižování emisí 
skleníkových plynů v úzké vazbě na dopravu. Nejsilnější vazba tohoto shluku je k pilíři „Atraktivní fyzické 
prostředí“, ostatní vazby jsou velmi slabé.  

Shluk 8 je poměrně nepočetný a zaměřen na problematiku hospodářského růstu a podnikání ve vazbě na 
územní soudržnost (zelená kniha). Tento shluk má maximální vazbu k „Územní soudržnosti“ a velmi silnou 
vazbu ke „Konkurenceschopnosti“, slabší vazbu pak k „Zaměstnanosti“. 
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Graf 1: Konkurenceschopnost a územní soudržnost  
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Graf 2: Zaměstnanost a územní soudržnost  
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Graf 3: Atraktivní fyzické prostředí a územní soudržnost  
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Graf 4: Územní soudržnost a souhrn ostatních pilířů soudržnosti  

 


