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StrategickStrategickéé volby volby 
pro pro ČČeskou republikueskou republiku

Motto:Motto:
„„UmUměěnníí ppřředvedvíídat je znakem inteligencedat je znakem inteligence..““

CCííl seminl semináářře:e:
Diskutovat nDiskutovat náámměěty týkajty týkajííccíí se rozhodovse rozhodováánníí

o celkovo celkovéé strategickstrategickéé orientaci zemorientaci zeměě ve ve 
výhledu nvýhledu něěkolika desetiletkolika desetiletíí a o a o 
zpzpůůsobech, jakými strategicksobech, jakými strategickáá

rozhodnutrozhodnutíí prompromíítnout do tnout do řřííddííccíí praxe.praxe.
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StrategickStrategickéé volby volby 
pro pro ČČeskou republikueskou republiku

TTéématickmatickéé bloky:bloky:

1.1. ProblProbléémy strategickmy strategickéého ho řříízenzeníí zemzeměě
2.2. SpoleSpoleččnost vnost věědděěnníí a Lisabonska Lisabonskáá strategiestrategie
3.3. ŽŽivotnivotníí orientace a vize obyvatelstva orientace a vize obyvatelstva ČČRR
4.4. Rozprava v plRozprava v pléénu, znu, záávvěěryry
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StrategickStrategickéé volby volby 
pro pro ČČeskou republikueskou republiku

NabNabíídka daldka dalšíších tch téémat k diskusi:mat k diskusi:

•• KomplexnKomplexníí systsystéém m řříízenzeníí bezpebezpeččnostinosti
•• SociSociáálnlníí soudrsoudržžnost a nnost a náárodnrodníí identitaidentita
•• Aktivizace Aktivizace úúzemnzemníích spolech společčenstevenstev
•• AlternativnAlternativníí scscéénnáářře moe možžnnéého vývojeho vývoje
•• Vztah Vztah „„strategických tahstrategických tahůů““ a reformy a reformy 

veveřřejných rozpoejných rozpoččttůů
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TTééma 1: Problma 1: Probléémy strategickmy strategickéého ho 
řříízenzeníí zemzeměě
StrategickStrategickéé řříízenzeníí ppřředpokledpoklááddáá: : 
•• celostncelostníí poznpoznáánníí ppřřííččin, trendin, trendůů a moa možžných ných 

budoucnostbudoucnostíí vývoje zemvývoje zeměě
•• jasnjasnéé vymezenvymezeníí ccííllůů a priorita priorit
•• zvlzvláádnutdnutíí procedur, nprocedur, náástrojstrojůů a dostupných a dostupných 

zdrojzdrojůů ppřři promi promíítnuttnutíí ccííllůů a priorit do a priorit do 
praktickpraktickéé politikypolitiky
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Situace Situace ČČeskeskéé republikyrepubliky

•• ZemZeměě trptrpíí nerovnovnerovnovááhou mezi rychlou globalizachou mezi rychlou globalizacíí
ekonomiky a zaostekonomiky a zaostáávajvajííccíí globalizacglobalizacíí sprspráávyvy

•• Je zatJe zatěžěžovováána nezvlna nezvláádnutými ddnutými důůsledky sledky 
transformace (zdrojovtransformace (zdrojováá omezenomezeníí))

•• StojStojíí tvtváářříí v tvv tváářř bezprecedentnbezprecedentníímu mu úúkolu svkolu svéého ho 
funkfunkččnníího uplatnho uplatněěnníí v EUv EU

•• MusMusíí reformovat svoji vereformovat svoji veřřejnou sprejnou spráávu za vu za 
pochodu pochodu 
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PPřředpoklady optimedpoklady optimáálnlníích ch 
strategických volebstrategických voleb
•• systematicksystematickéé poznpoznáávváánníí momožžných budoucnostných budoucnostíí

opopřřenenéé o zevrubno zevrubnéé analýzy (dostateanalýzy (dostateččnnáá
výzkumnvýzkumnáá bbááze)ze)

•• trvaltrvaláá veveřřejnejnáá diskuse o cdiskuse o cíílech a prioritlech a prioritááchch
•• kultivace vkultivace věědomdomíí rozhodovatelrozhodovatelůů –– ppřředevedevšíším m 

politikpolitikůů a a úúřřednednííkkůů centrcentráálnlníí ststáátntníí sprspráávy: vy: úúloha loha 
Institutu stInstitutu stáátntníí sprspráávy vy 

•• zazaččlenleněěnníí nnáástrojstrojůů strategickstrategickéého ho řříízenzeníí do do 
systsystéému sprmu spráávy zemvy zeměě
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ProblProbléémy horizontmy horizontáálnlníí
koordinacekoordinace
•• PoradnPoradníí orgorgáány vlny vláády s prdy s průřůřezovou pezovou půůsobnostsobnostíí (RASES, (RASES, 

Rada pro udrRada pro udržžitelný rozvoj, Rada pro rozvoj lidských itelný rozvoj, Rada pro rozvoj lidských 
zdrojzdrojůů……))

•• SpecifickSpecifickéé metodiky (metoda metodiky (metoda gendergender mainstreamingmainstreaming, , 
metodika otevmetodika otevřřenenéé koordinace EU v boji proti socikoordinace EU v boji proti sociáálnlníímu mu 
vylouvylouččeneníí a v realizaci strategie plna v realizaci strategie plnéé zamzaměěstnanosti) stnanosti) 

•• PPřřííprava a realizace politik s prprava a realizace politik s průřůřezovou pezovou půůsobnostsobnostíí
(nap(napřř. politika podpory zdrav. politika podpory zdravíí))

•• NalNalééhavý aktuhavý aktuáálnlníí úúkol: koordinace pkol: koordinace přříípravy na plnpravy na plnéé
zazaččlenleněěnníí ČČR do EUR do EU

•• ÚÚřřad vlad vláády jako svodný, koordinady jako svodný, koordinaččnníí a koncepa koncepččnníí úútvar tvar 
vlvláádydy
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StrategickStrategickéé řříízenzeníí ve Velkve Velkéé BritBritáániinii
Odbor pro výkonnost a inovaci

Odbor pro strategické plánování Centrum pro management a studium politik

Strategický odbor

•Podpora strategické dimenze řízení
•Průřezové politické problémy
•Analýza, modelování, předpovídání, scénáře
•Multidisciplinární přístup
•Zahraniční vládní spolupráce
(Německo, USA, Kanada, Austrálie a Francie)

•Důraz na efektivní implementaci

Cílem je připravit 
vládu na důsledky 

dlouhodobých trendů
a krátkodobých 

událostí.

www.www.strategystrategy..govgov..ukuk
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StrategickStrategickéé řříízenzeníí v praxiv praxi

ZprZpráávy strategickvy strategickéého odboru mho odboru měěly praktický dopad ly praktický dopad 
a va věěttššina zina záávvěěrrůů byla uskutebyla uskuteččnněěna.na.

•• CelonCelonáárodnrodníí strategie pro estrategie pro e--GovernmentGovernment
•• ZmZměěnněěný pný přříístup k migracistup k migraci
•• RozRozšíšířřeneníí podpory obnovitelných zdrojpodpory obnovitelných zdrojůů energieenergie
•• Strategie rozvoje pracovnStrategie rozvoje pracovníích silch sil
•• ZemZeměědděělsklskáá politika s dpolitika s důůrazem na razem na 

environmentenvironmentáálnlníí managementmanagement



StrategickStrategickéé plpláánovnováánníí ve Finskuve Finsku
Vláda Parlament

Ekonomická rada

Parlamentní Výbor 
pro budoucnost

Centrum ekonomického plánování
(Ministerstvo financí)

Úkoly:

•dialog o budoucnosti

•postoj k činnosti dalších parlamentních výborů

•důsledky vědeckého a technologického pokroku

•formulace k vytvoření národních strategií

Zabývá se

1. dlouhodobým ohodnocením zdrojů
Finska na 10-15 let

2. strategickým plánováním, systémy 
vládnutí a plánování politik

Fórum pro dialog mezi 
vládou, centrální bankou, 
odbory, zaměstnavateli a 
zájmovými skupinami

Vláda předkládá zprávu 
o budoucnosti Finska 
nejméně jednou za 
volební období.

www.www.valtioneuvostovaltioneuvosto..fifi
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StrategickStrategickéé řříízenzeníí v praxiv praxi

•• PrvnPrvníí bbíílláá zprzprááva o budoucnosti nva o budoucnosti náároda roda 
(1993)(1993)

•• DruhDruháá bbíílláá zprzpráávava
–– Finsko a budoucnost Evropy (1996)Finsko a budoucnost Evropy (1996)
–– AktivnAktivníí a zodpova zodpověědndnéé Finsko (1997)Finsko (1997)

•• TTřřetetíí bbíílláá zprzprááva: Finsko 2015 va: Finsko 2015 –– VyvVyváážžený ený 
rozvoj (2001)rozvoj (2001)
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StrategickStrategickéé řříízenzeníí v Polskuv Polsku

Vládní centrum strategických studií

•postavení ministerstva
•dlouhodobé strategické plánování
•soulad krátkodobých a střednědobých plánů
•předvídání sociálního a ekonomického rozvoje
•řízení exploatace zdrojů země …

Rada pro hospodářskou 
strategii

•poradní orgán (odborníci + zástupci 
ministerstev)
•prognózy krátkodobé i dlouhodobé
•strategie vládní sociální a 
ekonomické politiky
•příprava modelů změn 
institucionální struktury

Rada pro sociální a 
ekonomickou strategii

•expertní jednotka vlády ( členové
Akademie věd + profesoři univerzit)
•podřízena předsedovi vlády 
v rámci Úřadu vlády
•střednědobý časový horizont, 
průřezové problémy rezortní i 
územní

Výbor pro zemské
prostorové hospodářství

•při předsednictvu Akademie věd
•průřezové problémy
•regionální politika Polska a EU

Komise Polsko 2025

• při Akademii věd
• dlouhodobé vizewww.www.kprmkprm..govgov..plpl
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Anglie

Finsko

Nizozemí

Norsko

Irsko

Francie 
Generální úřad pro plánování

Japonsko
Úřad pro ekonomické
plánování

Polsko
Vládní centrum strategických 
studií

Belgie
Federální plánovací úřad 

Vládní instituce Zákonem zřízené instituce

ČČR ?R ?

StrategickStrategickéé plpláánovnováánníí
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Inspirace k pInspirace k přřemýemýššlenleníí I I 

Svodný koordinaSvodný koordinaččnníí a koncepa koncepččnníí úútvar ptvar přři i 
ÚÚřřadu vladu vláádydy
PPřřííprava a nprava a náávrhy realizace vlvrhy realizace vláádndníích rozhodnutch rozhodnutíí
strategickstrategickéé povahy. Vlpovahy. Vlááda schvaluje zadda schvaluje zadáánníí v v 
podobpodoběě výbvýběěru priorit, ru priorit, úútvar ptvar přři plni plněěnníí tohoto tohoto 
zadzadáánníí spolupracuje pspolupracuje přříímo s jednotlivými mo s jednotlivými 
resorty. resorty. ŘŘeešíší vyskytnuvvyskytnuvšíší se rozpory, navrhuje se rozpory, navrhuje 
vlvláádděě řřeeššeneníí a spolupracuje pa spolupracuje přři jejich realizaci.i jejich realizaci.
MoMožžný vzor:ný vzor: Strategický odbor Strategický odbor ÚÚřřadu padu přředsedy edsedy 
vlvláády, Velkdy, Velkáá BritBritáánienie
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Inspirace k pInspirace k přřemýemýššlenleníí IIII

poznatkovpoznatkováá a metodicka metodickáá zzáákladna pro strategickkladna pro strategickéé řříízenzeníí

Funkce Funkce CESESCESES jako partnera vljako partnera vláády, jejdy, jejíích poradnch poradníích orgch orgáánnůů a a 
ministerstev:ministerstev:
•• Formulace vizFormulace vizíí a strategia strategiíí
•• Podpora vePodpora veřřejnejnéého dialogu o strategických volbho dialogu o strategických volbáách pro ch pro ČČRR
•• MetodickMetodickáá a konzultaa konzultaččnníí pomoc ppomoc přři tvorbi tvorběě a realizaci politik a a realizaci politik a 

daldalšíších strategických nch strategických náástrojstrojůů prprůřůřezovezovéé povahypovahy

AnalogickAnalogickéé funkce jiných analytických a prognostických funkce jiných analytických a prognostických 
pracovipracoviššťť ve vztahu k jednotlivým ministerstvve vztahu k jednotlivým ministerstvůům: mom: možžnost nost 
jejich financovjejich financováánníí z rozpoz rozpoččtu výzkumu a vývoje pro pottu výzkumu a vývoje pro potřřeby eby 
ststáátntníí sprspráávyvy
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Inspirace k pInspirace k přřemýemýššlenleníí IIIIII

provprováázanost krzanost kráátkotko--, st, střřednedněě-- a a 
dlouhodobých dlouhodobých úúloh v loh v ččinnosti vlinnosti vláádydy

•• VVššechny souechny souččasnasnéé vlvláády svdy svěěta jsou vystaveny ta jsou vystaveny 
aktuaktuáálnlníím tlakm tlakůům, kterm, kteréé ppřřehluehlušíší ty dlouhodobty dlouhodobéé

•• Mnoho vlMnoho vláád selhalo, kdyd selhalo, kdyžž nebyly dostatenebyly dostateččnněě
ppřředvedvíídavdavéé a vycha vycháázely z pzely z přředpokladu, edpokladu, žže okole okolíí
zzůůstane stabilnstane stabilníí a trendy linea trendy lineáárnrníí

•• DobrDobráá vlvlááda operuje souda operuje souččasnasněě v krv kráátkodobtkodobéé, , 
ststřřednedněědobdobéé i dlouhodobi dlouhodobéé perspektivperspektivěě
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Inspirace k pInspirace k přřemýemýššlenleníí IVIV

vzdvzděělláávváánníí úúřřednednííkkůů úúststřřednedníí ststáátntníí sprspráávyvy
•• ZaZaččlenleněěnníí strategickstrategickéé dimenze do systdimenze do systéému sprmu spráávy vy 

zemzeměě je nje náároroččnou nou úúlohou, kterlohou, kteráá ppřředpokledpoklááddáá, , žže e 
ppřřííslusluššnníí úúřřednednííci zvlci zvláádnou novdnou novéé agendy a osvojagendy a osvojíí si si 
novnovéé dovednosti. Na dovednosti. Na úúrovni rovni úúststřřednedníí ststáátntníí sprspráávy se vy se 
zde nabzde nabíízzíí vyuvyužžititíí kapacit  Institutu stkapacit  Institutu stáátntníí sprspráávy se vy se 
zazaččlenleněěnníím modulu m modulu „„StrategickStrategickéé řříízenzení“í“ do do 
ppřřííslusluššných výukových programných výukových programůů..

•• Tento nTento náámměět mt můžůže být i vhodným pe být i vhodným přřííkladem kladem 
uplatnuplatněěnníí strategickstrategickéé priority priority „„podpora spolepodpora společčnosti nosti 
vvěědděěnní“í“, kter, kteráá je dalje dalšíším tm téématem dnematem dneššnníího ho 
seminsemináářře.e.
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