
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. dubna 2017 č. 292 

 
ke Strategickému rámci Česká republika 2030 

 
Vláda 

I. schvaluje Strategický rámec Česká republika 2030, obsažený v části III materiálu          
čj. 368/17 (dále jen „Strategický rámec); 

II. ukládá 

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 

a) vycházet při zpracování a aktualizaci strategických dokumentů ze Strategického rámce a 
z Metodiky přípravy veřejných strategií podle usnesení vlády ze dne 2. května 2013        
č. 318 a ve spolupráci s Úřadem vlády zajišťovat soulad resortních strategických 
dokumentů a programů s cíli Strategického rámce, 

b) poskytnout Úřadu vlády součinnost při přípravě návrhu implementačního dokumentu 
Strategického rámce, 

2. ministryni pro místní rozvoj umožnit využití Databáze strategií jakožto technického 
nástroje pro rozvoj strategické práce v České republice pro implementaci Strategického 
rámce, 

3. předsedovi vlády  

a) předložit vládě do 30. listopadu 2017 implementační dokument Strategického rámce,  

b) předložit vládě za každé dva roky Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti, která bude 
na základě indikátorů vyhodnocovat stav a trendy kvality života a její udržitelnosti             
v České republice, součástí Zprávy bude rovněž vyhodnocení naplňování cílů 
Strategického rámce a doporučení k jeho případné aktualizaci, 

c) zabezpečit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 

4. předsedovi vlády ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí zajistit nastavení 
efektivního mechanismu pro sledování koherence politik pro udržitelný rozvoj v Radě 
vlády pro udržitelný rozvoj, Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci a Výboru pro 
Evropskou unii do 31. prosince 2018, 

5. předsedovi vlády ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a ministrem životního 
prostředí zajistit metodickou roli při zavádění principů udržitelného rozvoje do praxe, při 
rozvoji nástrojů k podpoře udržitelného rozvoje a při naplňování strategických cílů 
v oblasti Dobrého vládnutí a jejich zohlednění při rozvoji veřejné správy a strategického 
řízení a plánování, 
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6. ministru životního prostředí jakožto gestorovi místní Agendy 21 vyčlenit každoročně 
částku 650.000 Kč v rámci rozpočtu Ministerstva životního prostředí na zajištění 
expertního hodnocení místní Agendy 21 podle aktuální metodiky a její koordinaci; 

III. doporučuje guvernérovi České národní banky, hejtmanům, primátorům statutárních 
měst a starostům obcí, aby při koncepční činnosti jimi řízených úřadů vycházeli ze 
Strategického rámce. 

Provedou:  
členové vlády,  
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 
 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátoři statutárních měst, 
starostové obcí  
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


