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Úvod 
Dokument vychází z programového prohlášení vlády ČR 2030. Programové prohlášení 

vlády udržitelný rozvoj realizuje za pomoci ekonomických nástrojů a množením 

byrokratického aparátu. Udržitelný rozvoj z pohledu prohlášení vlády je drahý, závislý na 

investicích, neustálých technologických inovacích, digitalizaci a robotizaci, rozvíjení 

byrokratického aparátu, infrastruktury a tudíž neudržitelný a nedosažitelný. 

Programové prohlášení PagoPago2030 realizuje udržitelný rozvoj rozvojem společensky 

zodpovědné  občanské společnosti, zvyšováním pravomocí a svobod občanů i obcí 

vycházejících z jejich společenské zodpovědnosti. Toho dosahuje zapojením občanů, 

občanských iniciativ v řízení a rozvoji státu a omezením byrokratického aparátu. Udržitelný 

rozvoj z pohledu PagoPago je dosažitelný, levný, jelikož je závislý na přírodě a respektu 

k ní, využívání obnovitelných zdrojů, samozásobitelství, rodině, stabilní a spokojené 

společnosti, regionální produkci, malých podnicích, vede k omezení digitalizace, robotizace, 

zastavení spotřeby neobnovitelných zdrojů, dopravy. Proto je udržitelný a dosažitelný. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



LIDÉ A SPOLEČNOST 
Jak bude vypadat Česko v roce 2030? Je to společností vzdělaných, sociálně, společensky 

odpovědných a aktivních obyvatel. Občanská Společnost drží pohromadě díky funkčním rodinám  

a veřejnosti, která se podílí na dobrém společensky zodpovědném vládnutí. Lidé vykonávají 

důstojnou neodcizenou práci se zajištěnou zdravotní a sociální péči, mají rovný přístup ke kultuře 

a efektivnímu vzdělávacímu systému. Lidé dávají přednost zdravému životnímu stylu, žijí ve 

zdravém prostředí a svých životních potřeb dosahují uvědomělou společensky zodpovědnou 

spotřebou. To všechno se děje za předpokladu nulových dopadů na životní prostředí a absence 

sociálního vyloučení. 

Aby tak Česko v roce 2030 skutečně vypadalo, musíme se vyrovnat s řadou problémů jako je 

společenská nezodpovědnost, odchod do samozásobitelství, ztráta významu rodiny, absence 

etiky a morálky v obchodních a mezilidských vztazích, změna klimatu, devastace a zábory orné 

půdy, nedostatek vody, stárnutí populace, absence malých podniků, digitalizace, robotizace. 

Proto se cílem veřejných politik musí stát zlepšování kvality životního prostředí a tím i života 

všech obyvatel. Klíčovým nástrojem jsou státem garantované veřejné služby, zejména 

neodcizená práce, vzdělání, veřejné zdravotní a sociální pojištění, stabilní a odolný ekosystém. 

 

1.1 RODINA A KOMUNITA 

Rodina má jako společenská jednotka nezastupitelnou roli pro rozvoj jedince i společnosti jako 

celku. Dobře fungující rodiny napomáhají k sociální soudržnosti:  Vychovávají děti a předávají jim 

kulturní, etické, společenské a duchovní hodnoty. Tím vytvářejí identitu svých členů, ale rozvíjejí i 

širší komunity. Vzhledem k tomu je dosud ocenění a podpora rodin nedostatečná, což se také podílí 

na stavu ekosystémů a společenském klimatu. 

Rodinná politika musí být nově chápána především jako základ společenské zodpovědnosti na 

kterém stojí stát,  zaměřený na rozvoj společnosti a nejen její ekonomický růst. Zároveň plní funkci 

prevence sociálních rizik spojených s důsledky společensky nezodpovědného chování a stát chce 

rodiny podporovat při řešení standardních životních situací. Zároveň nesmí být narušena autonomie 

jednotlivých rodin. 

Stát chce vytvořit takové podmínky, ve kterých mohou lidé naplnit své představy o výchově dětí, 

aniž by byli kvůli rodičovství potenciálně ohroženi chudobou. To se v současnosti týká zejména 

neúplných rodin a rodin s více dětmi. 

Nicméně i pokles životní úrovně ve srovnání s bezdětnými není dostatečně kompenzován. Stát chce 

zohlednit přínosy rodiny, a vytvořit společensky přátelské prostředí pro uskutečnění rodinného 

života. 



 Tím, že zajistí pro živitele rodiny stabilní pracovní místa v místě bydliště v rámci environmentálních 

sociálních podniků, nebo rodinných environmentálních podniků využívajících ke své produkci 

regionálních potravin, služeb, zboží distribuovaných do krátkých dodavatelských řetězců, místních 

zdrojů. Tím, že stanoví maximálně osmihodinovou pracovní dobu, regulované nájemné ve státních I 

soukromých bytech, regulované ceny a jednotnou kvalitu potravin a výrobků s dlouhou trvanlivostí. 

A podpoří samozásobitelství rodin. 

PODPORA RODIN 

Klíčové pro rodiny je slaďování pracovního a osobního života (work-life balance), tedy možnost na 

základě vlastního rozhodnutí sladit péči o děti a vlastní kariéru. Tomu chce stát pomáhat zajištěním 

pracovních míst s osmihodinovou pracovní dobou v místě bydliště, regulací nájemného, nebo 

komunitou podporovanou předškolní a ranou školní péčí o děti v rámci podnikových školek. 

Zásadně důležité je zvýšení nabídky neprekarizovaných částečných úvazků, flexibilní pracovní doby 

nebo možnosti práce z domova za stejných podmínek jako při běžném pracovním zařazení. Rodiny  

budou pečovat souběžně nejen o děti, ale i o své starší blízké. 

Zvláštní pomoci se musí dostat rodinám ve specifické situaci: neúplným rodinám, rodinám s osobou 

se zdravotním postižením, rodinám se třemi a více dětmi a dalším rodinám se specifickými 

potřebami tato péče bude zajištěna v rámci chráněných bytů v rámci environmentálních sociálních 

podniků,kde najdou živitelé těchto rodin pracovní uplatnění. Tím Členové těchto rodin získají rovný 

přístup ke vzdělávání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti, a nejsou ohroženi sociálním 

vyloučením. Tyto rodiny jsou nejvíce ohroženy relativní i absolutní chudobou,  

PODPORA KOMUNIT 

Vedle rodin chce stát podporovat rozvoj místních komunit. Pro jejich dobré fungování je nezbytná 

kvalitní  zdravotní, sociální a vzdělávací infrastruktura. Státní správa a samospráva bude vytvářet 

takové podmínky, aby lokální environmentální sociální podniky ať již komunitní, nebo rodinné 

mohly udržitelně provozovat vodohospodářství, vyrábět a distribuovat energie, zpracovávat 

suroviny, odpady. Malé environmentální sociální podniky budoumít úlevy z daní oproti středním a 

velkým podnikůma a budou moci čerpat bezůročné státní půjčky, což stabilizuje lokální ekonomiku a 

zároveň to bude pomáhat řešením, která vychází z potřeb konkrétních komunit. To zvyšuje 

efektivitu sociální intervence, snižuje náklady a zpětně státu poskytuje zpětnou vazbu. 

Plné znění kapitoly Lidé a společnost najdete v dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030. 

 

https://www.cr2030.cz/strategie/dokumenty-ke-stazeni/


CÍL: SPOLEČENSKÉ KLIMA JE VŮČI RODINÁM VŠESTRANNĚ 

PŘÍZNIVÉ, BARIÉRY A SPOLEČENSKÉ TLAKY JSOU 

MINIMALIZOVÁNY. RODINA, RODIČOVSTVÍ A MANŽELSTVÍ 

POŽÍVAJÍ ZVLÁŠTNÍ ZÁKONNÉ OCHRANY A JSOU SPOLEČENSKY 

VYSOCE OCEŇOVÁNY. 

1. Vhodné socioekonomické podmínky podporují dobré fungování rodin. Zaměřují se na 

finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti i seniory. Umožňují tak 

získat dostatek volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů. 

2. Rodinám se specifickými potřebami je věnována zvláštní pozornost. Jsou přijímána 

cílená opatření přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na 

trhu práce i ve společnosti. 

 

 

1.2 PRÁCE 

Práce nenabízí jen možnost obživy, ale také představuje základní prvek identity a socializace. Pro 

kvalitu života je zásadní práce, která není škodlivá zdraví, životnímu prostředí, rodině, ale také 

vyváženost mezi prací a soukromým životem. Postupující digitalizace a robotizace způsobila zánik 

pracovních míst, zejména ve výrobě, ale také pocit ztráty kontroly a odcizení při práci ve virtuálním 

prostředí a přetížení pracovníků kvůli jejich dostupnosti prostřednictvím komunikačních technologií 

a kvůli rostoucím možnostem monitorování výkonu. 

Stárnutí populace, ztráta schopnosti rodiny poskytovat sociální péči svým členům sebou nese  

zvýšení počtu zaměstnanců ve zdravotnictví, sociálních službách a pečovatelství. Celoživotní 

vzdělávání je sice příležitostí pro sociální začlenění, ale nabízí pouze odcizenou práci, Důslednější 

ochrana rodinného života a  životního prostředí zvyšuje poptávku po neodcizené práci vedoucí ke 

snižování dopadů lidské činnosti na přírodu. 

PRÁCE BEZ PREKARIZACE 

Zásadním tématem se stává tzv. prekarizace, nedobrovolná flexibilita a nejistota práce s nejasným 

pracovním poměrem, chybějícím přístupem k sociálnímu pojištění a dalším benefitům, nízkou 

mzdou a překážkami v ochraně zaměstnance. Stát proto musí účinně chránit zaměstnance a jeho 

konkrétní pracovní místo. Díky digitalizaci a robotizaci nesmí docházet k rychlé proměně práce, 

zániku některých profesí a vzniku nových, ale racionálnímu využívání těchto technologií právě pro 

stabilizaci nabídky práce. Klíčové je proto společensky zodpovědné a prospěšné vzdělávání, 

plánování produkce s ohledem na možnosti ekosystémů a skutečné potřeby občanů, které umožní 



profesní vývoj a celoživotní rozvoj zvolené profese , stejně jako ekosystému a komunity, pro kterou 

je práce jejich členů nezbytná a zajišťuje jí životní potřeby spolu se sociálním zaištěním. 

Inovace přispívají možnosti získání osobní důležitosti a uspokojení ze společensky významné a 

uznávané práce, jako například produkce kvalitních opravitelných výrobků s dlouhou životností a 

nízkou uhlíkovou stopou. Ekonomika platforem (také ekonomika sdílení – sharing economy, 

collaborative economy). Významně snižuje ekosystémovou zátěž a přispívá tak k snižování produkce 

výrobků a spotřebě surovin I zdrojů. 

 Všechny druhy práce se musí stát společensky prospěšné, potřebné a užitečné, v každé práci platí 

dodržování pracovního práva, principy společenské zodpovědnosti a důstojné práce. Stát považuje 

činnost v rámci ekonomických platforem za práci, pokud je placená, přináší finanční zisk a její náplň 

je pracovní povahy.  

ROBOTIZACE A DIGITALIZACE 

Robotizace a digitalizace umožňuje vytvářet programy a stroje, které dokáží šetrně a udržitelně 

využívat suroviny, zdroje, šetrně a udržitelně hospodařit na zemědělské půdě, v lesích, snižovat 

rizika pracovních úrazů a předcházet jim,  . Neodcizená práce v dnešní době je základem pro pocit 

společenského významu, socializace a psychického zdraví člověka vykonávajícího práci. Důležitými 

tématy se stane stanovení maximální pracovní doby na 6 - 8 hod denně. Zohlednění osobní víry.  

Pracovní solidarita. A nefinanční ohodnocení dobrovolnické práce a činnosti prospěšné pro 

společnost zajištěním základních životních potřeb a sociálních jistot lidem, kteří se vzdali finančního 

zisku za své konání. 

Trh práce je stabilizován tabulkovými platy na základě odpracovaných let, cílem finančního 

ohodnocení je vytváření sociálně vyrovnané, stabilní a společensky zodpovědné společnosti. Na to  

stát reaguje v daňové a sociální politice. Plánování a vytváření pracovních příležitosti s ohledem na 

zajištění volného času po práci a omezovaní negativních dopadů práce na soudržnost a význam 

rodiny. 

INTEGRUJÍCÍ SPOLEČNOST 

Poptávku po neodcizených pracovních místech mohou naplnit domácí odborníci a odbornice i ti,  

kteří se vrací ze zahraničí z důvodu psychyckého vyčerpání, vyhoření a absence rodiny . Na trh 

neodcizené práce by se měli vrátit i senioři, neodcizenou  práci mají získat matky malých dětí, mladí 

lidé a lidé  se zdravotním postiženým. Imigrační politika by měla zajišťovat vzdělávání cizinců ze 

zemí se společenskými a sociálními problémy v rámci k tomu uzpůsobených environmentálních 

sociálních podniků takovým způsobem, aby po návratu do své země byli schopni stabilizovat 

environmentální, sociální a ekonomickou situaci ve své zemi směrem k udržitelnému rozvoji. Což  



zajistí světový mír a environmentálně, sociálně i ekonomicky stabilní společnost na celém světě a 

zastaví tvlnu migrace.. 

K tomu musí Česko připravit vhodné prostředí, to znamená posílit  toleranci a vstřícné postoje 

většinové společnosti vůči cizincům a cizinkám, pracovat na kvalitní propagaci své země v zahraničí, 

tak aby cizinci toužili vytvořit stejně kvalitní environmentální, sociální a ekonomické prostředí i ve 

své zemi a dobrého jména z pohledu zahraničních zájemců o blaho obyvatel své rodné země z které 

pochází. Stát tímto zajistí rovný přístup cizinců, cizinek a jejich rodin ke vzdělání a k sociálnímu 

zajištění po dobu jejich pobytu v ČR v rámci environmentálních sociálních podniků se zaměřením na 

přípravu cizinců k misijní činnosti ve své zemi.. Pouze v případě smíšených manželství s dětmi 

cizinec získá možnost trvalého pobytu v ČR. Stát zjednoduší systém uznávání vzdělání z ciziny a 

bude podporovat výuku českého jazyka pro cizince. 

 

 

CÍL: TECHNOLOGICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ ROZŠIŘUJÍ PŘÍSTUP 

K DŮSTOJNÉ PRÁCI. 

1. Trh práce vykazuje na celostátní i regionální úrovni strukturální rovnováhu, je jasně stanovena 

polarizace trhu práce i její společenské přínosy. 

2. Přístup k důstojné a neodcizené práci se rozšiřuje i pro skupiny, které jsou na trhu práce dosud 

znevýhodněné – rodiče na rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením nebo osoby 

starší 50 let. 

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

celkové nezaměstnanosti. 

4. Práce se stane stabilní a umožní pracovníkovi se po celý život zdokonalovat v jednom odvětví, 

zmizí prekarizace a nedobrovolné flexibilizace práce, zmizí pracovní činnosti vykonávané 

prostřednictvím ekonomiky platforem a jiných nových atypických forem práce včetně 

vykořisťování zaměstnanců. 

5. Imigrační a integrační politika je zaměřena jednoznačně na zajištění světového míru a sociální 

rovnosti lidí celého světa poskytnutím odpovídajícího vzdělávání cizinců a cizinek a připravit je k 

environmentální misijní činnosti k návratu do své země.  

 

1.3 NEROVNOSTI 

Nerovnosti se týkají jednak přístupu k veřejným službám garantovaným státem, jednak k různým 

skupinám společnosti. Nerovnosti nepřinášejí nic dobrého, naopak v jejich důsledku se snižuje 

společenská odpovědnost i kvalita života všech obyvatel. 



Stát zajistí počtu obyvatel odpovídající síť veřejných služeb na území České republiky v rámci 

sociálních environmentálních podniků. Zajistí rozvoj periferních území  podporou 

environmentálních sociálních podniků, malých environmentálních rodinných podniků, dostupné 

kvalitní hlavně preventivní zdravotní péči, sníží dopravní zátěž a potřebu dojíždění a přepravy, 

zajistí energetickou soběstačnost postavenou na obnovitelných zdrojích energie. Hlavní podmínkou 

je uskutečnění environmentálně šetrného (mj. ekologického) zemědělství. 

BEZ DISKRIMINACE 

Diskriminace znemožňuje optimální využití lidského potenciálu, čímž přináší sociální ztráty hlavně 

ve významu a funkci rodiny, a je tedy nejen morálním, hodnotovým, ale i ekonomickým 

celospolečenským problémem. Česká republika ji proto bude dlouhodobě a systematicky eliminovat, 

mj. svou aktivitou v navrhování efektivních legislativních opatření, která budou daný jev potírat, 

a také formou cílené podpory ohrožených skupin. 

Zvrácení negativních trendů ve vývoji situace společensky nezodpovědných obyvatel v ČR bude 

zajištěno neodcizenou prací, rovným přístupem k inkluzivnímu vzdělání v rámci environmentálních 

sociálních podniků, a to již od předškolního věku, rovným a státem garantovaným prostředím 

v oblasti zaměstnanosti, bydlení a zdraví.  V sociální oblasti je potřeba věnovat se prevenci vyloučení 

a podporovat komunitní přístupy.  V procesu integrace je důležité, aby se jedinec nebo skupina 

integrovali do společnosti, kterou obecně nejsou přijímáni a postoje vůči nim jsou dle průzkumů 

veřejného mínění převážně negativní a odsuzující. Klíčové je proto, a to i v přístupu k dalším 

národnostním menšinám,  jejich pracovní zařazení, jež podpoří odstranění rozdílů mezi podstatnou 

částí minority a většinovou populací. Společná práce spojuje. 

V otázce bezdomovectví je nutné eliminovat příčiny jeho vzniku pracovními misty s neodcizenou a 

společensky významnou prací, která zajistí ohroženým osobám důstojné podmínky pro bydlení a 

eliminuje pravděpodobnost pádu do chudoby. Bezdomovcům z přesvědčení zajistit poustevny v 

odlehlých místech s ročním přídělem mouky. 

GENDEROVÁ ROVNOST 

Aktuální tématem je nízká zaměstnanost žen s malými dětmi (do 15 let věku) a nerovnost mužů a 

žen v příjmech a důchodech. Stát chce změnit nízké zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicíc 

Snížením mandatorních výdajů a omezením počtu pracovních míst. Bude důrazně potírat násilí na 

ženách a také přímou diskriminaci na základě pohlaví. Tu výrazně častěji zažívají ženy než muži. 

 



CÍL: STRUKTURÁLNÍ NEROVNOSTI VE SPOLEČNOSTI JSOU 

NÍZKÉ. 

1. Sociální rovnost a pracovní příležitosti pro všechny v rámci environmentálních sociálních 

podniků, rodinných environmentálních sociálních podniků  odstraní ohrožení chudobou a sociální 

vyloučení. 

2.  Příjmová rovnost důraz na udržení střední vrstvy. 

3. Rovnost mužů a žen jasně stanoveným sociálním významem ve společnosti.. 

4. Neodcizená společensky významná práce zajišťuje osobám ohroženým diskriminací na základě 

pohlaví, věku, péče o závislé osoby, zdravotního postižení, etnicity, národnosti, sexuální 

orientace, vyznání nebo světonázoru sociální začlenění. 

 

1.4 VZDĚLÁVÁNÍ 

Současný svět se velmi významně proměňuje. Jak přibývá společensky nezodpovědných a 

odcizených pracovních příležitostí, mění se nároky na lidskou morálku, etiku, vzájemnost a hlavně 

sumu znalostí a schopností, které musí moderní člověk zvládat. Lidé musí a nezvládají pobrat širší 

záběr, chybí schopnost kritického myšlení a schopnost orientovat se a zvládat rychlé změny. To vede 

k nárůstů závislosti na digitalizaci a robotizaci, psychické zátěži, mizí význam člověka a jeho tvůrčích 

a lidských vlastností. 

Vzdělávací systém musí rozvíjet kognitivní schopnosti a praktické kompetence pro nakládání se 

světem, společenskou zodpovědnost, poskytovat všeobecné vzdělání a posléze rozvíjet jedinečné 

individuální dovednosti umožňující jedinci společensky prospěšné uplatnění a celoživotní rozvíjení 

svého umění a společenského přínosu. Každý by měl umět vědět jak se znalostmi pracovat a 

společensky zodpovědně je využít (etiku, logiku, systémové a kritické myšlení). Zásadní bude 

stabilizace ekosystémů, zvyšování biodiversity, zvyšování meze únosnosti krajiny a tím 

poskytovaných ekosystémových služeb, přizpůsobení se a prevence klimatickým změnám, vytváření 

společensky zodpovědné společnosti a neodcizených pracovních míst, společenská rovnost. Jistota 

pracovního místa, být společensky významným je nejen nástrojem pracovní morálky, ale i součástí 

všeobecného vzdělání a praktických a společensky prospěšných dovedností ke kterým vzdělání 

člověka směřuje a které jsou předpokladem spokojeného rodinného a společenského života. 

Obdobně důležité je osvojení si kulturních hodnot motivujících člověka ke společenské 

zodpovědnosti. 

Taková proměna vzdělávacího systému se neobejde bez kvalitních učitelů a lektorů. Pro učitele 

veřejného vzdělávacího systému je nutné získat dostatečné propojení s rodinou a budoucími 

zaměstnavateli environmentálními sociálními podniky, významné jsou však i systémové změny ve 

vzdělávání vzdělavatelů. 



Vzdělávací instituce musejí spolupracovat a sdílet a rozvíjet a šířit své poznatky. jednak zapojením 

praktických forem vzdělávání zapojením odborníků do výuky, v návaznosti na lokální 

environmentální sociální podiky, spoluprací s rodiči a jejich zapojení do vzdělávání dětí. Rozšiřovat 

se musí i rozmanitosti aktivních a participativních vzdělávacích postupů a metod, a to s ohledem na 

budoucí zapojení jedince do společnosti. Jde zejména o konstruktivistické, sociálně společenské 

pojetí výuky, systémové, krytické myšlení a pěstování schopnosti společenské zodpovědnosti. 

Důležitým tématem je vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Bude provedena revize obsahu 

kurikulárních dokumentů a důležité místo v nich zaujme aktivní občanský, profesní i rodinný život – 

zvládání a ovlivňování změn a porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, 

lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů a aktivizující participativní metody zaměřené 

na vlastní iniciativu žáků. 

ROZVOJ KOMPETENCÍ 

Vzdělávání má sloužit k rozvoji společensky zodpovědné společnosti vyznávající morální, etické a 

kulturní hodnoty dané oblasti, cílem má být rozvoj kompetencí pro aktivní občanský, profesní i 

osobní život. Důležitým aspektem bude propojování různých oborů a oblastí lidské činnosti. Naopak 

snížit se musí závislost vzdělání na digitalizaci, která brání kreativitě a hlubšímu praktickému 

poznání vyučovaného tématu. Jedině tak je možné nastartovat cestu k udržitelnému rozvoji. 

Vzdělávací systém dnes dělí děti v útlém věku na talentované a netalentované a směřuje je do 

různých typů škol, protože nedokáže rozvíjet různé předpoklady žáků. Tím omezuje životní šance 

dětí a ochuzuje společnost. Mezi různými vzdělávacími cestami proto musí existovat vzájemná 

prostupnost. Stát zajistí, aby vzdělávací systém i nadále plnil svou socializační funkci podporující 

soudržnost společnost tím, že propojí vzdělávací instituce s lokálními environmentálními sociálními 

podniky, rodinou, a udělá je součástí místní komunity a kulturního dění. Musí zajistit takové 

podmínky, v jejichž rámci má každý žák nebo žákyně možnost začlenit se a vzdělávat se ve 

společensky prospěšném oboru, který maximálně využívá a zohledňuje talent jedince a umožňuje 

mu ho rozvíjet. Škola je vedle rodiny, místní komunity, spolků, místem socializace, které vede své 

členy k společensky zodpovědnému chování, životu a sociální soudržnosti. 

VYSOKÉ ŠKOLY A VÝZKUM 

Vysoké školy by měly nadále rozvíjet své základní funkce: být nezávislými centry vzniku nových 

poznatků a inovací prospěšných udržitelnému rozvoji lidstva, které přinášejí prospěch celé 

společnosti ve formě nového vědění, produktů či služeb. Být centry vzdělanosti, které předávají 

vědění dalším lidem, být institucemi připravujícími kvalifikované odborníky a odbornice pro svět 

práce. A nakonec být místem, kde se rozvíjí aktivnía společensky zodpovědné občanství. Vysoké 

školství musí zůstat dostupné všem bez ohledu na jejich sociální a ekonomické postavení. Musí být 

veřejným statkem a veřejnou odpovědností přímo propojenou a spolupracující se všemi 

environmentálními sociálními podniky jejichž jsou součástí, které jejich poznatky, vědění a výstupy 



testují a uplatňují v každodenní praxi. Zaměstnanci univerzit jsou zaměstnanci environmentálních 

sociálních podniků. 

Změny, kterým budeme v budoucnu čelit, nezvládneme bez vědy, stejně jako se bez ní neobejdou 

vysoké školy. Aby byly výzkumné aktivity celospolečensky přínosné, je potřeba zachovat významnou 

roli základního výzkumu, který je klíčový krom jiného pro kvalitní aplikovaný výzkum a vývoje.  

Toho dosáhneme propojením vysokých škol s environmentálními sociálními podniky. Výzkum nesmí 

být podřízen trhu ale musí být společensky zodpovědný. Náklady na základní výzkum je třeba 

vnímat jako společenskou zodpovědnost, kdy společnost dává výzkumníkovi do rukou své 

prostředky, aby jí zajistil udržitelný rozvoj. Aplikovaný výzkum a inovace jsou samozřejmě zásadní, 

nemohou se ale dít na úkor svobody bádání, ale rovněž se nemohou dít sami pro sebe. Proto je 

potřeba adekvátní míra společenské zodpovědnosti jak základního, tak aplikovaného výzkumu, 

stejně jako podpora spolupráce vědeckých center, univerzit, ústavů aplikovaného výzkumu a 

environmentálních sociálních podniků. 

VZDĚLÁVÁNÍ NA CELÝ ŽIVOT 

Vzděláváním je nutné procházet celý život, vzdělávání je součástí zvolené a společensky prospěšné 

profese, kterou člověk po celý život rozvíjí.  Nicméně lidé si budou volit různé cesty a formy výuky, 

zejména konzultace a účast na výzkumu, akademické půdě, vzájemná výměna zkušenostímezi 

environmentálními sociálními podniky, symposia. Pro plnění vzdělávacích potřeb společnosti budou 

významné meetingy, symposia, veřejná fora, školy. Do vzdělávání se budou muset zapojit i 

senioři,aby došlo k předání znalostí v rámci mezigenerační výměny informací a zkušeností 

potřebných k udržitelnému rozvoji. (pamětníci), nezbytné je také pravidelné vzdělávání osob 

sociálně vyloučených s cílem přípravy pro práci v environmentálních sociálních podnicích. 

 

CÍL: VZDĚLÁVÁNÍ ROZVÍJÍ INDIVIDUÁLNÍ POTENCIÁL JEDINCŮ A 

JEJICH SCHOPNOST ZVLÁDAT I OVLIVŇOVAT ZMĚNY A 

PODPORUJE SOUDRŽNOU SPOLEČNOST ORIENTOVANOU NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ. 

1. Vzdělávací systém je inkluzivní a vzájemně prostupný, neselektuje žáky a žákyně v útlém věku 

na talentované, a netalentované, přitom rozvíjí jejich jedinečné schopnosti společensky 

prospěšným směrem a přináší  nezávislost vzdělávacích drah a výsledků na jejich 

socioekonomickém zázemí. 

2. Systém vzdělávání podporuje společenskou zodpovědnost žáků, učitelů, odborníků aby ve 

vzdělávání dokázali přinášet potřebné změny a převzít roli průvodců účastníků vzdělávání k 

udržitelnému rozvoji. Je otevřený intenzivnímu kontaktu s reálným světem a zapojuje všechny 

aktéry do vzdělávání. 



3. Vzdělávání zajišťuje každému přístup k rozvoji jeho jedinečných schopností, potřebných pro 

aktivní občanský, profesní i rodinný život. Systém zahrnuje přiměřený všeobecný základ 

nezbytný pro další vzdělávání, zapojení do společnosti i pro porozumění vzájemné provázanosti 

současného světa. 

4. Systém celoživotního vzdělávání je veřejně garantovaný a široce dostupný: Zaměřuje se na 

profesní vzdělávání přispívající k udržitelnému rozvoji. A společensky zodpovědné jednání. 

1.5 ZDRAVÍ 

Sociální nerovnosti mají vliv na zdraví a životní pohodu občanů. Životní úroveň, její pokles, 

nejrůznější životní zvraty, to všechno zvyšuje zranitelnost člověka a odráží se na jeho zdraví. 

Nepříznivé okolnosti vyvolávají stres, který prohlubuje rizikové chování jako je alkoholismus, 

drogová závislost, kouření, nepravidelná strava, nedostatek pohybu a psychická labilita. Sociální 

faktory ovlivňují zdravotní stav člověka víc, než se na první pohled zdá. 

Pro omezení dopadů sociálních rozdílů, nadměrné psichycké zátěže, zhoršeného stavu životního 

prostředí, náhlých klimatických změn  na zdravotní stav obyvatel je nezbytná transformace 

společnosti směrem k udržitelnému rozvoji a stím spojeným společensky zodpovědným chováním. K 

tomu je důležitá každodenní zdravotní prevence na celém území České republiky. Oslabování tohoto 

systému dopadá nejen na zdraví občanů, ale i na celkové výdaje na zdravotnictví a ekonomiku vůbec. 

Stát má zájem na stabilizaci zdravotního stavu občanů a vyrovnání lokálních nedostatků ohledně 

jejich sociálních jistot. Zdroje určené pro zdravotnictví by měly být racionálně využívané s velkým 

důrazem na prevenci příčin vzniku chorob a úrazů. Nemoci a úrazy způsobené vlastní nedbalostí 

budou pacientem hrazeny v plné výši, choroby z kouření, nemoci způsobené obezitou, úrazy na 

motorkách, při adrenalinových sportech, úrazy způsobené omamnými látkami. Zdraví člověka je 

jeho osobní společenskou zodpovědností. Stát zodpovědně legislativně zajistí prevenci úrazů, a 

civilizačních chorob, i těch způsobených přemírou psichycké zátěže při práci. 

CELOŽIVOTNÍ PREVENCE 

Zdravotní politika České republiky podporuje dlouhodobý systematický přístup k ochraně a podpoře 

zdraví, což je vlastně celoživotní prevence. Zdravotnictví nesmí být pouze záchytnou sítí pro lidi již 

nemocné. Naopak, jeho cílem by mělo být snižování nemocnosti. Lidé musí mnohem více využívat 

preventivní ochranu svého zdraví. Vláda proto počítá se zásadní změnou legislativy na podporu 

zdraví a primární prevence nemocí, které přinesou ůsporu ze státního rozpočtu, všeobecného 

zdravotního pojištění a dalších zdrojů. Nejlepší lékař je ten, který má zdravé klienty. 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Pro kvalitu života je důležité nejen odbourávání špatných osobních návyků jako např. kouření, ale 

také dostupnost kvalitních potravin, vody, práce v zdravém, klidném prostředí s téměř nulovou 

fluktuací pracovníků, v prostředí podporujícím radost z dobře vykonané a smysluplné práce,  a to 



pro všechny věkové skupiny. Stát podporuje udržitelnou, neodcizenou práci a zdravé stárnutí hned 

od začátku profesní dráhy, co souvisí také se zdravotní gramotností občanů. Zdravotně gramotný 

občan se dobře orientuje v komplexním preventivním systému zdravotní a sociální péče, má znalosti 

a dovednosti, díky kterým se správně rozhoduje ve prospěch vlastního zdraví i zdraví svého okolí. 

REAKCE NA RIZIKA 

Státní legislativa musí být schopna reagovat na jakékoliv rizikové trendy odstraňováním příčin 

vzniku chorob. V současnosti jsou to například nová infekční onemocnění, nárůst rezistence vůči 

antibiotikům, zvyšování počtu duševních onemocnění apod. Díky novým technologiím se zlepší 

dostupnost zdravotnických dat a statistiky, včetně indikátorů zdravotního stavu, a to nejen na 

národní či místní úrovni, ale i v mezinárodním srovnání. Péče o zdraví přesahuje resort zdravotnictví 

a vyžaduje zapojení institucí na všech úrovních státní správy, vědeckých a vzdělávacích instituci, 

komunit a především občanů samotných. 

 

CÍL: ZDRAVÍ VŠECH SKUPIN OBYVATEL SE ZLEPŠUJE. 

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

2. Snižují se vlivy způsobující nerovnosti v oblasti zdraví. 

3. Systém veřejného zdravotnictví je stabilní a současně se rozvíjí odpovídající zdravotní prevence. 

Věkový průměr lékařského personálu se snižuje a zlepšuje se ohodnocení společensky 

zodpovědných pracovníků ve zdravotnictví. Nejlepší lékař je ten, který má zdravé klienty. Lékaři 

mají pevný tabulkový plat. Na Léčení Úrazů a chorob způsobených vlastní nedbalostí a 

nedostatečnou prevencí si klient připlácí. 

4. Zdravý životní styl je podporován prostřednictvím státních legislativních opatření s důrazem na 

primární prevenci nemocí a podporu zdraví v průběhu celého života. 

5. Na veřejnosti je konzumace návykových látek zakázána. Legislativně je eliminována zátěž 

obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem prostřednictvím nejlepší kvality životního 

prostředí. Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou překračovány, legislativní postih. 

1.6 KULTURA 

Význam kultury v moderním světě roste, protože se stává klíčovou součástí tvorby a udržování 

státní identity. Jejímu šíření by měla pomáhat kulturní a mediální politika. 

Klíčovou složkou státní identity je soudržnost rodiny,  společnosti a jejího udržitelného rozvoje. 

Kultura a umění hrají zásadní úlohu při posilování společenské odolnosti vůči globalisaci. Zvlášť 

důležitá je kultura jednotlivých regionů. Také kultura národnostních menšin získá své místo. 

Znalost vlastní kultury, jejich specifik a lokálních odlišností, spolu s respektem ke kulturní 

rozmanitosti jiných zemí nebo menšin, umožňuje chránit společnost před negativními jevy, jako je 



globalizace či šíření konzumního vztahu ke světu včetně jeho negativních důsledků pro životní 

prostředí a zdraví obyvatel. 

KULTURNÍ POLITIKA 

Stát podporuje rozvoj znalostí kultury a snižování nerovností v dostupnosti kultury, například 

vytvářením podmínek pro mladé lidi k životě na venkově . Kultura přispívá ke zvýšení kvality života 

–  přispívá k osobnímu rozvoji, kultivuje člověka směrem k lidskosti a vnímání krásy. Pro její rozvoj 

je nezbytné zajistit lidské zdroje především na venkově za účelem podpory jejího rozvoje a 

zvyšování významu kultury v každodenním životě člověka. 

Cílem kulturní politiky musí být podpora těch součástí kultury, které nemohou být úspěšné 

komerčně. Kultura je generátorem názorových inovací a vývoje lidstva a představuje duchovní 

obživu člověka. Obnova kulturního dědictví a podpora umění tvoří trvalý základ kontinuálního 

psychosomatického vývoje lidstva a vede k uchování ojedinělých postupů a technologií. Kulturní a 

kreativní odvětví jsou zdrojem inovací a přispívají k rozvoji ostatních hospodářských odvětví. 

Úkolem státu je zohlednit a umožnit existenci regionálních kulturních odlišností a specifik v 

návaznosti na každodenní život a rituály dané lokality. 

Zpřístupňování kulturních a uměleckých hodnot musí mít ve veřejné oblasti především podobu 

vycházející z rytmu života a každodenní práce s cílem zajištění obživy obyvatel. Vzhledem 

k historickému vývoji je velká část kulturních institucí provázána se zajištěním obživy obyvatel, 

vzdělanosti, duchovního rozvoje v každodenním životě obyvatel, proto je žádoucí zamezit odcizení 

kultury vzniku kultury pro kulturu. Tento jev je důsledkem vysidlování venkova, unifikací 

společnosti a tím i kulturního dědictví. 

Kulturní politiky se musí soustředit na prostředí, kde bude spolupráce státu a samospráv žádoucí.. 

Samospráva musí být schopná propojovat státní kulturní politiku s místními podmínkami tak, aby 

docházelo k realizaci kvalitní kulturní produkce na lokální úrovni. To však závisí na účasti aktérů 

především na venkově, kde se kultura rodí, rozvíjí a má své opodstatnění jako nezbytná součást 

zajišťování obživy jak materiální, tak duchovní. 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

Zvláštní pozornost je třeba nadále věnovat kulturnímu dědictví (především v zemědělství, 

náboženství, spiritualitě), které má nesporný ekonomický a populační dopad v místě. Kulturní dění 

obecně zvyšuje souznění obyvatel s danou zemí a na jedinečné kulturní identitě je možné stavět 

udržitelný kulturní rozvoj. Specifickou hodnotou je kulturní Krajina, zemědělství, náboženské 

rituály. Její existenci je třeba uvést zodpovědně do souladu s požadavky adaptace na změnu klimatu 

v rámci rituálů, náboženství, projevované úcty a sounáležitosti k Přírodě. 

 



CÍL: ETICKÉ, ESTETISKÉ HODNOTY, NEODCIZENÁ PRÁCE, ÚCTA 

K PŘÍRODĚ, SAMOZÁSOBITELSTVÍ, REHABILITIZACE FUNKCÍ 

VENKOVA, PODPORUJÍ KLÍČOVÉ FUNKCE KULTURY, ROZVOJ 

KULTURY A ROVNÝ PŘÍSTUP KE KULTUŘE A KREATIVITĚ. 

1. Oblasti kultury se stávají součástí zajišťování lidské obživy především na venkově  a tím posilují  

možnosti zvyšování významu kulturního rozvoje. 

2. Podle potřeb společensky zodpovědné a udržitelné společnosti je systémově podporován rozvoj 

i zakládání nových kulturních organizací především na venkově. 

3. Kulturní a kreativní iniciativy jsou podporovány jako příležitost pro rozvoj venkova. 

4. Pracovníci v kultuře jsou podporováni metodicky s cílem zvyšování jejich účasti na každodenním 

životě pracujících a zlepšování podmínek potřebných pro kreativní a motivační roli vůči dalším 

skupinám společnosti. 

  



HOSPODÁŘSKÝ MODEL 

Jak by mělo vypadat hospodářství v roce 2030? Ekonomika je nezávislá svou spotřebou energií i 

materiálů na neobnovitelných zdrojích nerostných surovin, fosilních paliv, ale i dewonské vody a 

nevzužívá je. Hospodářský růst 21. století vyklíčí z oborů pevně spjatých a příbuzných 

s udržitelným zemědělstvím s velkým podílem lidské práce, efektivní růst v těchto oblastech 

závisí na vzájemné spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru. 

Představa, že se do roku 2030 dosáhneme samozásobitelské produkce potravin, zboží i služeb 

na úrovní environmentálních rodiných, sociálních podniků. Jednotlivých Regionů. A to alespoň 

na úrovni zemí původních zemí Východního bloku, je velmi ambiciózní. Povést by se to mohlo 

pouze díky strukturálním změnám v pěti oblastech – v hospodářských institucích, inovacích, 

hospodaření se zdroji, distribuce půdy a majetku, infrastruktuře a v oblasti soustavy veřejných 

financí. 

 

2.1 HOSPODÁŘSKÉ INSTITUCE 

V posledních dvaceti letech rostla Česká ekonomika především díky přímým zahraničním investicím. 

Ty jsou ale pro další růst zřejmě vyčerpané. Pro příštích patnáct let máme tedy dvojí cíl: stát se zcela 

nezávislými na zahraničních investicích a zároveň najít zdroje uvnitř české ekonomiky. 

Pokud má být česká ekonomika dlouhodobě produktivní, musí se zaměřit hlavně na podporu 

podnikání, zaměřit se na opatření vedoucí k podpoře regionální produkce, důrazně trvat na 

snižování společenských dopadů škod, které způsobuje spotřeba a zároveň maximalizovat efektivitu 

využívání zdrojů. 

Také mezi domácími firmami bude Česká republika podporovat rozvoj těch s  nejvyšší přidanou 

hodnotou. České firmy se ze subdodavatelů stanou výrobci a dodavatelé kvalitních produktů, které 

jsou schopné pokrýt spotřebu a potřebu obyvatel České republiky. 

PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

Velké podniky stále tvoří páteř ekonomiky. Jejich podíl na celkové české ekonomice je stále 

dominantní, kolem 45%. To brání rozvoji malých podniků a rozvoji regionálních trhů a nabídky 

práce. Proto je nezbytné se zaměřovat na růst podílu malých firem. Nicméně je nutné zaměřit se 

rovněž na zvýšení jejich kvality. Podpora velkých podniků bude zcela eliminována. Hlavním úkolem 

je schopnost malých podniků dostat se a udržet na špičce environmentálního, sociálního, 

technického, organizačního a obchodního žebříčku. 



Proč se zaměřovat na malé a střední podniky? Protože mají největší potenciál růstu. Jako sektor jsou 

v Česku méně rozvinuté než mikro podniky a velké podniky. Přestože v nich pracuje stejný podíl 

zaměstnanců jako v EU, mají daleko menší podíl na celkové ekonomice. 

Jednou z cest podpory podnikání je podpora participativní ekonomiky – tedy podniků, které 

podnikají na základě zaměstnanecké spoluúčasti - environmentálních sociálních podniků. Tento typ 

podnikání dokáže efektivně sloučit ziskovost s podporou environmentální politiky státu, sociálním 

začleňováním a demokratičtějším systémem rozhodování a zároveň usnadňuje samotné financování 

začínajících podniků. 

ČESKÝ HOSPODÁŘSKÝ MODEL 

Českou ekonomiku by podstatně negativně ovlivnilo, pokud země vstoupí do eurozóny. To by mělo 

jak hospodářské, tak politické důsledky. Jedinou výhodou přijetí eura jsou zejména nižší transakční 

náklady při převodu měn v rámci mezinárodního obchodu. Výhodou České republiky je autonomní 

měnová politiky České národní banky, která umožňuje snadnější reakci na ekonomické šoky.  

Český hospodářský model se nachází někde mezi liberálním anglosaským a koordinovaným 

kontinentálním, což znamená, že plně nevyužívá výhod ani jednoho. Pro zvýšení růstového 

potenciálu se tedy systém financování, vývoje a inovací musí změnit tak, aby lépe odpovídal 

potřebám udržitelného rozvoje a samozásobitelství. Tomu odpovídá spíše liberální anglosaský 

model. Změna tímto směrem ale nesmí být mechanická – musí brát v potaz domácí specifika České 

republiky. 

 

CÍL: ČESKO MÁ DOBŘE FUNGUJÍCÍ A STABILNÍ INSTITUCE PRO 

PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE A PRO 

IDENTIFIKACI PŘÍLEŽITOSTÍ V TÉTO OBLASTI. 

1. Česko má stabilní materiální i personální kapacitu výzkumu a vývoje s odpovídající strukturou a 

zaměřením, do které jak stát, tak podniky investují dostatečné finanční zdroje. 

2. Roste inovační aktivita podniků, založená zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, a 

rozsah spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou. 

 

2.2 VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE 

K zkvalitnění životní úrovně a růstu společenské zodpovědnosti a tím i kvality života je nutná 

schopnost inovovat. Inovace také souvisí se schopností reagovat na potřeby naší společnosti, stejně 

jako na globální výzvy. Nejdůležitějšími dnešními tématy jsou požadavky na adaptaci na změnu 

klimatu, minimalizace negativních vlivů změny klimatu na společnost a životní prostředí, přechod 



k nízkouhlíkové energetice, stejně jako snižování nároků na spotřebu přírodních zdrojů a 

energetickou náročnost. 

Jen inovační a ukázněná ekonomika sloužící potřebám občanů je schopna osvojit si nové technologie 

a postupy, a následně je využít při propojení mezi výzkumem, školstvím a podniky k dosažení 

udržitelného rozvoje. 

FIRMY A VÝZKUM 

Česko se dokáže odolávat novým technologiím a postupům vyvinutým jinde, které jsou nepříznivé 

pro udržitelný rozvoj a environmentální politiku státu. Nejlépe to v české praxi ukazují malé rodinné 

environmentální podniky. Naopak velké a střední podniky jsou v rámci environmentálních inovací 

poměrně nerozvinuté. Právě proto by se na malé podniky měla zaměřit další podpora. 

Výzvou do budoucna bude schopnost podniků uspět s environmentálními a k přírodě šetrnými 

postupy i technologiemi na trhu. Firmy a výzkumníci ale musí nejen objevit řešení, ale také ho 

aplikovat v každodenní praxi, aby co největší část přidané hodnoty zůstala v domácí ekonomice. 

Klíčovým úkolem státu bude především podpora propojení akademických institucí s malými  

podniky a také zrychlení aplikace výsledků výzkumu. 

 

CÍL: ČESKO MÁ DOBŘE FUNGUJÍCÍ A STABILNÍ INSTITUCE PRO 

PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE A PRO 

IDENTIFIKACI PŘÍLEŽITOSTÍ V TÉTO OBLASTI. 

1. Roste environmentální aktivita podniků, založená zejména na výsledcích domácího výzkumu a 

vývoje, a rozsah spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou. 

2.3 HOSPODAŘENÍ SE ZDROJI 

Udržitelnost, produktivita a celková vyspělost ekonomiky ukazuje na schopnost pracovat se zdroji – 

a to především v oblasti efektivity jejich využití a míry recyklace. Nejdůležitější jsou v tomto ohledu 

nerostné suroviny, půda, voda a čisté ovzduší. Nemůžeme vynechat ani emise skleníkových plynů a 

dalších znečišťujících látek a produkci odpadů – i to spadá do parametrů spotřeby. 

S využíváním zdrojů se pojí takzvané externality: externí náklady a přínosy. Ty jsou v ceně 

konečného výrobku dosud zahrnuty pouze částečně. Kvůli tomu zdroje využíváme více, nebo naopak 

méně, než by odpovídalo jejich skutečné společenské hodnotě. Legislativa se snaží o nápravu pomocí 

různých nástrojů, které externality zohledňují. Cílem je, aby produkce pozitivních externalit byla 

náležitě odměňována a naopak aby produkce externalit negativních byla v maximální možné míře 

postihována, a celkový společenský prospěch se tak maximalizoval. 



OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Česko je součástí evropského prostoru, ve kterém spotřebováváme více surovin, než kolik se jich 

vyprodukuje. Přes tři čtvrtiny kovů a dvě třetiny fosilních paliv pochází z třetích zemí, zatímco 

produkce fosilních paliv v Evropě rychle klesá. To je negativní úkaz. Pokud bude pokračovat růst 

spotřeby v nových ekonomikách v zemích třetího světa, mohla by se časem Evropa dostat do 

strategicky nevýhodné pozice. 

Česko musí v následujících letech nastavit taková pravidla, která zajistí, aby suroviny v ekonomice 

obíhaly. Soustředit se bude na snížení spotřeby primárních surovin, prodloužení životnosti výrobků 

a nulové plýtvání.  Přírodní zdroje nahradí materiály získané z recyklace odpadů. Výrobky s delší 

životností a opakované využití výrobku musí mít přednost před recyklací a ta zase před výrobou 

energie z odpadu. Takový přístup se označuje za oběhové hospodářství. 

KVALITA PŮDY 

ČR bude muset reagovat také na probíhající změnu klimatu, především na sucho, nedostatek vody a 

nedostatečnou schopnost krajiny vodu zadržovat. 

Většinu české půdy která se využívá pro zemědělství nebo lesnictví je ohrožena erozí. Podnikání 

v těchto oborech, zaměřené na krátkodobý zisk, zároveň poškozuje vlastní ekonomickou 

perspektivu. Zemědělci ani lesníci nejsou dostatečně motivováni k hospodaření, které by zlepšovalo 

kvalitu půdy, zadržování vody a v rámci toho nezohledňují dopady na širší ekosystémy. Proto stát 

změní pravidla tak, aby docházelo k trvale udržitelnému využívání půdy. Aby se zastavily dovozy 

potravin, které přinášejí další negativní externality, mělo by být Česko přiměřeně potravinově 

soběstačné. 

NÍZKOUHLÍKOVÁ EKONOMIKA 

Do budoucna musí Česko zásadně snížit spotřebu energií a fosilních paliv. Klíčové jsou, snižování 

spotřeby energií, zvyšování energetické účinnosti a hlavně zvýšení podílu lidské práce. Energetika si 

musí vystačit s energií z obnovitelných zdrojů, voda, dřevo, vítr, slunce, lidská práce a práce zvířat. 

Zcela zamezit používání jaderných zdrojů, fosilních paliv a  energetického využití odpadů a 

zemědělských plodin k výrobě energií. 

Proměna energetiky musí ale splňovat základní podmínky. Těmi jsou dodávky při běžném provozu, 

ceny odpovídající ekonomické situaci české republiky, které nepovedou k nadbytečné spotřebě 

energií. Zároveň musí být energetika udržitelná v tom smyslu, že nepoškozuje životní prostředí, je 

schopná zajistit trvale udržitelně suroviny pro svůj provoz a celý sektor je environmentálně, 

společensky zodpovědný a ekonomicky stabilní. 

 



CÍL: PŘÍRODNÍ ZDROJE JSOU VYUŽÍVÁNY UDRŽITELNĚ TAK, ABY 

BYLO DOSAŽENO UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A ELIMINOVALA SE 

MOŽNOST NEDOSAŽENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V DŮSLEDKU 

JEJICH NEDOSTATKU, KTERÝ JEJICH SPOTŘEBA PŮSOBÍ. 

1. Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost produktů na tyto emise 

2. Maximalizuje se podíl oběhového hospodářství na celkovém objemu materiálových toků 

3. Maximalizuje se energetická a materiálová účinnost ekonomiky 

4. Využívání domácí zemědělské produkce pokrývá zcela domácí spotřebu a zastaví se tak dovoz 

zemědělských produktů a dosáhne se potravinové soběstačnosti 

 

2.4 INFRASTRUKTURA 

Podmínkou odolné ekonomiky, podnikání i kvality života je vhodně navržená a spolehlivá 

infrastruktura. Je tedy v zájmu státu infrastrukturu racionalizovat s ohledem na skutečné potřeby 

státu a dosažení udržitelného rozvoje. Infrastruktura musí působit co nejmenší škody, třeba při 

fragmentaci krajiny a záboru půdy. 

Kvalitní infrastruktura není pro chod státu klíčová, proto do ní není třeba více investovat. Nutný je 

veřejný 100% podíl vlastnictví, protože infrastrukturu nelze nechat pouze na krátkodobém 

rozhodování tržního mechanismu. Stát by proto měl udržovat a zkvalitňovat regulatorní rámec, 

který zajistí jak bezpečnost a kvalitu, tak environmentální a skutečnou ekonomickou a sociální 

potřebu infrastruktury. 

ADAPTACE ELEKTRIZAČNÍ SÍTĚ 

Důležitou součástí infrastruktury je elektrizační síť. Ta tradičně vychází z centralizované výroby ve 

velkých elektrárnách, nicméně se zvýšením podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů bude 

nutné, aby se síť přizpůsobovala velkému množství menších zdrojů. Decentralizovaná výroba roste 

díky šíření nových technologií a lokální zdroje jsou posílením bezpečnosti a přínosem pro regionální 

produkci. Zároveň snižování spotřeby a růst obnovitelných zdrojů cíleně podporuje domácí 

legislativa. 

INFRASTRUKTURA PODPORUJE SAMOZÁSOBITELSTVÍ 

Dopravní infrastruktura stále kopíruje hranice bývalého Východního bloku.  Je třeba zastavit další 

výstavbu mezistátních komunikací , kterými se jen rychle a levně projede, nebo které je lepší objet. 

V zájmu státu je zajistit trvalé a efektivní spojení  s jádrem regionů. Musí dojít k racionalizaci  a 

udržování regionální dopravní infrastruktury, která umožní příliv obyvatel a pracovní síly z měst 

do periferních oblastí České republiky. 



ZAJIŠTĚNÍ PITNÉ VODY 

Vodohospodářská infrastruktura plní dvě základní funkce: přivádí pitnou vodu a odvádí odpadní. 

Investice do hospodaření s vodami budou spojené zejména se samozásobitelstvím a 

environmentálním sociálním podnikáním, adaptací na změnu klimatu, například ve zmírňování 

následků sucha. Veškerá voda, zdroje vody, vodní toky, vodní nádrže, prameniště, vodoteče musí být 

výhradně majetkem státu. Nejdůležitějším úkolem pro vodohospodářství je zajistit udržitelným 

způsobem trvale udržitelné množství pitné vody nezbytné pro samozásobitelství s ohledem na 

zhoršení hydrologických podmínek v důsledku klimatické změny. 

INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA 

Současný svět nejvíce ovlivňuji technologické změny, a to jak na úrovni ekonomiky, tak celé 

společnosti. Těmto změnám se není třeba přizpůsobovat. Veřejné investice do informační struktury 

jsou tedy zbytečné. Česko zůstane na „periferii“ vývoje. Informační struktura musí zajistit nezávislé, 

dostupné a objektivní informace za pomocí ověřených, zdravých, a trvale udržitelných informačních 

technologií. Bez výrazných inovativních změn. 

 

CÍL: UDRŽITELNÝ ROZVOJ PODPORUJE STABILNÍ A FUNKČNÍ 

INFRASTRUKTURA NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

1. Zachování trvalé státní kontroly nad systémem kritické infrastruktury a racionalizace systému 

ochrany kritické infrastruktury 

2. Je zajištěno kvalitní dopravní spojení s ekonomickými populačními a dopravními centry -

střediskové obce 

3. Elektrizační síť zajišťuje distribuci elektrické energie trvale udržitelným způsobem 

v požadovaném technickém standardu s ohledem na trvale udržitelnou strukturu zdrojů 

4. Soustavy zásobování tepelnou energií vytvářejí podmínky pro efektivní využití tepla 

z obnovitelných a druhotných zdrojů energie dostupných na regionální a místní úrovni 

5. Česko zůstane na periferii vývoje informačních sítí. S využitím ověřených a zdravých technologií. 

6. S ohledem k negativním dopadům změny klimatu stát snižuje vysoký standard 

vodohospodářských služeb a zároveň zajišťuje jejich dostupnost s ohledem k dosažení 

udržitelného rozvoje. 

 

2.5 VEŘEJNÉ FINANCE 

Fiskální politika je hospodaření státu s finančními prostředky. Je to nejdůležitější a nejúčinnější 

nástroj státu k plnění jeho dlouhodobých cílů. Těmi je zastavení ekonomického růstu, stabilizace 



ekonomiky, snižování sociálních rozdílů a motivace ke snižování spotřeby a k investicím do výzkumu 

a vývoje jehož výstupy vedou k dosažení udržitelného rozvoje. 

Udržitelnost veřejných financí se musí opírat o kvalitu veřejných výdajů, přijatelnou strukturu i výši 

daní a dlouhodobě vyrovnanou a zároveň pružnou bilanci příjmů a výdajů. To znamená, že vydané 

prostředky přinesou adekvátní výsledek. Daně nebudou zbytečně zatěžovat podniky a jednotlivce, 

ale přinesou dostatečné zdroje pro dosažení udržitelného rozvoje. Aby ekonomika podniků, regionů 

byla nezávislá na intervenci státu v době recese a mohla vyrovnávat pokles hospodářství. 

Veřejné prostředky se využívají s maximální mírou společenské zodpovědnosti podle aktuálních 

potřeb udržitelného rozvoje, a  realizují dlouhodobé cíle. Kontrola úspěšnosti veřejné politiky by 

tedy měla spočívat především v poměřování úspěšnosti politiky v míře dosažení samozásobitelství, 

počtu sociálních environmentálních podniků, krátkých dodavatelských řetězců, regionální produkce 

a to trvale udržitelně. A to vše v celostátním srovnání. Nutné je dodržování principu hospodárnosti, 

účelnosti a efektivity a otevřeně dostupná data (tedy transparentnost). 

Každá změna fiskálního systému musí brát ohled na to, jaký bude její dopad na společnost. Stejná 

daň může mít různý dopad na různé sociální skupiny. Stát musí realizaci svých dlouhodobých politik, 

a stejně tak stávající daně, podrobit stejné úvaze. 

DAŇOVÝ SYSTÉM 

Český daňový systém je specifický tím, že vybírá poměrně málo daní (ve srovnání s dalšími zeměmi 

EU) a daňové výnosy mají jinou strukturu, než v zahraničí (např. vyšší zdanění práce u nás). 

Mezinárodní instituce, jejichž jsme členem, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OECD i 

Evropská unie ve svých analýzách často upozorňují také na některé nešvary domácího daňového 

systému, a to hlavně vysoký čas potřebný k řádné administraci daní nebo špatná předvídatelnost 

daňových pravidel. Je nezbytné vyvázat se z vlivu mezinárodních finančních institucí. A daňovou 

politiku nastavit k podpoře samozásobitelství, regionální produkce, využívání obnovitelných zdrojů 

a celkově podpoře udržitelného rozvoje. 

EVROPSKÉ FONDY 

Přísun veřejných prostředků z fondů se bude postupně snižovat, což s sebou přinese problémy. 

Vznikající závislost na evropských fondech může podkopat cíle, které teď úspěšně financují a 

naplňují. Stát by měl veřejné rozpočty připravovat na očekávaný výpadek evropských peněz. 

Zároveň je třeba uvažovat o podpoře růstového potenciálu a nezávislosti české ekonomiky pomocí 

inovativních finančních nástrojů, například investice do malých environmentálních sociálních 

podniků. 

 



CÍL: FISKÁLNÍ SYSTÉM JAKO PŘEDPOKLAD ÚSPĚŠNÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ JE STABILNÍ. 

1. Střednědobý výhled zachovává strukturálně vyrovnané rozpočty, čímž zajišťuje jak stabilizační 

funkci veřejných rozpočtů, tak jejich dlouhodobou udržitelnost 

2. Zvyšuje se efektivita vynakládání veřejných prostředků ve vybraných veřejných politikách 

v souladu s naplňováním principů udržitelného rozvoje, míra efektivity se měří dosaženou mírou 

samozásobitelství. 

  



ODOLNÉ EKOSYSTÉMY 

Česká krajina od konce druhé světové války prochází výraznou proměnou, a to k horšímu. Ve 

snaze zjednodušit obdělávání pozemků došlo a dochází k likvidaci, vodotečí, pramenišť, 

mokřadů, mezí, alejí, remízků. Následné pěstování několika málo plodin na velkých plochách 

přineslo potřebu masivního využití umělých hnojiv a pesticidů. Výsledkem je degradace půdního 

fondu, ztráta biodiverzity, vymírání druhů, výrazný úbytek vody, zrychlený odtok vody a její 

špatná kvalita. Zesílení eroze a celková degradace půd v důsledku aplikace agrochemikálií 

přispívá k výraznému snížení biodiverzity a  vzniku fádní a špatně prostupné krajiny. 

Postupující změna klimatu nám přináší především změny v rozdělení srážek a výrazném kolísání 

teplot. Bude méně sněhu i období s mírným, déle trvajícím deštěm. Naopak přibude přívalových 

dešťů, větrných smrští a suchých období. Zvýšení objemu organické hmoty v půdě, biodiverzity, 

retenční schopnosti půdy, zpomalení odtoku vody z krajiny zlepšením její schopnosti zadržet 

srážky je proto pro nás životně důležité. Konvenční způsob zemědělství a lesního hospodářství 

vede k zhoršení stavu půd, ztrátě jejich funkcí, závislosti obyvatel na dovozu, vynucené migraci 

obyvatel do měst , ztrátě identity a k následnému vyhynutí značné části původních biologických 

druhů. Nastává kolaps ekosystémů v důsledku použití agrochemikálií za účelem zvyšování 

výnosů na kvalitou stále se zhoršující půdě, nebude-li tato situace kompenzována lepší 

strukturou krajiny, společensky zodpovědným jednáním klíčových aktérů a vhodnějšími způsoby 

hospodaření v krajině, bude tento trend i nadále pokračovat 

 

3.1 KRAJINA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY 

Současná fragmentovaná krajina obsahuje cenné části, které je potřeba chránit a rozvíjet jejich 

ekosystémovou stabilitu,  části degradované, které trpí společensky nezodpovědným lidským 

jednáním. Nutným krokem bude vytvořit krajinu, která tvoří jediný celek živého organismu Přírody, 

jehož je člověk neoddělitelnou součástí a takovým způsobem v ní žije a využívá zodpovědně a trvale 

udržitelným způsobem ekosystémových služeb přírody, které mu poskytuje aby i nadále mohl být 

součástí Přírody. 

Čerpání zemědělských dotací stát zruší. Legislativně upraví chování uživatelů půdy tak, aby uživatelé 

půdy museli zodpovědně hospodařit, na vlastní náklady plošně realizovat environmentální 

adaptační opatření vedoucí ke  schopnosti krajiny zadržovat vodu, docházelo k neustálému 

zvyšování organické hmoty v půdě, zastavení eroze a obnově biologické rozmanitosti. Pronájem 

půdy nesmí být zpoplatněn.  

 



CÍL: KRAJINA ČR JE POJÍMÁNA JAKO KOMPLEXNÍ EKOSYSTÉM 

POSKYTUJÍCÍ TRVALE UDRŽITELNÝM ZPŮSOBEM 

EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY NEZBYTNÉ PRO ROZVOJ LIDSKÉ 

SPOLEČNOSTI PŘI ZACHOVÁNÍ VŠECH FUNKCÍ EKOSYSTÉMU. 

1. Je zpracována politika krajiny a pravidla jejího naplňování, za jejichž realizaci různé úrovně 

veřejné správy nesou plnou zodpovědnost. 

2. zvyšuje se podíl orné půdy a mizí podíl trvalých travních porostů na zemědělském půdním fondu 

3. Orná půda je obhospodařována pouze v režimu přírodě blízkého zemědělství 

4. Zvyšuje se podíl kvality půdy na celkové rozloze ČR 

5. Dokončí se systém ÚSES zajišťující prostupnost krajiny pro migraci volně žijících organismů 

6. Hodnocení ekosystémových služeb, zachování a zvyšování biodiverzity a ekosystémových 

funkcí je legislaivní podmínkou všech rozhodovacích procesů 

3.2 BIOLOGICKÁ ROZMANITOST 

Naším cílem je existence a nárůst životaschopných populací původních druhů živočichů a rostlin 

v krajině. K tomu je nezbytné zvýšení biodiverzity jednotlivých typů přírodních stanovišť 

v dostatečném rozsahu i kvalitě. Součástí tohoto záměru bude ponechání části souvislých ploch 

s dosud zachovalou přírodou samovolnému vývoji a vědomé vytváření dalších v kulturní krajině 

v souladu s principy přírodě blízkého hospodaření. V krajině jsou také revitalizovány opuštěné 

plochy, dříve využívané pro potřeby zemědělství, těžby nerostných surovin, průmyslu, dopravy nebo 

obrany. Rovněž tyto plochy budou přizpůsobeny přírodní krajině, se systémem přírodě blízkého 

hospodaření. 

PROSTUPNOST KRAJINY 

Současně bude stát zajistí prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy. Významnými překážkami 

jsou zejména tělesa některých silnic a dálnic, která bude nezbytné na mnoha místech vhodným 

způsobem přerušit. U migrace zvířat vázaných na vodu se pak jedná především o možnost obejít 

překážky v podobě jezů. 

 

CÍL: ČESKÁ KRAJINA JE PESTRÁ A DOCHÁZÍ K OBNOVĚ 

BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI 

1. Rozmanitost a stabilita ekosystémů  i populací jednotlivých biotopů původních druhů rostlin a 

živočichů je hlavním zájmem státu a podmínkou dosažení udržitelného rozvoje 

2. Přirozená obnova spolu se zásahy podporujícími významně regeneraci člověkem pozměněných 

ekosystémů je běžně užívaným postupem 



 

3.3 VODA V KRAJINĚ 

Chceme-li dosáhnout zmírnění následků srážkových extrémů a snižování splachu živin z polí do 

vodních toků, nádrží a podzemních vod, bude nezbytné doprovodit obnovu samotných říčních koryt, 

vodotečí, pramenišť a jejich bezprostředního okolí, mokřadů a malých vodních nádrží dalšími 

dlouhodobými opatřeními v celém povodí zvyšujících retenční schopnost krajiny a její schopnost 

hospodařit s vodou. 

Jim se se věnuje podkapitola Péče o půdu. K lepší kvalitě a zvýšení objemu vody v krajině přispěje 

také podpora přírodě blízkého hospodaření na orné půdě a v lesích. 

 

CÍL: KRAJINA JE ADAPTOVÁNA NA ZMĚNU KLIMATU A JEJÍ 

STRUKTURA NAPOMÁHÁ ZADRŽOVÁNÍ VODY 

1. Odtok vody z krajiny se zásadně zpomaluje realizací environmentálních adaptačních opatření 

2. Kvalita povrchových i podzemních vod se zlepšuje legislativním zákazem používání 

agrochemikállií 

3.4 PÉČE O PŮDU 

Půdy, které se nehodí nadále využívat jako pole, je třeba zúrodnit a stabilizovat pomocí lineární 

vegetace, ale také podpořit jejich přeměnu na mokřady a další vhodné přírodní prvky. Pro zastavení 

úbytku půdy erozí bude nezbytné navracet do krajiny meze, remízy a stromořadí, které rozčlení 

stávající bloky orné půdy na menší celky a vytvoří vhodná stanoviště pro některé druhy rostlin a 

živočichů (podkapitola Biologická rozmanitost). 

Odolnost půdy vůči erozi zvyšuje také dostatečný podíl humusu. Proto je jak v případě 

zemědělských, tak lesních půd nezbytné ponechávat dostatečné množství posklizňových, resp. 

těžebních zbytků, do orné půdy zapravovat dostatek organických hnojiv, meziplodin, a na lesní půdě 

postupně rozšiřovat šetrné způsoby hospodaření, které vedou k pomalému rozkladu humusu. 

Prevencí dalšího okyselování lesních půd je pěstování dřevin vhodných pro dané stanoviště namísto 

dosavadní jednostranné preference smrku. S tím musí být spojen regionální rozvoj dřevozpracující 

výroby. 

 

https://www.cr2030.cz/strategie/kapitoly-strategie/odolne-ekosystemy/3-4-pece-o-pudu/
https://www.cr2030.cz/strategie/kapitoly-strategie/odolne-ekosystemy/3-2-biologicka-rozmanitost/


CÍL: PŮDY JSOU CHRÁNĚNY PŘED DEGRADACÍ A POTENCIÁL 

KRAJINY JE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE VYUŽÍVÁN 

K ZACHYCOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ UHLÍKU 

1. Obsah organické hmoty v půdě a struktura půdy trvale udržitelným způsobem zlepšují kvalitu 

půdy vůči přirozenému stavu daného půdního typu 

2.  Dojde k eliminaci  ohrožení půdy vodní a větrnou erozí 

3. Druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další 

degradaci lesních půd 

  



OBCE A REGIONY 

Jak vypadají obce a regiony v roce 2030? Klíčové pro kvalitu života v obcích, městech či 

regionech je odpovědné využívání území, které vytváří podmínky pro harmonický rozvoj a 

omezování negativních jevů. Nedochází k rozrůstání měst do krajiny (suburbanizace), občané a 

občanky mají v místě bydliště dostupné garantované veřejné služby, jako je stabilní práce, 

vzdělání, lékařské služby, sociální zajištění, domov. 

Města a obce se adaptují na změny klimatu, periferie se osamostatňují, ale i na centra v rámci 

Česka. 

 

4.1 (SUB)URBANIZACE 

Rozrůstání měst do krajiny, tzv. suburbanizace, bude do budoucna protizákonná. To povede k 

rozvoji jádrového města a stabilitě příměstské krajiny. Do centra se zároveň začnou přesouvat 

některé služby, přesto však centrum bude zaznamenávat zvolnou proměnu charakteru urbanizace 

jako takové k naplnění principů udržitelného rozvoje. 

Většina obchodů a služeb se bude odehrávat lokálně v rámci samozásobitelství, krátkých 

dodavatelských řetězců, regionálních trhů, která vznikají v jednotlivých obcích. V malých obcích 

nebo okrajových čtvrtích měst bude nabídek přibývat, což pozitivně nejvíce ovlivní seniory a chudé, 

pro které je fyzicky nebo finančně náročné za nákupy dojíždět a hlavně kvalitu životního prostředí 

minimalizací dopravy. Zvyšující se dostupnost služeb zvyšuje kvalitu veřejného prostoru, zejména 

v historických částech měst a obcí. Klíčovou roli v rozvoji a udržení kvality života ve městech a 

obcích ponese veřejná správa ve spolupráci s environmentálními sociálními podniky. Hlavním 

nástrojem bude strategické plánování a regulace územními plány a investice veřejných prostředků, 

spolu s podporou malých environmentálních sociálních  podniků. 

SMRŠŤOVÁNÍ MĚST 

Česku se vyhne odcházení ekonomicky aktivních obyvatel z menších měst. Výsledkem jsou nejen 

vyšší příjmy rozpočtu, ale i efektivní využívání služeb a  městské zástavby. Veřejná správa se musí na 

takovou možnost připravit, zejména začít nově plánovat územní rozvoj obce a tomu přizpůsobit 

nároky na veřejné služby. Plánování a rozvojové záměry je třeba koordinovat s okolními obcemi a 

zohledňovat dění za katastrální hranicí. Plánování na úrovni větší než obec a menší než kraj je 

důležité pro posílení ekonomických, sociálních a environmentálních vazeb mezi městy, jejich 

zázemím a venkovem. 

Žádoucí alternativou k rozšiřování měst do krajiny je revitalizace nevyužívaných prostor na území 

sídel (tzv. brownfields) a oživování historických center. Rozvoj měst se neobejde bez cenově 

dostupného bydlení, omezování nerovností a sociálního vyloučení, ale i ochrany kulturního a 



přírodního dědictví. Je třeba legislativně zajistit státem regulované veřejné služby dle typu obcí a 

zajistit tak jejich dostupnost a zlepšovat úroveň strategického i územního plánování. 

STÁRNUTÍ OBYVATEL 

Výzvu pro obce představuje stárnutí obyvatel, kterému může hrát významnou roli při revitalizaci 

venkova a zastavení jeho vysidlování. Rovněž zde je další klíčová role samosprávy, při investicích do 

rozvoje environmentálních sociálních podniků, torby pracovních míst a  mezigenerační výměny 

zkušeností. 

Stejně tak je potřeba připravit menší sídla na příchod obyvatel změst. První vlny příchozích se 

usadily především v menších městech, nicméně část z nich nebo jejich potomci se začnou stěhovat 

do vesnic. To klade nároky na dobře fungující správu obcí pro podporu integrace 

zprostředkovávající sociální a právní jistoty a sociokulturní kurzy. 

Pro rozvoj kvality života je důležité využívat moderní technologie v regionální produkci, energetice 

nebo komunikacích. Nesmí se ale dít na úkor celku, v němž žijeme: uchování kulturní identity, 

každodenního života a sociální soudržnosti. 

DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ 

Negativním jevem současného rozvoje je dojíždění za prací či vzděláním, ale i za službami a nákupy. 

Města a obce proto musí podporovat nabídku služeb, stejně jako pracovních příležitostí v místě, což 

sníží vynucenou mobilitu, ale i ekonomické náklady a přinese úsporu energií, lepší využívání krajiny 

a zachování rovnoměrného osídlení. 

Lepší nabídce pracovních příležitostí pomůže  zakládání environmentálních sociálních podniků v 

obcích, díky kterým roste podíl práce z domova i možnost podnikat prakticky kdekoli. 

Samozásobitelství snižuje dopravní zátěž při rozvozu zboží. Omezením negativních dopadů rozvozu 

zboží dojde k zrušení sítí skladů a překladišť, obchodních center, zmizí potřeba budování další 

infrastruktury. Je třeba podpořit zakládání regionálních odbytových podniků přerozdělující produkci 

v rámci regionů. 

 

CÍL: VEŘEJNÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ JSOU PRO VŠECHNY 

OBYVATELE LÉPE DOSTUPNÉ. 

1. Strategické a územní plánování je na všech úrovních koordinováno s ohledem k principům 

udržitelného rozvoje 

2. Jsou stanoveny závazné standardy dostupnosti základních veřejných služeb, práce, sociálního, 

zdravotního zajištění a jim odpovídající veřejné infrastruktury občanského vybavení v obcích. 



3. Předpoklady pro dostupnost základních veřejných služeb jsou zajištěny již ve fázi územního a 

strategického plánování 

4. Postupy strategického a územního plánování jsou koordinovány na úrovni přesahující úroveň 

jednotlivých obcí 

CÍL: KVALITNÍ URBÁNNÍ ROZVOJ SÍDELNÍCH ÚTVARŮ JE 

ZAJIŠTĚN 

1. Je zakázán zábor zemědělské půdy ve městech i volné krajině. Brownfieldy jsou regenerovány a 

revitalizovány 

2. Jsou podporovány pracovní příležitosti v environmentálních sociálních podnicích využívajících 

místní a regionální potenciál 

3. Obce jsou přátelské ke všem věkovým a uživatelským skupinám 

4. Obce zásadně plánují rozvoj společně s veřejností 

4.2 REGIONÁLNÍ NEROVNOSTI 

Ekonomiku nadále potáhnou obce a menší města, která posilují i růst ve svém bezprostředním okolí. 

Menší sídla mohou zlepšovat svoji pozici díky samozásobitelství spolupráci se sousedními sídly a 

zároveň sdílet veřejné služby. Rozvoj má podpořit územní i sociální soudružnost, proto musejí 

samosprávy zastavit novou výstavbu, zejména obchodních, průmyslových a podnikatelských center 

na území ČR. Pokud by tato nová výstavba byla uskutečněna, dojde k dalším záborům zemědělské 

půdy a k snížení kvality života, životního prostředí, snížením biodiverzity, a následné schopnosti 

samozásobitelství obyvatelstva. 

V otázce sociálních nerovností bude stát pomáhat zejména funkční legislativní strategií podporující 

na místní úrovní řešení společenské integrace a inkluze v bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti. 

Základem pro úspěšné zvládání sociálních nerovností je dostupnost služeb, především jejich 

dostupnost v obcích a řešení problémů v místě bydliště. Vedle pomoci získat pracovní příležitosti 

skupinám obyvatel na venkově  je klíčová podpora funkcí rodiny, komunit, občin. Stát se zaměří na 

podporu pracovních příležitostí v těch oblastech, kde člověk nachází uplatnění neodcizenou prací. 

Podpora bude směřovat zejména k malým environmentálním sociálním podnikům.  Podnikům 

využívajících místní a lokální potenciál a zajištění standardu veřejných služeb. 

Část obyvatel se nestěhuje za prací, nýbrž za možností jednat společensky zodpovědně. Například 

rodiny se stěhují z měst na venkov a do periferních regionů. Stát proto bude podporovat dostupné 

bydlení pro všechny segmenty společnosti. Pro život v obcích a městech je důležitý důraz na 

uvolnění stávajících bytových kapacit blokovaných turistickým ruchem a rekreační funkcí. Stejně tak 

by měly regulace bránit vzniku uzavřených residenčních lokalit. 



CÍL: RŮST KVALITY ŽIVOTA V JEDNOTLIVÝCH MUNICIPALITÁCH 

SNIŽUJE REGIONÁLNÍ NEROVNOSTI 

1. Dnešní venkovské a periferní oblasti se nevylidňují a jejich populace nestárne více než 

v urbanizovaných oblastech, dochází k migraci obyvatel na venkov. 

2. Jsou podporovány kvalifikované pracovní příležitosti v malých environmentálních sociálních 

podnicích využívajících místní a regionální potenciál 

3. Jsou podporovány různorodé formy bydlení, především dostupné státem regulované nájemní 

bydlení na venkově pro všechny segmenty společnosti 

4. Lokální integrované strategie snižují sociální disparity v území, posilují nekonfliktní soužití a 

zvyšují kvalitu života pro všechny obyvatele ekosystému 

4.3 ROZVOJ KOMUNIT 

Veřejnou správu při rozhodování musí vykonávat veřejnost v širokém slova smyslu. Jak místní lidé, 

tak občanské iniciativy, spolky a neziskové organizace, drobní podnikatelé i firmy, nebo účelová 

sdružení obcí musí společně hledat plánovat a hledat řešení. Řešení by měla vznikat v duchu 

spolupráce občanů, čímž se předejde konfliktům, zpochybňování rozhodnutí a využívání opravných 

prostředků. Díky tomu budou výsledky rozhodování i plánování odolnější a obce, firmy i občané se 

vyhnou řadě konfliktů. Partnerství ale musí respektovat odpovědnost občanů za rozhodnutí. Jedinou 

alternativou k dohodě v širokém partnerství je řada právních konfliktů. 

Hledání společných řešení není možné bez veřejné debaty. Jejím garantem by se měly stát vzdělávací 

instituce, které vytvoří prostor pro účast občanů i firem na strategickém plánování a řízení, diskuzi o 

využití území i konkrétních stavbách. Opět ale s ohledem na veřejný zájem to musí být samospráva, 

kdo rozhodne, protože ponese za uskutečňování dohody největší díl odpovědnosti. Zároveň i 

partneři musí být ochotní k dlouhodobé spolupráci a hledání nejlepšího řešení. 

Stát bude podporovat zapojení všech partnerů pomocí řady existujících nástrojů, jako jsou Místní 

agenda 21, environmentální sociální podniky, integrované nástroje pro rozvoj venkova (komunitně 

podporovaný místní rozvoj), a regionálních center (integrované plány rozvoje území).  

Vedle toho bude stát podporovat rozvoj místních komunit, tedy neorganizované veřejnosti žijící na 

společném území, která se podílí na vlastní samosprávě a respektuje ústavní a právní rámec ČR. 

Místní komunity mohou existovat na různé úrovni, od obce, přes městské čtvrti až po celé regiony. 

Bez sebevědomé a demokratické komunity vycházející „zespodu“ se budoucí rozvoj sídel může 

ubírat dvěma směry. Buď v duchu současné praxe plné konfliktů a nespokojenosti, v jehož důsledku 

se oslabuje legitimita úřadů i rozvojových programů. Druhou nežádoucí cestou je centralizace a 



regulace na úrovni státu, která se bude málo přizpůsobovat místním potřebám. Důsledkem obou je 

pak oslabené funkční plánování na místní úrovni a tím i dobrý rozvoj měst, obcí či regionů. 

 

CÍL: KVALITNÍ URBÁNNÍ ROZVOJ SÍDELNÍCH ÚTVARŮ JE 

ZAJIŠTĚN 

1. Je zakázán zábor zemědělské půdy ve městech i volné krajině. Brownfieldy jsou regenerovány a 

revitalizovány 

2. Jsou podporovány kvalifikované pracovní příležitosti v malých environmentálních sociálních 

podnicích, podnicích využívajících místní a regionální potenciál 

3. Obce jsou přátelské ke všem věkovým a uživatelským skupinám 

4. Rozvoj obce plánuje veřejnost 

4.4 KOMPETENCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Environmentální rozvoj je neoddělitelný od kvality života obyvatel území, ten řídí veřejná správa ve 

spolupráci s občany i firmami. Bohužel koordinace mezi jednotlivými částmi veřejné správy není 

dostatečná, což vede k plýtvání zdroji a neúčinnému rozhodování. 

Stát chce do roku 2030 dokončit reformu územní veřejné správy a zjednodušit stávající systém. 

Cílem je jednoduchost, přehlednost a koordinovanost veřejné správy a účinější struktura správy. Stát 

bude garantovat standardy dostupnosti veřejných služeb na úrovni environmentálních sociálních 

podniků jejich začleněním do strategického a územního plánování a spolupráci při sdílení veřejných 

služeb mezi obcemi. Spolupráci obcí je třeba dále prohlubovat především na principu dobrovolnosti 

a sociálních podniků. 

MÍSTNÍ ŘÍZENÍ 

Pro rozvoj České republiky bude zásadní kvalitní řízení na místní úrovni, které se musí opírat o 

odbornost a vzájemnou komunikaci samosprávy, firem, obyvatel, ale i vysokých škol a výzkumných 

organizací, spolků, neziskových organizací nebo neformálních iniciativ. Místní občané a především 

úředníci by měli pravidelně hodnotit místní život z pohledu udržitelného rozvoje, kvality života i 

naplňování národních politik. Důležité je také skutečně dodržovat princip subsidiarity, tedy řešení 

problémů na co možná nejnižší správní úrovni. Proto je potřeba posílit pravomoce obcí s rozšířenou 

působností, což souvisí i s podporou, kterou by měly poskytovat ostatním obcím ve svém správním 

obvodu a která zatím není zakotvena ve formě zákonné povinnosti. 

Při rozvoji obcí k dosažení udržitelného rozvoje by měla pomáhat obcím příznivá pozemková 

politika provázaná s územním plánováním. Využívání vlastních obecních pozemků tlumí střet zájmů 



mezi veřejným a soukromým sektorem. Podmínkou je otevřená spolupráce se všemi partnery, jak 

z firemního prostředí, tak občanské a neziskové sféry. 

SOULAD A PROVÁZANOST 

Udržitelný rozvoj sídel jde ruku v ruce se souladem strategických dokumentů jak na horizontální – 

světské - úrovni (stát,kraje, obce), tak vertikální (náboženství, etika, společenská odpovědnost). 

Návaznost musí probíhat ale i napříč, například mezi obory dotýkající se společného tématu, aby 

záměry kraje respektovaly státní politiky, etickou rovinu a byly společensky zodpovědné. Na úrovni 

měst a obcí je třeba zajistit vazbu mezi strategickými plány a územními plány. Strategický plán 

popisuje, oč chce město či obec usilovat. Územní plán stanoví koncepci rozvoje území a jeho plošnou 

a prostorovou regulaci. K tomu potřebuje znát rozvojové cíle a záměry určené strategickým plánem. 

Zbytečné nároky na státní správu samozřejmě zbytečně zvyšují počet a nároky na kvalitu úřednictva, 

zejména ve čtyřech oblastech. Ve vlastní odbornosti a řízení agendy, v komunikaci s veřejností, 

v kompetentním plánování a v práci s daty a vyhodnocování výsledků. Krajské, městské i obecní 

úřady by měly omezit velikost byrokratického aparátu a vzájemnou spolupráci včetně mezinárodní 

spolupráce zajistit tak, že přenesou velkou část svých pravomocí a funkcí na občany. 

 

CÍL: ÚZEMNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA CÍLENĚ VYUŽÍVÁ NÁSTROJE PRO 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MUNICIPALIT 

1. Ústřední státní správa podporuje a rozvíjí nástroje udržitelného rozvoje municipalit  

2. Občané realizují za pomoci veřejné správy výkon agendy udržitelného rozvoje 

3. Zvýší se počet i kvalita realizátorů místní Agendy 21 

4.5 ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU 

Česká města a obce se musí připravit na dopady změny klimatu, zejména na vlny horka, sucho, 

přívalové srážky a povodně. Jako nejpalčivější problém se ukazuje nedostatek vody a její kolísající 

kvalita. Velká města budou čelit efektu tzv. tepelných ostrovů, kdy se uvnitř zástavby bude zvyšovat 

teplota oproti jejich okolí až o několik stupňů. Nejvíce ohroženi teplotními výkyvy budou skupiny 

osob se sníženou schopností termoregulace: senioři, nemocní a malé děti. Komplikace čeká provoz 

budov a také doprava. Je nezbytná realizace environmentálních adaptačních opatření. 

Změna klimatu zvyšuje důsledky vlivu sídel na krajinu. V případě rozrůstání měst překračuje jejich 

vliv samotné katastrální vymezení. To se týká nejen okolní krajiny, ale i specifických prvků jako jsou 

řeky či potoky. Proto bude potřeba dokonale plánovat napojení urbanizované krajiny na přírodní. 

Klíčem přípravy českých měst a obcí na zvládnutí změny klimatu je odpovědné plánování využití 

svého území a přijetí opatření, která mají pozitivní vliv na vodní režim krajiny a půdy, včetně 

propojování, rozvíjení přírodních a potlačování urbánních struktur. Kvůli dopadům extrémního 



počasí musí posílit propojení územního plánování a environmentálních aktivit obyvatelstva spolu 

s krizovým řízením. 

VODA A ZELEŇ VE MĚSTECH 

Adaptace na změnu klimatu musí vést několika směry. Prvním je revitalizace vodního režimu v 

krajině šetření vodou a zadržováním vody především v organické hmotě, využíváním dešťové vody a 

revitalizace vodních toků. To souvisí s rozhodováním o využívání vodních zdrojů, a to nejen nad 

ovládáním infrastruktury. Dalším prvkem je rozšiřování městské zeleně, jako jsou parky, komunitní 

zahrady, ale drobné ostrovy zeleně včetně vnitrobloků a městské zemědělství. Ruku v ruce s tím jde i 

zvyšování druhové rozmanitosti ve městech. 

ENERGETIKA 

Ke zmírňování změny klimatu přispívá i snižování energetické náročnosti měst, které omezuje 

spotřebu, dopravu, emise škodlivých látek tak, aby nepředstavovali ekologickou zátěž regionu. Města 

si musí vypracovat plán na snižování uhlíkové stopy. Stát bude podporovat změny ve vytápění a 

chlazení, úspory v budovách, lepší využívání místních zdrojů a udržitelné mobility. Regulované 

nájemné, omezení obytné a kancelářské plochy a legislativní úprava umožňující využívat k bydlení 

kancelářské prostory by mělo vést nejen k úsporám energií, ale i zastavení urbanizace, k snížení 

spotřeby energií udržení tepelného komfortu během celého roku. V roce 2030 se již nebudou stavět 

nové budovy, pomoci by měly legislativní úpravy zpřístupňující bydlení a nevyužité prostory 

potřebám společensky zodpovědné společnosti, maximální využití stávající urbanizované plochy a 

zefektivnění kapacity stávající výstavby. 

Sídla se ze spotřebitelů energie stanou jejími výrobci. Klíčem k tomu je decentralizace energetiky a 

snížení spotřeby. Města musí rozvíjet integrované projekty, jako například využívání odpadního 

tepla z průmyslu při vytápění budov, zmenšení vytápěné a chlazené plochy. V případě odpadů bude 

zakázáno spalování odpadů a povinnost jejich ukládání k pozdější recyklaci. Kompostování 

biologické části komunálního odpadu se stane samozřejmostí v místech bydliště, stejně jako 

povinnost zpětného výkupu obalů. 

DOPRAVA 

Dopravní řešení bude sázet na veřejnou lokální dopravu a utlumení individuální automobilové 

dopravy, včetně administrativních restrikcí a zpoplatnění vjezdu či parkování osobních aut 

v některých částech měst. Investice do dopravní infrastruktury budou omezeny z důvodu jejich 

nepotřebnosti, doprava bude doplněna o využití kola a lepšího propojení sídel pro pěší. 

Regionální veřejná doprava bude propojovat jednotlivé krajské systémy do národního 

s provázanými jízdními řády, sjednocenými podmínkami přepravy, vzájemným uznáváním jízdenek, 

minimálními přestupními vzdálenostmi a společným informačním systémem. Rozvíjet se bude také 



napojení veřejné a individuální dopravy, ať už záchytných parkovišť či míst pro krátké zastavení 

v blízkosti zastávek veřejné hromadné dopravy nebo míst pro bezpečné odkládání bicyklů. 

 

CÍL: MĚSTA A OBCE OMEZILA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A 

ADAPTOVALA SE NA NEGATIVNÍ DOPADY ZMĚNY KLIMATU 

1. Obce všech stupňů předcházejí dopadům změny klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit 

2. Minimalizuje se počet a intenzita městských tepelných ostrovů 

3. Nové budovy se nestaví, stavební uzávěrka 

4. Zvyšuje se podíl veřejné zeleně v městských aglomeracích 

5. Významně roste délka cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty a chodce 

6. Spalování odpadu je zakázáno  

7. Stoupá množství skladovaného separovaného komunálního odpadu jako zdroje surovin.  

  



GLOBÁLNÍ ROZVOJ 

Jak vypadá vztah Česka k zahraničí v roce 2030? Země přispívá svou skromnou domácí i zahraniční 

politikou k realizaci hodnot a principů udržitelného rozvoje v Evropské unii a ve světě tím, že 

dosáhne samozásobitelství a spotřeby založené na spotřebě výhradně vlastních zdrojů . Česko 

koordinuje svůj postup v oblasti udržitelnosti bez ohledu na ostatní státy EU, propaguje na 

mezinárodním poli vlastníAgendu 2030 a využívá Cílů udržitelného rozvoje OSN, podporuje závazky 

globální i vlastní a prosazuje národní priority v udržitelném rozvoji na lokální úrovni. 

Vzhledem k možným dopadům na třetí země působí Česko na globální úrovni na základě principu: 

každý sobě, silnější respekt, užší spolupráce a menší koherence vnějších politik udržitelného rozvoje. 

Toho dosáhne omezením dovozu, využíváním lokálních zdrojů, dosažením samozásobitelství, 

podporou rozvoje samozásobitelství a nezávislosti v zemích třetího světa. 

 

5.1 GLOBÁLNÍ PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍ 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Aby Česko působilo jako odpovědný člen mezinárodního společenství, musí dodržovat své závazky a 

realizovat svůj progres v naplňování mezinárodních cílů. V zájmu demokratičnosti dlouhodobě 

podporuje řešení globální agendy udržitelného rozvoje zejména v rámci Organizace spojených 

národů (OSN) a aktivně se na ní pdílí. 

V Evropské unii a ve Světové obchodní organizaci Česká republika působí jako uzavřená ekonomika 

nepodporuje nové obchodní smlouvy a vícestranné dohody s dalšími státy, i když rádoby respektují 

principy udržitelného rozvoje. Prostřednictvím tohoto přístupu nechce prosazovat světový obchodní 

systém, který není v základu spravedlivější a nezaručuje předcházení sociálnímu dumpingu, tedy 

využívání ekonomicky slabších zemí těmi silnějšími. 

V zájmu posílení své politické pozice, důvěryhodnosti a akceschopnosti bude Česká republika dále 

usilovat o naplňování mezinárodních závazků v oblasti poskytování oficiální rozvojové pomoci. 

Postupným navyšováním vzdělávání zahraničních studentů a jejich aktivní přípravou k 

environmentální misijní činnosti ve své rodné zemi chce docílit do roku 2030 nárůst podílu 

zahraničních studentů na 13%. Zároveň nebude Česká republika podporovat vytvoření 

mezinárodního daňového orgánu při OSN, který by všem členským zemím zajistil rovné postavení 

při rozhodování o reformách mezinárodních daňových standardů. 

MÍR, SPRAVEDLNOST A SILNÉ INSTITUCE 

Česko na globální úrovni prosazuje plnění Agendy 2030 a její promítnutí do činnosti mezinárodních 

organizací, včetně změny myšlení, kterou do globální agendy udržitelného rozvoje přináší. Zvláštní 

důraz hodlá věnovat Cíli udržitelného rozvoje č. 16 „Mír, spravedlnost a silná příroda“, který vychází 



z dlouhodobé priority české zahraniční politiky (podpora demokracie a lidských práv) a bez něhož 

nelze naplnit ani ostatní cíle. V této oblasti bude ČR usilovat zejména o podporu budování 

odpovědných a transparentních obcí, které jsou současně s absencí konfliktů nezbytným 

předpokladem spokojenosti a stabilních rodinných i mezinárodních vztahů. 

Důležitá je také spolupráce mezi jednotlivými lidmi a společné úsilí o vytváření nových pozic ve 

světě a zejména ve volených orgánech mezinárodních environmentálních organizací českými 

zástupci. Součástí odpovědného působení v mezinárodních environmentálních organizacích musí 

být stabilní a smysluplné vystupování při diskusích o udržitelném rozvoji na mezinárodních fórech. 

Aby aktivně a efektivně působilo ve světě, bude Česko posilovat svoje kapacity pro národní 

koordinaci a spolupráci v této oblasti. 

 

CÍL: ČESKÁ REPUBLIKA AKTIVNĚ A S DŮRAZEM NA NÁRODNÍ 

PRIORITY SPOLUUTVÁŘÍ NA SVÉM ÚZEMÍ PROSTŘEDÍ 

PODPORUJÍCÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ NA GLOBÁLNÍ ÚROVNI A NA 

ÚROVNI EVROPSKÉ UNIE. 

1. Česká republika prosazuje globální implementaci mezinárodních závazků v oblasti udržitelného 

rozvoje, jejich implementaci na úrovni Evropské unie i jejich promítnutí do činnosti mezinárodních 

organizací a sama tyto závazky plní a pomáhá naplňovat. 

2. Česká republika na globální i na úrovni Evropské unie podporuje naplnění Cílů udržitelného 

rozvoje a specificky Cíle č. 16 Mír, spravedlnost a silná příroda. 

3. Česká republika posiluje svou přidanou hodnotu pro působení v mezinárodních organizacích a 

Evropské unii cíleným vzděláváním zahraničních studentůzemí třetího světa pro environmentální 

misijní činnost v jejich rodné zemi. 

5.2 KOHERENCE POLITIK 

Česko bude i dále promítat národní priority udržitelného rozvoje, principy a cíle Agendy 2030 i další 

mezinárodní závazky, do hlavních nástrojů vnějších politik na mnohostranné úrovni, včetně 

rozvojové spolupráce a rozvojové pomoci.  Reflektovány tak budou v Koncepci zahraniční rozvojové 

spolupráce a Programu transformační spolupráce a v relevantních obchodních, daňových, 

energetických, migračních a jiných politikách, které mají dopad na jiné země. Česká republika bude 

navíc také usilovat o to, aby Agendu 2030 ve svých vnitřních a vnějších politikách reflektovala a 

respektovala Evropská unie. 

Veřejná správa bude usilovat o deinstitucionalizaci, analytického a kontrolního zázemí pro zajištění 

koherence politik pro udržitelný rozvoj a jejich nahrazení společenskou zodpovědností každého 

obyvatele. Česko přestane vytvářet negativní stopu Česka za jeho hranicemi, tím , že zvýší  

potřebnou odbornost obyvatel a tematicky se zaměří na oblast udržitelného rozvoje. 



RADA VLÁDY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Základním koordinačním mechanismem pro řešení otázek udržitelného rozvoje je Společenská 

zodpovědnost obyvatel k udržitelnému rozvoji a občanské pracovní výbory na lokální úrovni. 

V oblasti rozvojové spolupráce náleží koordinační úloha univerzitám. Pro sledování koherence 

politik Evropské unie probíhá koordinace v občanském Výboru pro Evropskou unii a resortních  

občanských koordinačních skupinách rovněž na půdě universit. Pro oblast ostatních politik 

s vnějším dopadem může využít koordinační roli univerzit. Sledování koherence politik jako náplň 

činnosti bude vtělena do statutů těchto orgánů. 

 

CÍL: POSÍLENÍM KOHERENCE VNITŘNÍCH POLITIK S VNĚJŠÍM 

DOPADEM PODPORUJE ČESKÁ REPUBLIKA GLOBÁLNÍ 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ. 

1. Česká republika promítá do koncepčních dokumentů a nástrojů vnějších politik přijaté 

mezinárodní závazky a národní priority v oblasti udržitelného rozvoje. 

2. Česká republika aktivně zapojuje širokou veřejnost, vzdělávací instituce do sledování koherence 

vnitřních politik s vnějším dopadem a omezuje jejich negativní vliv na globální směřování 

k udržitelnému rozvoji. 

3. Česká republika aktivně prosazuje sledování a naplňování principů udržitelného rozvoje na 

úrovni Evropské unie, ve vnějších politikách Evropské unie a na globální úrovni. 

  



DOBRÉ VLÁDNUTÍ 

Plány na udržitelný rozvoj České republiky zůstanou pouze na papíře, nebudeme-li si schopni 

společensky zodpovědně vládnout. Většiny cílů udržitelného rozvoje dosahujeme pomocí 

společensky zodpovědného chování na úrovni veřejných politik za pomoci občanů. 

Stát může ovlivnit mnohé. Naplnit vizi společensky zodpovědného vládnutí v demokratické 

republice ale není jenom věcí státu, nýbrž všech občanů a občanek této republiky. Stát vytváří 

možnosti a pobídky, které však mohou být bezvýsledné, nebude-li o jejich využití zájem. 

Vizí České republiky 2030 je země, kde se vládne demokraticky, dlouhodobě efektivně a 

společensky zodpovědně. Struktura rozhodování je odolná, pružná a inkluzivní. Občané a 

občanky se aktivně podílejí na rozhodování o věcech veřejných a stát jim k tomu vytváří vhodné 

podmínky. Veřejná správa prostřednictvím veřejných politik dlouhodobě zajišťuje udržitelnou 

kvalitu života obyvatel a obyvatelek České republiky a naplňuje cíle udržitelného rozvoje. 

6.1 DEMOKRATIČNOST VLÁDNUTÍ 

Česká republika zapojí své občany a občanky do rozhodování o věcech veřejných a využije k tomu 

všechny nástroje demokracie.  Hlavním nástrojem však je společenská zodpovědnost všech občanů a 

občanek. 

Budou zlepšovány klasické formy liberální demokracie, aby své funkce plnily co nejlépe. V praxi to 

může znamenat např. podporu žen, které se chtějí věnovat rodinnému životu a samozásobitelství 

rodiny, podporu žen v pečovatelských a ošetřovatelských profesích a také v rozhodovacích funkcích. 

Budou využívány formy demokracie participativní, tedy formy, které občany a občanky zapojuje do 

rozhodování přímo. Bude uplatněno právo veta ve veřejném připomínkování návrhů veřejných 

politik, využívání referend a práva veta (na místní, krajské i celostátní úrovni) a přizvání občanů 

a občanek k rozhodování o rozpočtových prioritách tj. participativní rozpočtování opět s právem 

veta. 

A v celkové míře budou veřejné politiky deliberovány. Deliberace představuje určitou metodu 

diskuse, v níž se snažíme své postoje zdůvodnit a umožnit ostatním, aby je pochopili a zvážili. Tato 

diskuse je otevřená a mocenská převaha v ní není argumentem. Hlavním cílem deliberace je 

vzájemné ujištění, že v rozhodování budou vzaty v potaz různé perspektivy a že budou brány vážně. 

Prvek deliberace je přítomen již ve fázi přípravy veřejných politik, volby jejich východisek a cílů. 

Technická řešení mohou být různá, např. veřejné debaty a diskusní fóra na základě koncepce tzv. 

miniveřejností. 

Česká republika odstraní překážky, které dobré reprezentaci, participaci a deliberaci brání nebo ji 

ztěžují. A to jak v bezprostředních řešeních, tak v dlouhodobých podmínkách. Obecně to bude 



znamenat zejména dobrý a trvalý vztah k místu bydliště, zájem o udržitelný rozvoj obce, rozvoji 

diskusních dovedností na různých  fórech a také ohled na vliv, který mají na občanskou aktivitu 

sociální nerovnosti (např. dostupnost práce v místě bydliště, genderová nerovnost nebo nerovnosti 

ve vzdělávání). 

Nesmíme se ale omezovat jenom na formy a nástroje, které známe dnes. Za deset let mohou být 

podmínky jiné a demokratické formy také. Česko bude proto podporovat uvažování o inovacích 

demokratičnosti vládnutí. Jak přímo, v rámci vědeckého výzkumu, tak nepřímo, prostorem pro 

inovace různých think-tanků, neziskových organizací, obcí, jednotlivých politických stran a tak dále. 

Dobrý úmysl však nestačí. Před zavedením té či oné inovace je nutné zvážit možné dopady do 

různých oblastí. A s odstupem času se musíme zamýšlet, zda provedená inovace plní svůj účel. 

 

CÍL: TVŮRCI VEŘEJNÝCH POLITIK MAJÍ ZNALOSTI A 

DOVEDNOSTI, KTERÉ JIM UMOŽŇUJÍ PLNOHODNOTNOU ÚČAST 

VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. 

1. Systém vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň veřejné správy reálně rozvine jejich 

společensky zodpovědné chování. 

2. Systém vzdělávání poskytovaný veřejnými vzdělávacími institucemi zajistí rozvoj participativních 

a deliberativních dovedností občanů a občanek. 

3. Státní systém podpory orientovaného a aplikovaného výzkumu zajistí soustavný příliv poznatků a 

inovací demokratičnosti a dlouhodobé efektivity vládnutí. 

CÍL: VEŘEJNÉ POLITIKY JSOU SOUDRŽNÉ VE VZTAHU K CÍLŮM 

STRATEGICKÉHO RÁMCE ČESKÁ REPUBLIKA 2030. 

1. Veřejná správa na všech úrovních omezí institucionální kapacitu k vytváření soudržných politik 

(kompetence, personál, finanční prostředky, komunikační kanály ap.). 

2. Veřejné politiky budou brát ohled na dlouhodobé dopady a občané aktivně zapojeni  ve veřejné 

správě budou tyto dopady sledovat a upravovat s využitím práva veta 

3. Veřejné politiky budou založeny na dostupných znalostech a budou systematicky posuzovány 

občany s ohledem na míru uplatňování principů udržitelného rozvoje s právem veta. 

4. Veřejné politiky budou systematicky podrobovány principům udržitelného rozvoje. 

6.2 DLOUHODOBÁ EFEKTIVITA VLÁDNUTÍ 

Dlouhodobá efektivita vládnutí záleží zejména na skutečné potřebnosti veřejné správy občany. 

Veřejná správa by měla pomáhat občanům uplatňovat v každodenním životě principy udržitelného 

rozvoje,  společenské zodpovědnosti. Její postup by měl být účinný a neměla by disponovat 

finančními prostředky. Měla by být schopná reagovat na změny a dokázat se poučit ze zkušenosti. 



Každý z těchto aspektů je důležitý a žádný z nich nesmí být soustavně opomíjen. Mezi jednotlivými 

typy očekávání, resp. nástroji k jejich naplnění, však existuje napětí. Naplňování různých očekávání 

spojených s veřejnou správou je proto nutné vyvažovat v závislosti na aktuální situaci občanskou 

iniciativou. 

Veřejné politiky – ať na úrovni evropské, národní, krajské, nebo obecní – by se měly opírat o účast 

občanů a ve svých pozitivních účincích občany posilovat. Řada problémů je navíc průřezová, dobré 

řešení si žádá aktivitu ve více oblastech a na více rovinách současně. 

Za tím účelem Česká republika podpoří jak koordinaci jednotlivých úřadů a občanů, tak mezi občany 

samotnými. Podmínkou je dostatečné sociální zázemí a jistoty, nízká fluktuace a intenzivnější 

komunikace. Zužitkovat přitom můžeme již existující síť obcí a občanských iniciativ, budou-li mít 

tyto útvary dostatečnou kapacitu. K výměně informací a pochopení pro potřeby v jiných oblastech 

mohou pomoci také nejrůznější stáže. Současně bude posílen důraz na společenskou zodpovědnost 

rozhodnutí a na jejich kvalitu, která může významně napomoci v dalších rozhodnutích, o nových 

veřejných politikách, nebo o úpravě těch stávajících. 

Maximální důraz na soudržnost a společenskou zodpovědnost veřejných politik, zvláště na odhad 

dopadů na jiné oblasti a dopadů dlouhodobých, by měly ve svém jednání klást i zákonodárné sbory 

(např. legislativní návrhy poslanců, senátorů a krajů musí nést plnou zodpovědnost dopadů v takové 

míře jako občané). 

Soudržnost veřejných politik rovněž není jenom výsledkem procesu, kterým politiky vznikají, nýbrž i 

výsledkem procesu, kterým se provádějí a kterým se řeší sporné otázky. Zde má vedle veřejné 

správy klíčovou roli kvalitní, dostupné a rychlé soudnictví na úrovni obcí, jež ve svých rozhodnutích 

nesmí vykazovat výrazné regionální odchylky. Obecní soud. 

Při poskytování veřejných služeb nestačí, aby veřejná správa „dělala věci správně“ musí je dělat 

společensky zodpovědně. Je třeba, aby současně „dělala společensky zodpovědně“. Musíme se 

orientovat k účelu, kterým jsou životy,životní prostředí a potřeby obyvatel České republiky, nikoli 

vnitřní potřeby veřejné správy. Podoba konkrétní veřejné služby bude proto připravována přímo 

s těmi, jichž se má týkat, a veřejná správa se přesune do rukou občanů a společnosti. Inspiraci 

můžeme čerpat i ze zahraničních zkušeností, samozřejmě bez mechanického přejímání cizích řešení. 

Obojímu může významně napomoci testování nových řešení na menších vzorcích (pilotáže), při 

jejich důsledném vyhodnocování a úpravě postupu na jejich základě. 

Systém vládnutí bude odolný. V užším smyslu to znamená, že bude schopný vyrovnávat se s náhlou 

změnou, šokem, krizí. V České republice bude proto nadále rozvíjen systém přímé vlády, lokálních 



ekonomik, samozásobitelství, komunit,  které umožní včasnou a rychlou reakce na klimatické změny, 

ať již jsou to krizové situace původu přírodního, nebo lidského. 

Odolnost uspořádání však znamená také schopnost připravit se na dlouhodobé změny, nebo 

schopnost přizpůsobit se jim. Jinak řečeno, schopnost inovací v tvorbě a provádění veřejných politik 

obecně. Do roku 2030 Česká republika vytvoří takové podmínky, aby inovace probíhaly 

systematicky a správně plnily svůj účel. Pro to je nutné zajistit velkou míru autonomie pro nižší 

úrovně veřejné správy, určitý typ znalostí a dovedností a dostatečnou informační a materiální 

základnu. 

Vzhledem k individualizaci potřeb roste důležitost nižších úrovní veřejné správy - samosprávy, na 

kterých je většina služeb poskytována a kde je také bezprostřední zkušenost s jejich účinky. Nižší 

úrovně mají v řadě případů nejlepší předpoklady k inovacím. Česko bude proto dále rozvíjet princip 

subsidiarity, tedy rozhodování a zároveň zodpovědnosti na nejnižší úrovni, na níž je řešení 

dlouhodobě efektivní z hlediska občanů. 

Žádné řešení však samozřejmě není věcí pouze jedné úrovně vládnutí. Doplněním autonomie nižších 

úrovní a jejich možnosti inovovat proto musí být metodická podpora, poskytovaná z centra a systém 

důsledného uplatňování společenské zodpovědnosti, který mj. zajistí soudržnost politik napříč 

Českou republikou. 

Zvláštní pozornost věnuje Česká republika budování odborného zázemí tvorby a provádění 

veřejných politik. Intenzivnější bude propojení obcí a malých podniků s odbornými pracovišti, např. 

vysokými školami, či Akademií věd ČR a veřejnými výzkumnými institucemi (v. v. i.). Státní systém 

podpory výzkumu a vývoje bude k této spolupráci vytvářet podmínky a bude ji povzbuzovat. 

Potřebné znalosti a dovednosti budou rovněž proudit systémem interního vzdělávání ve veřejné 

správě s účastí občanů. 

Konečně, k dobré tvorbě a provádění veřejných politik jsou nezbytní společensky zodpovědní 

občané. Obce se proto budou rozvíjet systematičtěji a v širším okruhu zdrojů. Usnadní se jejich oběh 

uvnitř obcí i jejich sdílení navenek, směrem k občanům. 

 

CÍL: TVŮRCI A TVŮRKYNĚ VEŘEJNÝCH POLITIK MAJÍ KVALITNÍ A 

SNADNO DOSTUPNÁ DATA A INFORMACE PRO POTŘEBY 

SPOLEČENSKY ZODPOVĚDNÉHO ROZHODOVÁNÍROZHODOVÁNÍ. 

1. Uvnitř veřejné správy se dále rozvine systém přímé účasti občanů sdílení názorů a informací, 

které umožňují analýzu problémů, tvorbu variant a realizaci řešení. 

2.  Veřejné správy budou dostupné občanům takovou cestou, která je z hlediska občanů a občanek 

nejpohodlnější. 



3. Bude rozvinut systém výměny zkušeností mezi úrovněmi veřejné správy a občany, mezi různými 

sektory vládnutí a mezi českou veřejností, správou a veřejností v zahraničí. 

CÍL: INOVACE V TVORBĚ VEŘEJNÝCH POLITIK JSOU 

PROGRESIVNÍM ŘEŠENÍM, KTERÉ ZVYŠUJE DEMOKRATIČNOST 

A DLOUHODOBOU EFEKTIVITU VEŘEJNÝCH POLITIK; TAKOVÉ 

INOVACE JSOU TRVALOU SOUČÁSTÍ FUNGOVÁNÍ VEŘEJNÉ 

SPRÁVY NA VŠECH ÚROVNÍCH. 

1. Inovace v tvorbě veřejných politik budou aktivně uplatňovány. 

2. Pilotáže se stanou součástí tvorby veřejných politik ve všech obcích. 

3. Deliberace veřejných politik budou pravidlem  

4. CÍL: ZVÝŠILA SE KVALITA VLÁDNUTÍ Z HLEDISKA OBČANŮ. 

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

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

3. Rozvinou se postupy zvyšující efektivitu veřejné správy z hlediska občanů/občanek a malých 

firem 

 


