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STRATEGICKÉ TAHY 
ROZVOJE 

ČESKÉ REPUBLIKY



Poslání CESES UK FSV
Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV

je interdisciplinární výzkumné a výukové pracoviště
rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných 
budoucností a uplatnění prognóz v praxi strategického 
řízení. Identifikuje klíčové problémy a rozvojové priority 
ČR a zpracovává dílčí i souhrnné analýzy, scénáře a 
vize sociálního, ekonomického, environmentálního a 
politického vývoje ČR v globálním kontextu. Rozvíjí
dialog s odborníky, politiky, představiteli veřejné
správy, občanského sektoru i se samotnými občany. 
Vytváří tím poznávací a metodické předpoklady pro 
zkvalitňování strategického řízení země.



Vize



Průvodce



Putování



Motto:

„An nescis, mi fili, quantilla prudentia 
mundus regatur.“

„Ani netušíš, můj synu, s jak chatrnými 
znalostmi se vládne světu.“

Papež Julius III (1550-1555)



Co jsou strategické tahy I

Strategické tahy jsou potenciální
strukturované procesy společenských 
inovací a jejich důsledků, které
významně přesahují běžné fungování
státu a společnosti. Jejich realizace 
předpokládá soustředění a 
koordinované uplatnění značných 
zdrojů v dlouhodobé perspektivě. 



Co jsou strategické tahy II
Obsahují netriviální nosnou ideu
Pozitivně ovlivňují kvalitu a udržitelnost života
Mají příznivější poměr přínosů a realizačních nákladů
než jiné potenciální proudy inovací
Přesahují kompetence jednotlivých resortů a funkční
období vlád
Budou indukovat pozitivní změny v dalších oblastech 
(multiplikační efekt)
Jejich iniciátory mohou být politici, odborníci nebo 
občanská veřejnost
Horizontem strategických tahů je rok 2020 s možným 
přesahem do roku 2040



Dosud navržené strategické tahy

Kultivace vědění v klíčový faktor produkce
Systém komplexního řízení bezpečnosti ČR
Aktivace územních společenstev
Cesty rozvoje sociální soudržnosti a 
národní a občanské identity
(Modernizace demokracie v ČR)



ST Kultivace vědění
v klíčový faktor produkce

Základem kultivace vědění v klíčový faktor produkce je 
postupná kultivace pěti klíčových vědomostních 
procesů:
produkce vědění
učení
rozšiřování vědění
aplikace vědění
managementu vědění

… a souběžně i legislativního, ekonomického, sociálního 
a kulturního rámce, ve kterém probíhají.



ST Systém komplexního řízení
bezpečnosti České republiky

Jde o koncepční návrh komplexního řešení
aktuálních i potenciálních vnějších 
bezpečnostních ohrožení vojenského i 
nevojenského charakteru a vnitřních 
krizových situací různého typu a intenzity 
(například přírodních katastrof). V průběhu 
své realizace povede k prosazení aktivního 
občanského a profesionálního přístupu k 
minimalizaci bezpečnostních rizik v ČR, včetně
zajišťování ochrany ekonomiky.



ST Aktivace 
územních společenstev

Předpokládá se vytváření příznivých podmínek pro 
autonomní rozvíjení a uplatňování legitimních zájmů
územních společenstev (obcí a krajů) prostřednictvím 
formulace a realizace  relativně autonomních 
strategií, opřených o 
zachování lokálních specifik ve způsobu života
zvýšení funkčnosti neformálních společenských sítí
růst akceschopnosti samosprávných institucí
zajištění rovnosti rozvojových šancí jednotlivých 
územních společenstev
zvýšení jejich ekonomické zodpovědnosti 



ST Cesty rozvoje sociální soudržnosti 
a národní a občanské identity

Cílem je prosadit nový přístup k řešení společenských 
problémů, respektující jejich kulturní a sociální
předpoklady, především
posilovat uvědomění si významu sociální soudržnosti 
a národní a občanské identity (především u politiků a 
úředníků)
hledat nové obsahy národní a občanské identity
upevňovat sociální vztahy a instituce
posilovat kulturu (v užším slova smyslu)
podněcovat rozvoj občanského sektoru
užívat média jako zdroj kultivace sociální soudržnosti 
a národní a občanské identity



(ST) Modernizace demokracie 
v ČR

Klíčem k modernizaci demokracie u nás je  
modernizace politických institucí, včetně
politických stran i zákonodárné, výkonné a 
soudní moci
modernizace nepolitických nebo 
transpolitických subjektů
otevírání a konstituování demokratického 
veřejného prostoru a vytvoření nezávislé a 
sebevědomé veřejnosti.



Příprava dalších 
strategických tahů v roce 2003

ST Modernizace veřejného sektoru a 
vybraných veřejných služeb
ST Budování kapacit uplatnění České
republiky v Evropské unii a ve světě
(… ST Modernizace demokracie v ČR)
(… ST Posilování produkční schopnosti české
ekonomiky v kontextu společenských a 
mezinárodně politických proměn)



Možnosti posilování
strategické dimenze řízení země

Nedostatečná institucionální podpora strategického 
řízení na centrální úrovni státní správy
Nová podoba poradních orgánů vlády (Rada pro 
sociální a ekonomickou strategii, Rada pro rozvoj 
lidských zdrojů, Rada pro udržitelný rozvoj)
Příležitost ke strukturálním změnám daná zahájením 3. 
etapy reformy veřejné správy na úrovni ústřední státní
správy
Inspirace z 1. mezinárodního fóra Národní vize a 
strategie, Soul, květen 2002



Další informace:

Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 
Karlova univerzita, Celetná 20, 

115 36 Praha 1
http://ceses.cuni.cz

Martin Potůček
http://www.martinpotucek.cz

potucek@mbox.fsv.cuni.cz

Strategické tahy rozvoje ČR

http://ceses.cuni.cz/
http://www.martinpotucek.cz/
mailto:potucek@mbox.fsv.cuni.cz
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