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KAPITOLA 1.

Úvod

1. ÚVOD

1.1 Co je pøíèinou vzniku a obsahem publikace?
Plánování a vyhodnocování udritelného rozvoje na rùzných úrovních veøejné správy zaèíná být velmi vyhledávaným a preferovaným tématem. Poptávka zástupcù relevantních organizací a institucí po podrobném
manuálu, který by popsal jednotlivé fáze /etapy/ zpracování kvalitního strategického plánu a pouití
indikátorù udritelného rozvoje, se objevila bìhem realizace pilotního projektu “Podpora pøi pøípravì strategie
udritelného rozvoje ve vybraných krajích Èeské republiky”. Projekt byl realizován Ústavem pro ekopolitiku,
o.p.s., nestátní neziskovou organizací, pod hlavièkou UNDP, MMR ÈR a MP ÈR, ve spolupráci s krajskými
úøady Libereckého a Ústeckého kraje a za spolufinancování SFP ÈR. Hlavním cílem tohoto projektu bylo
odzkoušet navrený metodický rámec v praxi a zpracovat strategie udritelného rozvoje na krajské úrovni.
Tato publikace u pøedstavuje modifikovanou metodiku vycházející z praktických zkušeností získaných v reálných podmínkách dvou rozdílných krajù a je logickým pokraèováním aktivit zabývajících se problematikou
udritelného rozvoje a vyuitím nástrojù pro jeho realizaci na úrovni regionù Èeské republiky. Jejím
zpracováním tak došlo k završení a zobecnìní dosavadních výsledkù a praktických zkušeností.
Zatímco podrobná metodika pro plánování udritelného rozvoje na místní úrovni - místní Agenda 21 - byla ji
v ÈR vytvoøena, pro vyšší úrovnì podobný materiál do souèasné doby nebyl pøipraven. Existuje pouze struèný
návrh ve formì “Metodického pokynu pro zpracování regionálních strategií udritelného rozvoje”, který byl
vypracován Ministerstvem ivotního prostøedí ÈR. Snahou této publikace je vysvìtlit a popsat základní
pøístup k této nové, v praxi èi zákonem zatím pøíliš nepokryté problematice tak, aby byla pochopena podstata
termínu “udritelný rozvoj” a následnì vysvìtlen soubor postupù jeho naplòování v reálném prostøedí regionù
za pouití konkrétních nástrojù.
Státní fond ivotního prostøedí ÈR nabízí ve své gesci finanèní prostøedky pro plánování udritelného rozvoje
na regionální úrovni. Je to oblast è 9. Program pro zpracování krajských strategií udritelného rozvoje. Evropská unie v nadcházejícím rozpoètovém období (2007 - 2013) stanovila udritelný rozvoj jako své horizontální
téma a na jeho uplatòování jsou tak plánovány nemalé finanèní prostøedky ze strukturálních fondù. Paradoxnì
zatím neexistovala standardizovaná metodika, která by byla garantovaná a podporovaná státem a podle ní by
mohli zpracovatelé bez obav postupovat.
Potøeba zpracovat standardizovaný manuál resp. metodiku pro plánování a vyhodnocování udritelného
rozvoje na regionální úrovni je dána také minimální vzájemnou interakcí mezi místní a národní úrovní veøejné
správy - národní strategie udritelného rozvoje jsou formulovány vesmìs pøíliš obecnì a naopak místní
procesy jsou èasto úspìšné v øešení dílèích aspektù, ale málokdy indukují potøebné zmìny v širším mìøítku.

1.2 Jaký je cíl publikace?
Manuál si neklade za cíl obecnì informovat o konceptu udritelného rozvoje. Zkušeností autorù je, e obecné
texty o udritelném rozvoji se u cílových skupin “praktikù” z místní a regionální úrovnì nesetkávají s
úspìchem a nejsou pro nì prakticky vyuitelné. Cílem manuálu je proto hlavnì pøedání praktických
zkušeností s realizací udritelného rozvoje na regionální úrovni s logickým pøesahem na úroveò místní i
národní. Uivatelé manuálu dostanou ucelenou sadu informací o plánování a vyhodnocování udritelného
rozvoje regionù v podmínkách Èeské republiky po vstupu do Evropské unie.
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Manuál se tedy zamìøuje na všechny moné aspekty vyuití jednotlivých nástrojù pro uplatnìní udritelného
rozvoje v praxi. Obsahem manuálu je soubor postupných krokù pøi pøípravì strategického plánu udritelného
rozvoje od analytické fáze, pøes zpracování návrhové èásti, vèetnì jejího projednávání a pøipomínkování, a
po závìreènou fázi realizace strategických cílù. Samostatné kapitoly se zabývají podstatou kvalitního
definování priorit (strategických cílù) na základì dílèích studií analytické èásti pro získání co nejpestøejšího
souboru relevantních dat a informací:
!
!
!

posuzování existujících strategických a koncepèních dokumentù z hlediska principù udritelného
rozvoje metodou SIA (Sustainability Impact Assessment);
vyuití kvantitativních a kvalitativních sociologických šetøení veøejnosti a zástupcù zájmových
skupin;
vyuití sady indikátorù udritelného rozvoje pro popis vývojových trendù regionu.

Zcela nezbytné pro realizaci konceptu udritelného rozvoje je vyuití indikátorù pro sledování plánovaných
priorit a rozvojových cílù. Výhodám pouití titulkových a programových indikátorù pro hodnocení intenzity
(míry) udritelného rozvoje je vìnována znaèná èást této publikace.
Souèástí manuálu je i popis potenciálních rizik pøi vyuití dílèích nástrojù plánování a vyhodnocování
udritelného rozvoje na regionální úrovni a jejich prevence, jako i definování moných pøekáek pøi pøípravì a
zpracování strategických plánù a pøi hodnocení kvality jejich implementace.
Manuál také popisuje vztahy strategického plánu udritelného rozvoje na regionální úrovni s ostatními
koncepèními dokumenty a programy na místní úrovni (Agenda 21, Akce 21) a národní úrovni (Strategie udritelného rozvoje Èeské republiky).

1.3 Pro koho je publikace urèena?
Cílové skupiny manuálu:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Krajské úøady
Zástupci mikroregionù
Nestátní neziskové organizace
Zástupci mìst - obcí III. stupnì
Správy národních parkù a chránìných krajinných oblastí
Rozvojové agentury
Regionální a komunální politici
Rada vlády pro udritelný rozvoj
Pracovní skupina pro koordinaci krajských koncepcí udritelného rozvoje
Státní fond ivotního prostøedí ÈR
Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR
Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR
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2. CO JE UDRITELNÝ

ROZVOJ, A PROÈ HO
REALIZOVAT?

Koncept udritelného rozvoje mùeme chápat jako ideu, filozofii nebo politické pøesvìdèení èi smìr, který se
opírá o soubor definovaných základních principù. Principy udritelného rozvoje jsou èasto rùznì definovány,
ale vdy mají obdobný obsah.
Udritelný rozvoj je definován v zákonì è. 17/1992 Sb., o ivotním prostøedí, ve znìní pozdìjších pøedpisù:
! “Trvale udritelný rozvoj spoleènosti je takový rozvoj, který souèasným i budoucím generacím
zachovává monost uspokojovat jejich základní ivotní potøeby a pøitom nesniuje rozmanitost
pøírody a zachovává pøirozené funkce ekosystémù.”

Principy udritelného rozvoje podle Strategie udritelného rozvoje Èeské republiky
Princip:
! úcty k lidskému ivotu (etický princip),
k pøírodì a k civilizaèním a kulturním
hodnotám;
! generaèní odpovìdnosti;
! sociální solidarity;
! sociální soudrnosti;
! rovných pøíleitostí jednotlivcù a skupin;
! pozitivní ekonomické stimulace;
! pøimìøenosti nákladù;
! integrace;
! pøedbìné opatrnosti;
! prevence;
! synergického úèinku;
! subsidiarity;
! kultivace veøejného prostoru;
! partnerství;
! otevøenosti a transparence;
! exaktnosti;
! uváeného pøijímání ekologických závazkù;

!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!

ekosystémového pøístupu;
“zneèišovatel a spotøebitel platí”;
minimalizace zneèištìní (rizika) u zdroje;
substituce;
minimalizace materiálových a energetických vstupù;
preferování obnovitelných zdrojù pøed
neobnovitelnými;
nepøekraèování environmentálních limitù
ekonomického rozvoje a oddìlení
ekonomického rùstu od negativních
dopadù na ivotní prostøedí (decoupling);
prevence vzniku odpadù a jejich recyklace;
postupného preferování intenzivního
rozvoje spoleènosti pøed rozvojem
extenzivním;
udrení ivota na venkovì;
obnovy a údrby kulturní krajiny;
komplexního øešení.

2.1 Proè koncept udritelného rozvoje? Je reálné jeho uplatnìní v praxi?
Základním cílem realizace konceptu udritelného rozvoje je zlepšování kvality ivota a zvyšování spokojenosti
obèanù. Smyslem uplatòování udritelného rozvoje je nalézt ideální, nikoli rovnomìrné, propojení spoleèenských oblastí: ekonomické, sociální a environmentální v prostoru správy vìcí veøejných. Klíèová je snaha
o dlouhodobou perspektivu rozvoje. Podmínkou udritelnosti, zejména na místní a regionální úrovni, je
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zapojení všech zástupcù zájmových skupin do rozhodování relevantních správních orgánù za úèelem
komplexnìjšího øízení spoleènosti. Dosaení takové charakteristiky rozvoje ovšem není snadné a v reálných
podmínkách se to zatím daøí jen zanedbatelnou mìrou. Pøíèin je mnoho a lze najít tøi základní linie:
1) Neochota koncept udritelného rozvoje dovést k hmatatelné podobì a jako takový ho široce
popularizovat.
2) Neochota zmìnit své chování /pøístupy/ na úrovni jednotlivce, organizace a neochota dìlat alternativní
a doèasnì nepopulární rozhodnutí na úrovni zástupcù veøejné správy všech stupòù.
3) Nezkušenost s vyuitím nástrojù (strategické plánování a indikátory udritelného rozvoje), které mají
potenciál dovést koncept udritelného rozvoje ve všech souvislostech k realizaci.

“Uèinit z udritelného rozvoje realitu”
Kofi Annan (2002): World Summit on Sustainable Development - WSSD.

Pro úèinnìjší realizaci konceptu udritelného rozvoje v praxi nezbývá ne:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Definovat cílový “ideální” stav udritelného rozvoje.
Znovu promyslet východiska a pokusit se zmìnit obecné pøesvìdèení o udritelném rozvoji.
Lépe a novì promýšlet všechny souvislosti udritelného rozvoje.
Zmìnit jazyk, který je standardnì pouíván.
Nabídnout veøejnosti pozitivní netechnická øešení a návody, nikoliv další zákazy a regulace.
Zaèít u “kadodenních malièkostí”.
Najít nový atraktivní design udritelnosti.
Zjednodušit, zpøíjemnit, odlehèit celou problematiku.
Klást dùraz na striktnì exaktní pøístup a uplatnìní nástrojù, které ho umoòují.
Nezamìòovat “udritelný rozvoj” za vìdní obor, kterým se zabývají pouze specialisté.
Zamezit dalšímu rozmìlòování problematiky “udritelného rozvoje”.

V rámci uplatòování konceptu udritelného rozvoje v reálných spoleèenských podmínkách se logicky
ukazuje, jak dùleitá je aplikace jednotlivých konkrétních principù udritelného rozvoje v plánovacích a
následnì rozhodovacích procesech. Èasto avizovaná vyváenost tøí oblastí udritelného rozvoje - ekonomického, sociálního (lidského a sociálního kapitálu) a environmentálního - je v praxi nesmyslná a vdy podle
charakteru regionu bude pøevaovat okruh problémù jednoho z nich.
1

Dlouhodobá snaha o úèinnìjší realizaci konceptu udritelného rozvoje v praxi pøinesla do souèasnosti øadu
pozitivních zmìn (malých úspìchù), a to zejména ve formì nástrojù strategického plánování a vyhodnocování udritelného rozvoje:
! nový pøístup ke strategickému plánování, zmìna metodiky zpracování a formy vlastních
dokumentù;
! nové nároky na práci s transparentními a mìøitelnými indikátory udritelného rozvoje.

1

Pøíloha 1. Pøehled vývoje konceptu udritelného rozvoje.
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2.2 Regionální úroveò a udritelný rozvoj
V Èeské republice, obdobnì jako v jiných státech EU a OECD, prochází koncepèní plánování udritelného
rozvoje vývojem. Pro 90. léta byl charakteristický pøístup z úrovnì národních vlád, který byl motivován
poadavky mezinárodního spoleèenství - konferencemi OSN o udritelném rozvoji v Rio de Janeiru
a v Johannesburgu. Tento pøístup vyústil v mnoha státech ve zpracování národních strategií udritelného
2
rozvoje. Jak ukazuje mj. nedávná publikace Evropské komise , která hodnotí 20 existujících strategií
udritelného rozvoje èlenských zemí EU, potýkají se tyto strategie s obdobnými problémy: nedostateèné
urèení priorit k jednotlivým tématùm, nejasnì definované vztahy mezi jednotlivými pilíøi udritelného rozvoje,
chybìjící vyèíslení finanèních nákladù a administrativních poadavkù na realizaci cílù. Výsledkem je velmi
slabý dopad strategií udritelného rozvoje na praxi.
Logickým vyústìním situace je v Èeské republice (ale napøíklad i ve Velké Británii, Francii èi Skandinávii)
rostoucí zájem støedního èlánku mezi národní a místní úrovní regionù o zavádìní koncepèních øešení do
problematiky udritelného rozvoje. V souèasné dobì zaèínají instituce na úrovni krajù poadovat uplatòování
principù udritelného rozvoje v rámci svých kompetencí. Snahou krajských úøadù je zapracovat principy
udritelného rozvoje do svých koncepèních materiálù, vèetnì Strategií regionálního rozvoje nebo Programù
rozvoje krajù.
Nìkteré kraje v souèasné dobì zaèínají hledat legislativní oporu pro uplatòování principù udritelného rozvoje.
V podmínkách Èeské republiky dosud neexistuje zákon, který by srozumitelnì (komplexnì) upravoval
problematiku plánování a vyhodnocování udritelného rozvoje kraje /regionu/. Jistou minimální legislativní
oporu pøinesla a novela zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon) ve
znìní pozdìjších pøedpisù, která ukládá poøizovat územnì plánovací dokumentace v souladu s principy
udritelného rozvoje.
Jsou pochopitelné otázky, proè zpracovávat nový koncepèní dokument pro udritelný rozvoj, kdy se vlastnì
na úrovni kraje jedná o zjevnou duplicitu s Programem rozvoje kraje, jeho vytvoøení ukládá zákon. Programy
rozvoje jsou souèástí soustavy strategických a programových dokumentù pro realizaci regionální politiky v
Èeské republice. Rozvoj na úrovni kraje vychází z platné právní úpravy, pøedevším ze zákona o krajích a zákona
o podpoøe regionálního rozvoje. Zákon è. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zøízení), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, ukládá krajùm peèovat o všestranný rozvoj svého území a pøedevším v rámci samostatné
pùsobnosti zajišovat komplexní územní rozvoj. Zastupitelstvo kraje ve své samostatné pùsobnosti schvaluje
program rozvoje územního obvodu kraje, zajišuje jeho realizaci a kontroluje jeho plnìní. Zákon è. 248/2000
Sb., o podpoøe regionálního rozvoje, ve znìní pozdìjších pøedpisù, navazující na zákon o krajích, shrnuje
vhodnou strukturu programu rozvoje územního obvodu kraje a podrobnì definuje oblasti, na které by podpora
regionálního rozvoje mìla být zamìøena.
Souèasná právní úprava zatím neakcentuje (nezdùrazòuje) uplatòování rozvoje krajù na principech
udritelnosti a proto v minulosti zpracované Programy rozvoje kraje neodpovídají potøebám jejich realizace.
Pokud se tato skuteènost nezmìní, je prvním krokem pro uplatòování udritelného rozvoje na krajské úrovni
zpracování nového dlouhodobého koncepèního dokumentu strategického plánu udritelného rozvoje, jeho
cílem je zejména stanovit prioritní oblasti a strategické cíle, které musí být v rámci regionu v souvislosti s jeho
udritelným rozvojem pøednostnì øešeny.

2

National Sustainable Development Strategies in the European Union, A first analysis by the European Commission,
Commission Staff Working Document.
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2.3 Koho se udritelný rozvoj regionu týká?
Udritelný rozvoj a jeho plánování a hodnocení se týká všech obèanù regionu, tedy:
!
!
!
!

Zástupcù všech sektorù.
Zástupcù všech typù organizací a institucí.
Zainteresovaných odborníkù.
Veøejnosti (laikù).

Iniciativa k uplatòování udritelného rozvoje kraje mùe vzejít ze strany státní správy, místních samospráv,
skupiny obèanù èi nestátních neziskových organizací (NNO) daného regionu nebo ze strany externí
organizace. Je ale dùleité, aby tato iniciativa mìla politickou podporu regionální samosprávy a proces
uplatòování udritelného rozvoje byl formalizován. Tím mu bude vìnována dostateèná pozornost všech
zainteresovaných skupin a celá snaha bude všeobecnì respektována.

2.4 Nástroje pro plánování a realizaci udritelného rozvoje na regionální úrovni
Strategické plánování a indikátory jsou základními nástroji, které pøivádìjí koncept udritelného rozvoje
k realizaci v praktickém ivotì. Oba nástroje se navzájem doplòují a je nutné je vdy vyuívat ve spojitosti.
Zapojení zástupcù zájmových skupin a veøejnosti pøináší procesu uplatòování udritelného rozvoje váhu
a umoòuje jeho vìtší prosazování v celé spoleènosti.
2.4.1 Strategické plánování
Strategické plánování je zárukou systémového øešení problémù a efektivního vynakládání prostøedkù z veøejných rozpoètù, je cenným nástrojem pro zamìøení budoucího rozvoje (vývoje) v dané oblasti prostøednictvím
erudovaného definování priorit a strategických cílù, kterých je nutné dosáhnout k zajištìní ádoucích
spoleèenských zmìn.
Udritelný rozvoj je velmi komplexní problematikou a jeho strategické plánování má pomoci najít optimální
propojení všech oblastí rozvoje a zajistit jejich soulad s principy udritelnosti. Plánování udritelného rozvoje
je problematické pøedevším v souvislosti s rozsahem daného konceptu. Pro reálnost a zejména
realizovatelnost strategií udritelného rozvoje je proto potøeba omezit poèet priorit a cílù na ty nejdùleitìjší.
Zásadním a urèujícím faktorem je pøedevším dùraz na kvalitní a objektivní vyhodnocování procesù, ke kterým
v návaznosti na pøijetí dokumentu zaène docházet, a na otevøenost dokumentu pro jeho aktualizaci v reakci
na zmìny v jednotlivých sektorech. Reálný a realizovatelný dokument nemùe obsahovat všechno, ale pouze
odbornì vybraná klíèová témata. Jednoduchá a pøehledná forma pak umoòuje i výraznìjší zapojení zástupcù
zájmových skupin a veøejnosti do celého plánovacího procesu. Strategické plánování má mnoho podob
a forem, a aby bylo smysluplné, musí být postaveno na exaktních principech.

Obecné problémy strategického plánování udritelného rozvoje v Èeské republice:
! Obsah strategického plánování musí vycházet z místní /niší/ úrovnì - absence praxe místních
Agend 21 v širším mìøítku komunit ÈR.
! Metodika strategického plánování musí být iniciována na národní úrovni - do této doby neexistoval
návrh metodiky.
! Uplatòování udritelného rozvoje není zatím dostateènì právnì ošetøeno.
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Základní kritéria strategického plánování udritelného rozvoje:
!
!
!
!
!
!

Dlouhodobý èasový horizont.
Respektování ekonomického, sociálního a environmnetálního pilíøe v prostoru správy vìcí veøejných.
Jednoduchost, struènost a pøehlednost.
Exaktní pøístup a racionalita.
Otevøenost.
Cílem je rámcový a prùøezový strategický plán napøíè sektory.

2.4.2 Indikátory udritelného rozvoje
Cíle udritelného rozvoje jsou èasto široké a tìko kvantifikovatelné, proto je nutné pro jejich prosazení rozvíjet specifická opatøení a monitorovat vývoj pomocí indikátorù. Celosvìtové (Agenda 21), národní i regionální
strategické plány udritelného rozvoje proto obvykle doplòuje sada indikátorù, s jejich pomocí lze sledovat,
zda navrená opatøení skuteènì vedou k dosaení strategických cílù a tedy ke zmìnì stavu v dané oblasti.
Indikátory samy o sobì udritelný rozvoj nezaruèí ani nijak nepodpoøí, mohou slouit jako uiteèný podklad
pro rozhodování pøíslušných institucí a politikù a mohou napomoci k lepší informovanosti veøejnosti
o udritelném rozvoji.
Nové otázky dané novými principy a koncepty potøebují také nové odpovìdi. Moderní informaèní spoleènost
klade dùraz na hledání souvislostí mezi spoleèenskými procesy a mezi jednotlivými oblastmi /sektory/.
Existuje snaha o agregaci informací, kdy jedno èíslo reprezentuje (vyjadøuje) problém tvoøený synergickým
pùsobením rùzných procesù. Primární základní ukazatele je potøeba vzájemnì pomìøovat a vytváøet
indikátory s komplexnìjší vypovídací schopností. Pro kvalitní øízení a management je nutností práce
s transparentními a mìøitelnými indikátory.
Indikátor je: mìøitelná a agregovaná informace, která má vztah k nìkterému aspektu udritelného rozvoje.
Indikátor zjednodušuje: informace o sloitých jevech a procesech.
Indikátor usnadòuje: komunikaci mezi všemi zúèastnìnými stranami.

Hierarchie podle sloitosti:
! Primární data - najdeme je ve statistikách, èi je musíme zmìøit (napø. koncentrace NOx v ovzduší
nebo poèet obyvatel regionu).
! Indikátory - agregovaná primární data (napø. poèet dnù v roce, kdy koncentrace NOx pøekroèila limit
nebo podíl obyvatel regionu ohroených sociálním vylouèením).
! Agregované indikátory (napø. HDP, ekologická stopa aj.).
! Indikátorové rámce a sady - soubory indikátorù pro stát, region, mìsto èi sektor (napø. ECI, OECD,
OSN).
2.4.3 Zapojení zástupcù zájmových skupin a veøejnosti
Úèast zástupcù zájmových skupin a veøejnosti je jednou z klíèových podmínek realizace konceptu
udritelného rozvoje. Právì strategické plánování udritelného rozvoje za úèasti všech tzv. podílníkù
/zástupcù zájmových skupin/ (angl. stakeholders) umoòuje eliminovat potenciální konflikty v souvislosti
s realizací tìchto strategií. Cílem je dosáhnout spoleèenského konsensu a participace na vlastním
uplatòování udritelnosti v praxi. Proto aby bylo vùbec moné strategický plán èi principy udritelnosti
realizovat, je nutné shromádit co nejširší spektrum informací od tìch, kterých se celý proces týká, a tím
pozitivnì ovlivnit úspìch strategie.
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Rizikem práce s veøejností je pøedevším:
!
!
!
!

ivelná úèast veøejnosti mùe mít obecnì negativní vliv na kvalitu procesu plánování.
Práce s veøejností je èasovì a finanènì nároèná.
Veøejnost se èasto snaí podsouvat nereálné a iracionální názory.
Výskyt “chronických kverulantù” i “emotivních nadšencù” mùe negativnì ovlivnit veøejnost
a plánování i realizaci znaènì komplikovat.
! Veøejnost se èasto snaí nepøíslušnì hodnotit metodiku /formu, postup/ na rozdíl od obsahu.
Pro získání názorù, postojù a informací a vlastní usmìrnìné zapojení zástupcù zájmových skupin a veøejnosti
existuje øada úèinných nástrojù, které jsou popsané v dalších kapitolách této publikace.
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3. ZPRACOVÁNÍ

STRATEGICKÉHO
PLÁNU
UDRITELNÉHO
ROZVOJE
NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Na úvod je moné konstatovat, e koncepènì a zejména metodologicky pøedstavuje strategické plánování
udritelného rozvoje na regionální resp. krajské úrovni nejvìtší problém. Strategických plánù udritelného
rozvoje regionù je ve svìtì dosud zpracováno mnohem ménì oproti místním nebo národním. Pøíkladem mùe
být materiál z Velké Británie Action for Sustainability3.

Obsah a úèel koncepèních dokumentù na rùzných úrovních :
4

Globální dokumenty jsou pøedevším záleitostí svìtonázorovou, filosoficko-strategickou a multidisciplinární a tvoøí se na vysoké úrovni obecnosti, z povahy vìci nemohou zahrnovat, a na velmi obecné
cíle, také realizaèní rovinu. Pro jejich tvorbu je vìtšinou k dispozici dostatek lidských zdrojù, váným
problémem je však ochota k politické dohodì.
Národní dokumenty mají k dispozici obecný, proto ale také rùznì interpretovatelný koncept “shora”, jsou
nepomìrnì blíe k realizaèní rovinì, lidských zdrojù je stále relativní dostatek a politické øešení je ve
skuteènì vyspìlých zemích s porozumìním pro udritelný rozvoj moné.
Místní dokumenty jsou zpracovávány pro úroveò s relativnì uzavøeným spoleèenstvím, které právì proto
mívá velmi dobré pøedpoklady pro strategické plánování a širokou spoleèenskou dohodu, jako i pøirozenì
danou dispozici pro udrení urèité míry místní sobìstaènosti; èastý deficit lidských zdrojù je mono
pøekonat napø. síovou spoluprací.
Naproti tomu krajské /regionální/ dokumenty (strategie) udritelného rozvoje musí být pro zajištìní
úspìšnosti plnì kompatibilní smìrem nahoru, tedy ke strategii národní, v rámci krajských kompetencí musí
být nezbytnì samy celostní, ale na druhé stranì dovedeny a do zcela praktické realizaèní podoby; vìtší
poèet lidských zdrojù bohuel ne zcela kompenzuje malou monost politické dohody, která bývá ve vìtším
celku vzhledem k politické rivalitì významných funkcí vskutku obtíná. Nejvìtším úskalím je však tìsný
vztah obìma smìry, ke státu i k obcím souèasnì, který se jen obtínì pøeklenuje zejména sociologickými
metodami a rùznými formami participace v procesu pøípravy a “dolaïování” dokumentu.
3

4

Government Office for the North West (1999): Action for Sustainability: Towards a Regional Sustainability Action Plan
for the North West of England.
Hák, T., Rynda, I. (2005): Oponentní posudek Strategie udritelného rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020. Centrum
pro otázky ivotního prostøedí Univerzity Karlovy, Praha.
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Základním východiskem strategického plánování udritelného rozvoje by mìlo být stanovení limitù environmentálního pilíøe, v nich se mùe ekonomický systém rozvíjet zpùsobem zajišujícím sociální spravedlnost a kvalitu ivota. Tento pøístup k udritelnému rozvoji je moné shrnout heslem “ekonomika jako
prostøedek, ivotní prostøedí jako podmínka”.
Obecných problémù spojených s plánováním na území Èeské republiky a daných mimo jiné také historickými
souvislostmi a tradicemi ještì z dob Rakouska-Uherska a formami socialistického centrálního plánování je
celá øada. Od obsáhlosti dokumentù s charakteristickými dlouhými a nic neøíkajícími pasáemi, nepøehlednosti, nekonkrétnosti a nejednoznaènosti obsahu a po nedefinování odpovìdnosti. Plánování schází
zejména úèinné nástroje pro sledování a vyhodnocování kvality plnìní stanovených cílù v praxi. Dokumenty,
které jsou takto koncipovány vìtšinou nikoho k nièemu nezavazují. Nevyuitelnost tìchto dokumentù v praxi
je pak zcela zásadní.
Kadý koncepèní dokument tedy i strategický plán udritelného rozvoje podléhá procesu SEA (Strategic
Environmental Assessment) - “posuzování vlivù koncepcí na ivotní prostøedí” podle zákona è. 100/2001
Sb., o posuzování vlivù na ivotní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù ve znìní pozdìjších
pøedpisù.

3.1 Cíl: Proè zpracovat strategický plán? Definování významu jeho zpracování
Vyjednávání podmínek a pøípravy na vstup Èeské republiky do Evropské unie, vèetnì vyuívání
pøedvstupních programù a zejména programovací proces pro vyuívání finanèních nástrojù strukturální
politiky po vstupu ÈR do EU, nám jednoznaènì dokázalo, jak velký dùraz klade EU i jednotlivé èlenské státy na
kvalitní strategické plánování, které je zárukou systémového øešení problémù a efektivního vynakládání
prostøedkù z veøejných rozpoètù. A to se týká i strategického plánování v oblasti udritelného rozvoje.
Existence strategického plánu udritelného rozvoje je také výhodou pro získávání finanèních prostøedkù ze
strukturálních fondù Evropské unie. Udritelný rozvoj je jedním z horizontálních témat pro plánovací období
2007 - 2013.

Proè zpracovat strategický plán udritelného rozvoje:
!
!
!
!
!
!

Ideální propojení základních spoleèenských oblastí.
Komplexnìjší øízení spoleènosti - systémové øešení problémù.
Dlouhodobá perspektiva rozvoje - uplatnìní dlouhodobých zmìn.
Zlepšování kvality ivota a zvyšování spokojenosti obèanù.
Efektivní vynakládání finanèních prostøedkù kraje.
Horizontální téma EU - finanèní prostøedky.

Pochybnosti:
! Duplicita s dalšími dokumenty - Program rozvoje kraje (zákon è. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon è.
248/2000 Sb., o podpoøe regionálního rozvoje).
! Nepøehledné prostøedí strategických a koncepèních dokumentù.
! Absence právní úpravy udritelného rozvoje (pouze zákon è. 17/1992 Sb., o ivotním prostøedí, a
nový stavební zákon).
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Na rozdíl od standardních regionálních koncepèních materiálù je smyslem strategického plánu udritelného
rozvoje stanovit komplexní rámec dlouhodobého rozvoje regionu, který je v souladu s principy konceptu udritelného rozvoje (Strategie udritelného rozvoje Evropské unie a Strategie udritelného rozvoje Èeské
republiky) a v souladu s mandátem udritelného rozvoje lidstva UNDP. Cílem je tedy zpracovat prùøezový a
zastøešující regionální dokument, od kterého budou odvozeny ji úzce zamìøené dílèí (sektorální) koncepèní
materiály a akèní plány (programy).
Zpracovat zcela nový koncepèní dokument na úrovni krajù se ovšem mùe zdát jako duplicita vzhledem
k zákonné povinnosti zpracovat tzv. Programy rozvoje kraje. Smysl a forma obou dokumentù je však zcela
odlišná. Programy rozvoje kraje jsou krátkodobým dokumentem pro horizont maximálnì 5 let a neøeší
dlouhodobìjší systematický rozvoj regionu. Co je ještì podstatnìjší, neuplatòují koncept udritelného
rozvoje, který se v souèasné dobì v Evropské unii stává velmi preferovaným. Výhodou zpracování nového
strategické plánu je monost zcela bez omezení aplikovat principy udritelného rozvoje, pouít moderní
metodiku jeho zpracování a vytvoøit dlouhodobý participativnì a konsensuálnì zpracovaný dokument pro
horizont 20 let. Takový dokument odpovídá moderním trendùm regionální politiky.
Dalším moným pøístupem na úrovni krajù Èeské republiky je aktualizace a novelizace existujících strategií
rozvoje kraje. Tento pøístup se na první pohled mùe zdát jednodušší a finanènì výhodnìjší, ale celý proces
aktualizace je v praxi èasto mnohem sloitìjší ne pøi zpracování nového dokumentu. Existující Strategie
rozvoje kraje je velmi svázána principy, na základì kterých byla zpracována, a které nejsou v souladu
s konceptem udritelného rozvoje. Harmonizace takových materiálù mùe v praxi znamenat jejich kompletní
pøepracování, které do jisté míry komplikuje i nemoderní forma tìchto dokumentù.
Problémem udritelného rozvoje zùstává jeho pøevod do praxe. Pøenos konceptu udritelného rozvoje do
politické a plánovací reality se uskuteèòuje tøemi zpùsoby, které se v ideálním pøípadì synergickým zpùsobem
doplòují. Základem je zpracování nadresortních regionálních strategií udritelného rozvoje s následným
zapracováním principù a východisek udritelného rozvoje do sektorových politik a plánù (nejenom do politiky
ochrany ivotního prostøedí, ale napø. do dopravní, energetické èi surovinové politiky). Kontinuálnì by mìlo
docházet i k prosazování udritelného rozvoje na místní úrovni (místní Agendy 21, místní Akce 21), tedy na
úrovni, na které je realizace udritelného rozvoje prostøednictvím konkrétních projektù nejúèinnìjší.
Regionální strategický plán udává tìmto místním praktickým aktivitám správný smìr.

Místní Agenda 21 a Místní Akce 21
! Místní Agenda 21 je program (strategický plán) rozvoje na místní úrovni (mìsta, obce,
mikroregionu), který realizuje principy udritelného rozvoje a zohledòuje konkrétní místní problémy.
Je tvoøen za pøímé úèasti veøejnosti, tedy ve spolupráci s obèany, odbornými institucemi, zástupci
podnikatelského sektoru i nestátních neziskových organizací a jeho cílem je zajištìní dlouhodobé
kvality ivota a ivotního prostøedí v daném místì.
! Místní Akce 21 jsou navazujícím akèní plánem, který má urychlenì a efektivnì formou praktických
èinností naplnit konkrétní strategické cíle programu (strategie rozvoje).
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3.3 Forma strategického plánu - hlavnì struènì a pøehlednì
Strategický plán je urèen rozmanitým cílovým skupinám od pøedstavitelù samosprávy a po obèany regionu,
a proto by mìl být koncipován tak, aby byl všem tìmto skupinám srozumitelný. Srozumitelnost dokumentu
zvyšuje jeho transparentnost a monost zapojení vìtšího poètu skupin do plánovacího procesu i do vlastní
realizace.
Metodika zpracování a forma strategického plánu, která je touto publikací pøedstavena, je inspirována
5
modelem angloamerického zpùsobu plánování a byla úspìšnì odzkoušena ve dvou krajích ÈR .

Formální kritéria pro kvalitní strategický plán udritelného rozvoje:
! Horizont minimálnì 15 let.
! Moderní, pøehledný, jednoduchý a struèný strategický plán zvyšuje monost zapojení všech
spoleèenských skupin.
! Rámcový a prùøezový strategický plán - regionální rozvoj je téma zahrnující všechny sektory.
! Dùraz na nástroje pro sledování a vyhodnocování naplòování strategického plánu.
! Konkrétnost a kvantifikace strategických cílù - pro zvýšení reálnosti a úèinnosti realizace s tím, e
konkrétní, kvantifikované strategické cíle nejsou dogmatem, ale pouze vymezeným smìrem pro
další vývoj.
! ivý dokument - poèítá se s jeho aktualizacemi nebo zakomponováním jeho obsahu do souvisejících
sektorových dokumentù v rámci jejich aktualizace.
! Dokument zaloený na pestré škále zdrojù dùvìryhodných informací - vychází z dat a informací
poøízených oficiálními statistickými institucemi nebo organizacemi autorizovanými ke sbìru
a vyhodnocování dat.
! Otevøený proces tvorby dokumentu - zpracovaný na základì participace, na zpracování se podílí
odborná pracovní skupina, dokument je projednáván se zástupci zájmových skupin a s veøejností.
! Dokument je konsensuální - respektuje názory zástupcù zájmových skupin a veøejné mínìní.
! Dokument vychází z aktuální spoleèenské situace.
! Dokument je realistický a realizovatelný.
Pro zpracování kvalitního strategického plánu udritelného rozvoje podloeného rozsáhlou a podrobnou
analytickou èástí a prùbìnì projednávaného se zástupci zájmových skupin a veøejností je nutné poèítat
s èasovým obdobím minimálnì 14 mìsícù (viz schéma).

Rizika a pøekáky zpracování kvalitního strategického plánu na regionální úrovni:
Riziko

Øešení

Zvolení homogenity (heterogenity) zábìru - u plánování na regio- Regionální strategický plán nesmí suplovat strategie místní
nální úrovni je velmi tìké zvolit míru detailu, tedy do jakých úrovnì - místní Agendu 21.
podrobností je moné zacházet.
Regionální strategický plán musí indikovat širší souvislosti, ale
zároveò musí stále mít konkrétní obsah - nesmí být obecný.
Šíøe zábìru - široké téma udritelného rozvoje svádí k vágnosti Nutné omezení poètu priorit a strategických cílù na nejdùleitìjší
(klíèové) pro budoucí rozvoj regionu.
(rozbøedlosti).
Stanovení jednoznaènì definovaných konkrétních a kvantifikovaných cílù strategického plánu.
Vyuití indikátorù udritelného rozvoje v procesu plánování.
5

Pøíloha 4. Pilotní projekt UNDP “Podpora pøi pøípravì zpracování strategie udritelného rozvoje ve vybraných krajích
Èeské republiky”.
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3.4 Proè a koho pøizvat ke spolupráci?
Strategický plán je urèen pro všechny obèany regionu, a proto je nutné jeho participativní zpracování. Finální
verze strategického plánu by mìla být konsensem všech spoleèenských skupin regionu. Bìhem zpracování
tedy prostøednictvím vyuívání rùzných postupù dochází k zapojení všech skupin a zakomponování jejich
potøeb do návrhové èásti strategického plánu. Cílem je pøedevším pøedejít øadì konfliktù v prùbìhu
zpracování a bìhem procesu schvalování dokumentu. Zvyšuje se také podíl obèanù úèastnících se
rozhodování a dochází k cenné zpìtné vazbì na realizované kroky v plánovacím procesu.

Jaké skupiny zapojit do zpracování strategického plánu:
! Zájmové skupiny, které mohou významným zpùsobem ovlivòovat udritelnost regionu (angl.
stakeholders) - takto jsou oznaèovány konkrétní subjekty, a u fyzické nebo právnické, úèastnící se
tvorby a realizace strategie, které mimo to bìnì vstupují, aktivnì nebo pasivnì, do rozhodovacích
procesù v konkrétních situacích, prostoru a èasu.
! Spoleèenské skupiny (angl. major group) - obecnì hlavní, dùleité skupiny, je nesmí být v dobrém
(správném) vládnutí (øízení), strategickém plánování a v rozhodovacích procesech opomíjeny.
! Veøejnost (angl. general public) - obèané, jejich právem je úèastnit se strategického plánování
a kontroly jeho naplòování v praxi.
Do plánovacího procesu je nutné zapojit všechny ty, kteøí mohou jeho výsledek jakkoli ovlivnit. Zejména
zástupce zájmových skupin a pøedstavitele spoleèenských skupin je vhodné zapojit u do analytické fáze
pøípravy strategického plánu. Jejich znalost prostøedí mùe napomoci pøi sbìru dat a informací. Také znalost
veøejného mínìní (názorù veøejnosti) v souvislosti s rozvojem a budoucností regionu ještì pøed formulací
návrhové èásti strategického plánu je velkou výhodou.
3.4.1 Jakou formou zapojit zástupce zájmových skupin a veøejnost?
Plánovací proces je dùleité vést takovou formou, aby byl pøístupný pro všechny a aby došlo k zapojení všech
skupin spoleènosti. Existuje celá øada metod, jakými lze do procesu strategického plánování zapojit zástupce
zájmových skupin. Na úrovni regionálního plánování je nutné vybrat takové metody a postupy, které jsou
vhodné pro zajištìní distribuce reprezentativních informací jednotlivým cílovým skupinám anebo pro
zainteresování (zapojení) velkého poètu obyvatel regionu. Dùleité je uvìdomit si, e na této úrovni není
moný individuální (osobní) pøístup. Zapojení cílových skupin je proto nutné do urèité míry formalizovat
a jejich názory je nezbytné pro regionální úroveò zobecòovat.
Prvním krokem k zapojení cílových skupin a zajištìní souboru informací v rámci analytické fáze pøípravy
strategie jsou standardizovaná sociologická šetøení. Tyto metody umoòují získat reprezentativní informace
o veøejném mínìní nebo postojích a názorech zástupcù zájmových skupin. Jejich cílem je zmapovat názory
a pohledy cílových skupin z hlediska udritelného rozvoje. Je nutné pouít dva typy sociologických šetøení:
! Kvalitativní sociologický prùzkum pro získání informací o názorech vybraných zástupcù zájmových
skupin (zástupcù odborné veøejnosti).
! Kvantitativní sociologický prùzkum pro zjištìní veøejného mínìní obyvatel regionu.
Kadý z nich je pak specifickým zdrojem informací pro pøípravu návrhové èásti kvalitního strategického plánu
udritelného rozvoje. Obì tyto formy musí být provedeny standardizovanými sociologickými metodami, které
jsou podrobnì popsány v dalších èástech této publikace.
Pro zapojení zástupcù zájmových skupin a pøedstavitelù klíèových spoleèenských skupin do celého procesu
zpracování strategického plánu udritelného rozvoje je vhodnou formou vytvoøení formalizované pracovní

18

KAPITOLA 3.

Zpracování strategického plánu udritelného rozvoje na regionální úrovni

skupiny na úrovni regionu. Snahou je zapojit zástupce tìchto skupin prùbìnì do procesu plánování
a základním úkolem pracovní skupiny je zasahovat do obsahu strategického plánu. Nikoli však do metody jeho
pøípravy a jeho formy.

Struktura a úèel pracovní skupiny:
!
!
!
!

Je sloená ze zástupcù zájmových i spoleèenských skupin.
Ze zkušeností je doporuèován maximálnì poèet 30 èlenù.
Její sloení musí být pestré - reprezentuje všechny sektory (oblasti rozvoje).
Èlenové pracovní skupiny jsou vybíráni podle pøedem stanoveného klíèe a na výbìru se musí podílet
vrcholný orgán regionu (hluboká znalost spoleèenského prostøedí).
! Schází se vdy po dokonèení urèité etapy zpracování strategického plánu a na jejím jednání jsou
prezentovány a diskutovány dílèí výsledky.
! Pøipomínkuje, konzultuje a zasahuje do obsahu návrhové èásti strategického plánu, zejména se
podílí na:
a) pøípravì SWOT analýzy;
b) definování vize;
c) výbìru priorit a strategických cílù;
d) výbìru indikátorù udritelného rozvoje.
! Nezasahuje do metodiky zpracování.
Vhodnou metodou pro získání informací o postojích spoleèenských skupin jsou tzv. fóra udritelného rozvoje
(setkání za úèelem výmìny názorù). V rámci jejich platformy je pak moné prezentovat strategický plán
vybrané spoleèenské skupinì a její pøedstavitelé tak mají monost vyjádøit své postoje a názory. Aby byl
strategický plán realizován, je nutná jeho politická podpora a schválení na úrovni kraje. Proto musí být
projednán v rámci:
! výborù (komisí) krajských úøadù;
! politických klubù;
! rady a zastupitelstva;
! veøejnosti.
Na tìchto forech je pak prezentována pracovní verze strategického plánu udritelného rozvoje a vedena
diskuse nad jejím znìním.
Zapojení veøejnosti na regionální úrovni není jednoduché. Metodou, která se pokusí oslovit a následnì zapojit
veøejnost, je souhrnnì informaèní kampaò sloená z celé øady krokù. Podmínkou úspìšnosti veøejné kampanì
je atraktivní popularizace problematiky udritelného rozvoje.

Souèástí informaèní kampanì a zapojení veøejnosti je:
! Tištìný informaèní materiál (tiskové zprávy, placená inzerce) - cílem je informovat veøejnost o procesu a cílech strategického plánu udritelného rozvoje regionu a o monostech zapojení veøejnosti
do prùbìhu zpracování.
! Veøejné ankety - cílem mùe být získání názorù veøejnosti ke konkrétnímu bodu strategického
plánování, napøíklad k výbìru priorit a strategických cílù udritelného rozvoje regionu.
! Informaèní body - místa, kde se mohou zájemci informovat o postupu zpracování a aktuálním znìní
dílèích èástí strategického plánu a souèasnì mohou definovanou formou uplatnit své pøipomínky.
! Webové stránky - na úrovni regionu je vytvoøena virtuální platforma, kde je moné seznámit se s
postupem zpracování a s aktuálním znìním všech èástí strategického plánu. Je zde prostor pro
diskuse a projevy názorù a je moné zde uplatòovat pøipomínky.
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3.5 Analytická fáze zpracování: Jaká vyuívat data a informaèní zdroje?
Pøístupy k plánování udritelného rozvoje na všech úrovních vyadují v prvním kroku zejména zmapování
souèasného (aktuálního) stavu, ve kterém se nacházíme, a dále vymezení limitù a cílù udritelného rozvoje,
tedy jaký je skuteènì vyuitelný prostor pro naše aktivity a na jakou úroveò se chceme dostat (”kam chceme
dojít”). Plánování udritelného rozvoje musí vycházet z vìrohodné a podrobné analýzy stavu všech tøí pilíøù ekonomického, sociálního a environmentálního - v prostoru správy vìcí veøejných a z popisu jejich
vzájemného vztahu a ovlivòování.
3.5.1 Posouzení stávajících koncepèních materiálù z hlediska principù udritelného rozvoje
Posuzování koncepcí, strategií, politik a plánù z hlediska jejich vlivu na udritelný rozvoj, èi zkrácenì
6
posuzování udritelnosti (angl. Sustainability Impact Assessment, SIA) , je novì se rozvíjející pøístup, který
v pøípadì kvalitního zpracování mùe výrazným zpùsobem pøispìt k prosazování principù udritelného rozvoje
do sektorových politik, a u na národní, èi regionální a místní úrovni, i jako zdroj informací pro zpracování
vlastní strategie udritelného rozvoje.
Pro autorský tým strategického plánu udritelného rozvoje je dùleité detailnì se seznámit se všemi
existujícími koncepèními dokumenty a zhodnotit jejich soulad s principy udritelného rozvoje. Na základì
tìchto aktivit je pak moné posoudit kvalitu existujících koncepèních dokumentù, resp. dosavadních
plánovacích procesù na dané úrovni, získat data a informace z rùzných sektorù a také stanovit limity pro
udrení reálnosti a realizovatelnosti návrhové èásti pøipravované strategie udritelného rozvoje. Cílem
posouzení je vytvoøit komplexní studii charakterizující kvalitu stávajících koncepèních dokumentù a jejich
soulad s principy udritelnosti, která je jedním z podkladù návrhové èásti strategie udritelného rozvoje.

Rámec:
Procesy EIA jsou v právním øádu ÈR vymezené zákonem è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na ivotní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na ivotní prostøedí), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, vyhláškou MP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivù na ivotní prostøedí, a vyhláškou è. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bliší podmínky
osvìdèení o odborné zpùsobilosti pro oblast posuzování vlivù na veøejné zdraví, postup pøi jejich ovìøování a postup pøi
udìlování a odnímání osvìdèení. Procesy SEA pak vymezuje zákon è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na ivotní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na ivotní prostøedí), ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
Strategického posuzování se týkají ustanovení Dílu 3 “Posuzování vlivù koncepce na ivotní prostøedí” (§ 10a - 10j a §
14a - 14b) a Pøílohy è. 7 “Náleitosti oznámení koncepce,” è. 8 “Kritéria pro zjišovací øízení” a è. 9 “Náleitosti
vyhodnocení koncepce z hlediska vlivù na ivotní prostøedí a veøejné zdraví.” Oba tyto druhy procesù posuzování vlivù
jsou z hlediska jejich vìcného obsahu omezeny - zamìøují se pouze na jeden ze tøí pilíøù udritelného rozvoje, na pilíø
environmentální. Také procesní monosti i metodologie jsou limitovány zamìøením.
6

Definice SIA podle T. Devuysta (1999) In: Øíha, J. (2001):

"SIA je formalizovaný proces pro urèení, pøedpovìï a hodnocení potenciálního dopadu jakéhokoliv podnìtu vèetnì variant na
udritelný rozvoj spoleènosti. Proces zahrnuje písemnou zprávu hledaného posouzení udritelnosti v tom smyslu, e zlepšuje státní
zodpovìdnost pøi procesu rozhodování."
Definice SIA podle bývalého britského Ministerstva ivotního prostøedí, dopravy a regionù (Department of the Environment, Transport
and the Regions):
“SIA je systematický a opakující se proces provádìný ve fázi pøípravy plánu nebo strategie, který identifikuje a popisuje rozsah, jakým
implementace plánu nebo strategie pøispìjí k dosaení environmentálních, sociálních a ekonomických cílù udritelného rozvoje, a
jeho cílem je lepší provádìní plánu nebo strategie.”
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(pokraèování):

Tyto skuteènosti vedly v uplynulých ètyøech letech k rozvoji tzv. “tøetí generace EIA”, tj. k procesu pøímého hodnocení
vlivù politik, programù, koncepcí a strategií na udritelnost rozvoje - posuzování udritelnosti SIA (angl. Sustainability
Impact Assessment). Jedním z hlavním hnacích motorù pøi rozvíjení teorie, metodiky a praxe SIA je Evropská komise.
Srovnání základních rysù procesù EIA, SEA a SIA obsahuje následující tabulka.

Pøehled hlavních rozdílù mezi EIA, SEA a posuzováním udritelnosti SIA:
Pøehled hlavních rozdílù mezi EIA, SEA a posuzováním udritelnosti SIA; viz D. Devuysta (1999).
Posuzování vlivù na P
na projektové úrovni - EIA

Strategické posuzování vlivù
na P - SEA

Posuzování udritelnosti
rozvoje - SIA

Pøedmìt
posuzování

Projekty s potenciálnì
významným dopadem na
ivotní prostøedí.

Politické zámìry, plány a
programy (PPP) s potenciálnì
významným dopadem na P.

Iniciativy s potenciálnì významným dopadem na udritelnost
(napø. zákonné normy, vyhlášky,
politické zámìry, plány,
programy a projekty).

Reference

Politika ivotního prostøedí.

Politika ivotního prostøedí.

Politika nebo pøedstava o udritelném rozvoji.

Rozsah
posuzování

Pøevánì hlediska P (napø.
voda, pùda, ovzduší, krajina,
hluk); obèas sociálnì ekonomické podmínky na lokální
úrovni (v nejbliším okolí
projektu).

Zhodnocení efektù na sloky P
(napø. na vodu, pùdu, ovzduší,
krajinu) je èasto doplnìno posouzením sociálnì ekonomických aspektù na regionální,
národní, nebo mezinárodní
úrovni (v závislosti na rozloze
potenciálnì ovlivnìného území).

Cíle udritelnosti musí být
posouzeny na odpovídající
pøíslušné úrovni (lokální, regionální, národní nebo mezinárodní).
To se týká napø. neobnovitelných
zdrojù pøírody, uplatnìní principu
pøedbìné opatrnosti, vìnování
pozornosti dlouhodobým efektùm a klimatickým zmìnám,
vzdìlávání a zamìstnanosti
místního obyvatelstva.

Zpùsob realizace

Ve vìtšinì pøípadù realizuje
pøíslušný orgán na regionální
a vládní úrovni.

Realizuje nìkolik rùzných pøíslušných orgánù na regionální nebo
vládní úrovni; výjimeènì mnoho
vládních orgánù.

Realizuje nìkolik místních pøíslušných orgánù jako experiment.

Metody pro
pøedpovìï dopadù

Existuje široký výbìr metod
pro kvantitativní pøedpovìï
dopadù.

S ohledem na mlhavé návrhy
politických zámìrù a plánù je
nejèastìji pouívána kvalitativní
pøedpovìï dopadù.

Metody pro pøedpovìï dopadù
na podstatu udritelnosti
vyadují další výzkum. Klíèové
øešení se pøisuzuje generování
souborù vhodných ukazatelù,
které umoní pøedvídat efekty
rùzných aktivit na UR
spoleènosti.

Kategorie èinnosti

SIA je v souèasné dobì jedním z nejvhodnìjších zpùsobù, jak integrovat obecné principy udritelného rozvoje
do sektorových strategických plánù. SIA umoòuje pomocí ohodnocení potenciálních vlivù strategických
rozhodnutí integrovat poadavky udritelného rozvoje do procesu pøípravy strategie (plánu). Lze pøedpokládat, e zpracování SIA by se v blízké budoucnosti mohlo stát povinností zadavatelù strategických
a koncepèních plánù (obdobnì jako je dnes povinností investorù zpracovat u zámìrù, na nì se vztahují
poadavky zákona è. 100/2001 Sb., zpracovat dokumentaci EIA).
K SIA smìøuje i souèasný trend v rámci strategického plánování v èlenských zemích Evropské unie. SIA bude
pøedstavovat integrální èást pøíprav politik a strategií. Pøedmìt posuzování udritelnosti je mnohem širší a
komplexnìjší ne v pøípadì EIA a SEA.
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Vlivy na udritelnost proto mohou být posuzovány u následujících typù dokumentù:
zákonù a provádìcích pøedpisù (naøízení vlády a vyhlášky);
obecnì závazných vyhlášek obcí;
programových prohlášení vlády a zastupitelstev obcí;
územních plánù velkých územních celkù, krajù a obcí;
programù na úrovni státu, krajù a obcí (napø. Národní program sniování emisí ÈR, krajské
a místní programy ke zlepšování kvality ovzduší, program rozvoje kraje);
! strategií na úrovni státu, krajù a obcí (napø. Strategie regionálního rozvoje ÈR);
! projektù.
!
!
!
!
!

Metodika hodnocení (posuzování) vlivù strategií na udritelnost rozvoje:
Vzhledem k tomu, e koncept hodnocení (posuzování) udritelnosti je zcela nový, je jeho metodika dosud
pøedmìtem vývoje a diskusí. Pøesto existuje øada zdrojù, které lze pouít pøi pilotním øešení posuzování
strategických materiálù krajù z hlediska jejich vlivù na udritelnost rozvoje.
SIA je pøedevším proces. Jeho hlavním smyslem je testovat funkènost plánu, a tak pøispìt k jeho zlepšení.
Doporuèení, která vyplynou ze SIA, by mìla být brána v potaz pøíslušnými orgány, zejména uivateli
a adresáty plánu, nìkterá mohou být uznána, nìkterá odmítnuta. Hodnocení (posuzování) udritelnosti vèas
odkrývá konflikty skryté v plánech (strategiích), popisuje jejich moné dopady a zapracovává je do procesu
pøípravy aktualizace tìchto materiálù. Výstup hodnocení tak odráí povahu rozhodnutí, která musí (nebo
musela) být uèinìna pøi pøípravì plánù. Dùleitá je skuteènost, e hodnocení nemùe nahradit finální rozhodnutí, za které je zodpovìdný pøíslušný orgán.

SIA by mìlo zahrnout zhodnocení:
! Rozsahu strategie /plánu/, k urèení míry souladu s principy a cíli udritelného rozvoje.
! Alternativních strategických plánù, pro potenciální rozvoj a zmìny, které mohou nastat v daném
regionu, vèetnì zhodnocení posuzovaného plánu a jeho srovnání s alternativami.
! Strategických politik na vyšší úrovni a s nimi spojených návrhù.
Posuzování probíhá souèasnì s procesem pøípravy strategie (plánu). Obì èinnosti musí být nezávislé, ale
vzájemnì propojené. Pokud má hodnocení udritelnosti pøispìt k zvýšení kvality pøipravovaného plánu, je
nutné, aby se obì èinnosti v urèité fázi pøípravy plánu vzájemnì ovlivòovaly. Posouzení, které probìhne a po
dokonèení (èi dokonce schválení) plánu, je mnohem ménì efektivní, protoe se nijak nepodílí na procesu
pøípravy plánu. Pøesto však mùe pøispìt k zhodnocení funkènosti plánu a poskytnout podklady pro budoucí
revize (zmìny a doplòky) plánu.
Vzájemná interakce mezi plánem a jeho posouzením nekonèí okamikem dokonèení plánu. Je dùleité, aby
byla prùbìnì monitorována efektivita strategie (plánu) a testována jeho funkènost. Kritéria, která byla
zvolena pro hodnocení (posuzování) strategie ve fázi její formulace, mohou slouit jako základ budoucího
monitoringu.
Orientace na zhodnocení dopadu strategie:
Øada definic a kritérií udritelného rozvoje zùstává ve velmi obecné rovinì. Stávající definice udritelného
rozvoje jsou definicemi spíše politickými a chybí pracovní èi “provozní” definice, která by vedla k praktickému
uplatnìní principù udritelného rozvoje. Obecné principy udritelného rozvoje jsou pro posuzování
udritelnosti (SIA) špatnì vyuitelné. Jejich vyuitelnost toti do znaèné míry závisí na jejich interpretaci.
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Metodika SIA se snaí tento nedostatek pøekonat soustøedìním se na dopady a cíle plánu, které jsou
porovnány s vymezenými limitními hodnotami udritelnosti (limitní hodnoty udritelnosti mohou být urèeny
napø. prostøednictvím indikátorù udritelného rozvoje). Definované cíle slouí jako základ pro testování
strategie. Tyto cíle by mìly vymezovat, jakým zpùsobem daný plán (strategie) pøispìjí k dosaení udritelného
rozvoje. Všechny navrhované cíle plánu (strategie) by proto mìly být mìøitelné. V další fázi SIA zhodnotí
funkènost plánu (strategie) vùèi tìmto cílùm.
Dùsledky hodnocení (posuzování) udritelnosti pro regionální plány a koncepèní dokumenty na krajské
úrovni:
Základním pøedpokladem úspìšné integrace principù udritelného rozvoje do plánù a koncepèních dokumentù na krajské úrovni je, e tyto plány musí být dostateènì specifické (z hlediska svých zámìrù) a vhodné
pro posuzování. Hodnocení (posuzování) by mìlo pøispìt k tomu, aby z plánù vymizely nedostateènì
specifikované a nejasné zámìry ještì pøed tím, ne je dokonèena finální verze tìchto plánù. Výhledovì by
všechny regionální plány a koncepèní dokumenty na krajské úrovni mìly zahrnout a integrovat:
! Obecné principy udritelného rozvoje, vycházející z mezinárodnì a národnì schválených dokumentù
(OSN - Agenda 21, Implementaèní plán, OECD - Klíèové principy pro strategie udritelného rozvoje,
eventuálnì další).
! Konkrétní kritéria udritelného rozvoje, vztahující se k obecným principùm.
! Indikátory udritelného rozvoje, k urèení limitních hodnot a cílù udritelného rozvoje.
Nezávislost hodnocení /posuzování/ udritelnosti:
Nezbytnou podmínkou úspìšnosti hodnocení je, aby bylo maximálnì objektivní. K dosaení objektivity
pøispívá:
a)
metodika hodnocení (stanovení cílù udritelnosti jako kritérií pro hodnocení);
b)
institut nezávislých hodnotitelù (posuzovatelù).
Není pøíliš pravdìpodobné, e by hodnocení mohl objektivnì provádìt stejný tým, který vytváøí (a je zodpovìdný) za plán (strategii). Sloení týmu urèeného pro hodnocení (posouzení) udritelnosti se bude lišit pøípad
od pøípadu, mohou být zahrnuty i akademické instituce a konzultaèní firmy a jeden èi dva tvùrci plánu, pro
zajištìní správného pochopení tohoto plánu týmem hodnotitelù (posuzovatelù).
Fáze hodnocení (posuzování) udritelnosti:
Posuzovaní jednotlivých strategických dokumentù kraje (dále “strategií”) je rozèlenìno do tøí úrovní:
a)
Hodnocení (posuzování) funkènosti, efektivnosti a strategického charakteru.
b)
Hodnocení (posuzování) z hlediska kritérií udritelného rozvoje.
c)
Hodnocení (posuzování) z hlediska principù udritelného rozvoje.
Základem hodnocení (posuzování) na kadé úrovni je pøehledná tabulka ("zaškrtávací matice"), která
sumarizuje výsledky hodnocení na dané úrovni podle spoleèných kritérií. Výsledky hodnocení jsou zároveò
popsány a interpretovány v samostatném textu. Tato tabulka a její interpretce mohou slouit jako podklad:
a)
zpracovatelùm pøíslušných strategií;
b)
zadavatelùm strategií (krajùm);
c)
eventuálnì také adresátùm strategií.
Slouí rovnì jako vodítko pøi hodnocení strategií, jejich aktualizaci a zkvalitòování a v neposlední øadì pøi
jejich implementaci.

23

Zpracování strategického plánu udritelného rozvoje na regionální úrovni

KAPITOLA 3.

Struktura hodnocení posuzování udritelnosti:
Hodnocení /posuzování/ udritelnosti probíhá v hierarchické struktuøe od konkrétního zhodnocení promítnutí
kritérií udritelného rozvoje pro kadý princip (Úroveò 2), k hodnocení principù udritelného rozvoje (Úroveò
3). Základem pro posouzení kritérií a principù je zhodnocení funkènosti, “strategiènosti” koncepèních
dokumentù (Úroveò 1). Strukturu jednotlivých fází hodnocení /posuzování/ udritelnosti ilustruje následující
obrázek.

Struktura jednotlivých fází hodnocení (posuzování) udritelnosti:

úroveò 3

úroveò 2

úroveò 1

Kategorizace a hodnotící kritéria pro Úroveò 1:
V pøípadì základního hodnocení, tj. Úrovnì 1 (zhodnocení funkènosti, efektivnosti a strategického charakteru) pouíváme nejjednodušší škálu hodnocení ANO x NE. Jde zde o základní zhodnocení znaèného
mnoství rùznorodých strategií krajù, pro které bylo nutné najít spoleèný základ. V souladu s obecnì
7
akceptovanými principy strategického plánování jsou koncepèní materiály testovány z hlediska následujících
deseti kritérií:
! je schválený regionální autoritou, napø. Radou a Zastupitelstvem kraje;
! souèástí je SWOT analýza;
! je zaloený na vìrohodných informacích a analýze stavu;
! obsahuje krátkodobé (horizont 1 - 2 roky) konkrétní a kvantifikované cíle;
! obsahuje støednìdobé (horizont 3 - 5 let) konkrétní a kvantifikované cíle;
! obsahuje dlouhodobé (horizont více ne 5 let) konkrétní a kvantifikované cíle;
! obsahuje /popisuje/ prostøedky (konkrétní opatøení a úkoly) k dosaení cílù;
! obsahuje pøehled finanèních nástrojù /zdrojù/ k realizaci cílù;
! obsahuje indikátory pro monitoring plnìní;
! je realistický a realizovatelný.

7

napø. Kirkpatric, C., George, C., Curran, J. (2001): Development of Criteria to Assess the Effectiveness of National Strategies for
Sustainable Development. Department for International Development, University of Manchester.
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Reálnost a realizovatelnost strategického plánu mùeme povaovat za souhrnné a klíèové (i kdy komplexní
hodnocení strategie podává pouze všech 10 kritérií). Èastým nedostatkem velkého mnoství strategií je
“chybìjící støed”. Znamená to, e strategie neobsahuje popis toho, jak plánované aktivity pøispìjí k realizaci
cílù, které stanovuje. Ještì konkrétnìji øeèeno, strategie nedokáe objasnit, proè by výsledky plánovaných
aktivit, které vytyèuje, mìly být lepší ne výsledky obdobných aktivit uskuteèòovaných v minulosti. Efektivní
8
strategie pøitom musí být pøedevším realistická .
Kategorizace a hodnotící kritéria pro Úroveò 2:
Úroveò 2 pøedstavuje zhodnocení strategií z hlediska kritérií udritelného rozvoje. Vzhledem k vìtší komplexnosti této úrovnì hodnocení pouíváme pro hodnocení promítnutí kadého kritéria udritelného rozvoje
pìtistupòovou škálu A, B, C, D a N.
A = kritérium je plnì promítnuto a aplikováno.
B = kritérium je uspokojivì promítnuto a aplikováno, je však potøeba zlepšení.
C = kritérium je promítnuto a aplikováno pouze èásteènì, je potøeba zásadní zlepšení.
D = kritérium není promítnuto a aplikováno vùbec.
N = vzhledem k odlišnému zamìøení strategie není moné posoudit promítnutí kritéria, kritérium je
irelevantní vzhledem k pøedmìtu strategie.
Základní hodnotící tabulka obsahuje kromì daného skóre pro kadé kritérium i struèný hodnotící text, který
shrnuje dùvody, jak a proè bylo dosaeno daného hodnocení. V pøípadì hodnocení B, C, D, kdy je potøeba
èásteèné nebo úplné zlepšení v promítnutí daného kritéria udritelného rozvoje, je vhodné popsat zpùsob
zlepšení.

Základní hodnotící tabulka:
Kritérium UR

Skóre

Hodnotící text

A1
A2
A3
A4
Kategorizace a hodnotící kritéria pro Úroveò 3:
Úroveò 3 pøedstavuje “vrchol hodnotící pyramidy”- zhodnocení strategií z hlediska principù udritelného
rozvoje. Pro tuto úroveò jsou sumarizována hodnocení všech kritérií odpovídajících danému principu udritelného rozvoje, jak ukazuje tabulka . Kromì souhrnu hodnotících skóre obsahuje kadý øádek tabulky i slovní
hodnocení promítnutí daného principu do posuzované strategie. To je základem celkového kvalitativního
hodnocení kadého kritéria. Tabulka pøehledným zpùsobem ukazuje, v kterých oblastech jsou nejvìtší slabiny
i silné stránky posuzovaných dokumentù z hlediska principù udritelného rozvoje. Podává i struèný návrh k
zlepšení promítnutí principù udritelného rozvoje. Proto je podkladem pro strategické plánování udritelného
rozvoje v rámci strategických dokumentù.

8

Booth, D., Lucas, H. (2001): Initial Review of PRSP Documentation. Report commissioned by DFID for the Overseas Strategic
Partnership with Africa. ODI. London.
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Hodnocení:
Princip UR

Skóre principù
1

Celkové zhodnocení - závìr
2

3

4

A
B
C
D
E
Z tabulky vyplývá i efektivita posuzovaných strategií z hlediska uplatòování principù udritelného rozvoje.
Pokud je napø. hodnocení urèitého principu u dané strategie ve všech pøípadech A a B, znamená to, e tento
princip je uspokojivì promítnut. Naopak, pokud je vìtšina hodnocení C èi D, indikuje to potøebu výrazného
zlepšení z hlediska tohoto principu. Souhrn tìchto doporuèení je obsaen v pravém sloupci tabulky.

Principy a kritéria udritelného rozvoje slouící k posouzení:
A. Odpovìdnost vùèi budoucím generacím:
A.1

Posuzování dlouhodobých vlivù a podpora dlouhodobých vizí.

A.2

Mezigeneraèní a meziregionální solidarita.

A.3

Zlepšení kvality ivotního prostøedí pro budoucí generace.

A.4

Uplatòování principu pøedbìné opatrnosti.

B. Integrace ekonomických, sociálních a environmentálních cílù:
B.1

Rozvoj sociálního a ekonomického potenciálu kraje environmentálnì šetrným zpùsobem.

B.2

Podpora aktivní sociální politiky.

B.3

Podpora ochrany ivotního prostøedí a zachování pøírodních zdrojù.

B.4

Podpora pøeshranièní spolupráce.

C. Participace a konsensus:
C.1

Zapojení významných skupin ("aktérù"- stakeholders) do tvorby a realizace strategie.

C.2

Zajištìní úèasti veøejnosti na rozhodování orgánù samosprávy.

C.3

Transparentnost cílù strategie a jasnì definovaná odpovìdnost.

C.4

Zajištìní informovanosti, komunikace, osvìty a povìdomí o udritelném rozvoji.

D. Ochrana ivotního prostøedí a pøírodních zdrojù:
D.1

Omezení negativních vlivù na ivotní prostøedí a zdravotní stav obyvatel.

D.2

Podpora vyuívání obnovitelných zdrojù.

D.3

Zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva.

D.4

Uplatòování principu "zneèišovatel platí".

E. Organizace a øízení:
E.1

Uplatòování principu subsidiarity.

E.2

Vytvoøení systému finanèních zdrojù pro realizaci cílù.

E.3

Vytvoøení kapacity pro realizaci cílù.

E.4

Vytvoøení systému mìøitelných cílù, monitoringu a indikátorù.
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3.5.2 Kvantitativní a kvalitativní sociologická šetøení
Funkèní metodou zapojení zástupcù zájmových skupin a veøejnosti do strategického plánování je pouití
kvantitativních nebo kvalitativních sociologických šetøení v rámci analytické fáze pøípravy strategického
9
plánu . Sociologická šetøení jsou standardizované a reprezentativní prùzkumy umoòující získat informace
o definovaném spoleèenském fenoménu. V tomto pøípadì o názoru cílových skupin na rozvoj konkrétního
regionu a jeho souladu s principy udritelnosti.

Cílem sociologických šetøení by mìlo být pøedevším:
! Získat informace od zástupcù zájmových skupin (odborné veøejnosti), jaký je a jaký vidí potenciál
budoucího rozvoje regionu /kraje/, a to i v souladu s principy udritelnosti.
! Znát názor (veøejné mínìní) obèanù, jaký by podle nich mìl být region /kraj/), ve kterém ijí
a pracují.
Cílová skupina veøejnosti nesmí být pøímo konfrontována s pojmem udritelný rozvoj, který je pro vìtšinu lidí
nesrozumitelný. Soubor otázek musí být koncipován tak, aby øešil jednotlivé problematické okruhy a dával
reflexi k principùm udritelnosti. Takto získané informace pak reprezentují mínìní cílové skupiny. Vhodnì
koncipovaný dotazník a standardnì a reprezentativnì provedené šetøení mùe pøinést celou øadu zajímavých
informací o stanoviscích veøejnosti k dané problematice. Dùleité závìry analýzy názorù obèanù jsou
zapracovány do strategického plánu.
Kvalitativní sociologická šetøení:
Cílem kvalitativního šetøení v rámci strategického plánování je získat dostateèné mnoství velmi odborných
názorù a informací, porozumìt jim a objasnit význam, který respondenti pøikládají jim sdìlovaným informacím
o vývojových trendech v rùzných oblastech spoleèenských aktivit regionu. Kvalitativní šetøení na rozdíl od
kvantitativního sleduje mnoho informací pøi omezeném poètu jedincù (úèastníkù) vzorku, zobecnitelnost
získaných výsledkù (závìrù) je problematická a nìkdy i nemoná. Kvalitativní šetøení nikdy nereprezentují
veøejné mínìní a zobecnìní výsledkù není cílem (potøebou). V pøípadì kvalitativního sociologického šetøení je
na zaèátku procesu pozorování a sbìr dat, který se provádí na vzorku pøedem peèlivì vybraných jedincù - zástupcù zájmových skupin (zástupcù odborné veøejnosti).
Následnì je zjišováno, zda v získaných datech existují nìjaké pravidelnosti, je odkrýván význam tìchto dat,
jsou formulovány pøedbìné závìry. Kvalitativní prùzkum pøedstavuje nenumerické šetøení a interpretaci
názorù vzorku jedincù (cílové skupiny). Rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním šetøením je tedy ve zpùsobu
konstrukce vzorku (zkoumané èásti populace). Zatímco v kvantitativním šetøení je cílem vzorku reprezentovat
populaci jedincù, v kvalitativním výzkumu je cílem vzorku reprezentovat problém (téma).
Techniky sbìru informací vyuívané pøi kvalitativních šetøeních se v zásadì pøíliš neliší od technik
vyuívaných pøi kvantitativních šetøeních. V rámci analytické fáze strategického plánování je vhodné pouít
techniku nestandardizovaného expertního rozhovoru podle pøedem pøipraveného scénáøe. Jedná se o rozhovor mezi dvìma odborníky, tazatelem a respondentem, pro který má tazatel jen velice obecný plán. Tento plán
nezahrnuje výèet otázek, jejich znìní ani poøadí. Obsahuje spíše tématické okruhy. Tazatel se proto musí
v daných tématech velmi dobøe orientovat.

9

Výbìr postupù sociologických šetøení pro potøeby plánování udritelného rozvoje vèetnì obsahu jednotlivých dotazníkù byl
konzultován se zástupci spoleènosti STEM/MARK.
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Pro potøeby pøípravy strategického plánu udritelného rozvoje na úrovni regionu /kraje/ je vhodné zvolit
adekvátní vzorek zástupcù odborné veøejnosti (zájmových skupin), kteøí se konkrétních rozvojových èinností
aktivnì úèastní v závislosti na velikosti (poètu obyvatel) daného regionu /kraje/. Prùmìrný kraj ÈR = cca 30
zástupcù odborné veøejnosti /zájmových skupin/. Tento vzorek je vhodné vybrat ve spolupráci s regionální
autoritou (krajský úøad, správa chránìné krajinné oblasti), která má èasto databázi takových osob zpracovanou ji pro své potøeby.

Zástupce jakých oblastí má vzorek reprezentovat:
! zástupce samosprávy a státní správy regionu /kraje/ (èleny Rady a Zastupitelstva kraje, pracovníky krajských úøadù);
! zástupce samospráv a státní správy významných obcí nebo sdruení obcí regionu /kraje/
(pracovníky mìstských a obecních úøadù);
! zástupce regionálnì pøíslušných akademických, univerzitních institucí;
! významné zástupce reprezentující ekonomickou oblast a její rozvoj;
! významné zástupce reprezentující sociální oblast a její rozvoj;
! významné zástupce reprezentující environmentální oblast a její rozvoj;
! zástupce významných nestátních neziskových organizací regionu /kraje/.

Výbìr zástupcù by mìl probìhnout podle následujících kriterií:
!
!
!
!

trvale ijí a pùsobí v regionu /kraji/;
pocházejí z rùzných spoleèenských oblastí: z veøejné správy, ziskového nebo neziskového sektoru;
jsou odborníky v oblasti svého pùsobení;
mají aktivní zájem o dìní v regionu /kraji/.

Kvalitativní šetøení je prvním krokem k zapojení odborné veøejnosti do pøípravy strategického plánu. Obecné
cíle expertního rozhovoru jsou:
! zjistit míru informovanosti o problematice konceptu udritelného rozvoje a jeho realizaci v podmínkách regionu /kraje/;
! získat informace o názorech na aktuální stav jednotlivých oblastí spoleèenského ivota v regionu
/kraji/ a monosti jejich rozvoje smìrem k udritelnosti.
Sekundárním cílem, ale cenným výstupem je:
! získat databázi odborníkù, kteøí mají zájem se aktivnì podílet na implementaci udritelného rozvoje.
Expertní rozhovory jsou èasovì velmi nároèné - jeden standardní rozhovor mùe trvat kolem 1 hodiny.
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Návrh scénáøe (obecného plánu) rozhovoru a pøíklady tematických okruhù:
Blok A) Udritelný rozvoj regionu /kraje/ - rozhovor vztahující se zejména k aktuálnímu stavu
v regionu /kraji/:
! Povaujete souèasný stav regionu /kraje/ (vèetnì rozvojových trendù) za dlouhodobì udritelný?
! Ve kterém sektoru spoleèenských aktivit je situace nejkritiètìjší?
! Je zásadní zmìna stávajícího stavu smìrem k udritelnosti reálná a proveditelná bìhem 10 - 20 let?
! Co v souèasnosti brání zmìnám smìrem k udritelnému rozvoji?
! Existují v regionu /kraji/ pozitivní pøíklady jednotlivých postupù, rozhodnutí a opatøení, které by
napomáhaly prosazování udritelného rozvoje v praxi?

Blok B) Partnerství v regionu /kraji/ - rozhovor vztahující se zejména ke spolupráci veøejné správy
s obèanskou spoleèností:
! Je snadné navazovat v regionu /kraji/ partnerství pro spolupráci na konkrétních projektech?
! Jaká by mìla být role samospráv regionù /krajù/ a obcí pro úèinné uplatòování principù
udritelného rozvoje v praxi?
! Jaká by mìla být role NNO a veøejnosti pro úèinné uplatòování udritelného rozvoje v praxi?
! Jaká je role obcí pro úèinné uplatòování principù udritelného rozvoje v praxi?
! Fungují v regionu /kraji/ pozitivní pøíklady úspìšných procesù místní Agendy 21?
! Jaké metody spolupráce povauje za nejúèinnìjší (osvìdèené)?

Blok C) Stávající regionální /krajské/ koncepèní dokumenty - rozhovor vztahující se zejména ke
kvalitì strategických plánù, k plnìní jejich cílù a k celkovému naplòování principù udritelného rozvoje:
! Mùete zhodnotit stav koncepèních dokumentù regionu /kraje/?
! Která oblast je jimi pokryta dostateènì a která ne?
! Znáte strategické cíle prioritních oblastí a navrhovaná opatøení nìkterých stávajících koncepèních
dokumentù regionu /kraje/?
! Jsou strategické cíle tìchto dokumentù v souladu s principy udritelného rozvoje?
! Ke kterým strategickým cílùm prioritních oblastí a navrhovaným opatøením k jejich realizaci máte
výhrady a ve které oblasti je situace nejkritiètìjší?
! Respektuje územnì plánovací dokumentace jednotlivých obcí regionu /kraje/ principy udritelného
rozvoje?

Blok D) Prioritní strategické cíle udritelného rozvoje regionu /kraje/ - rozhovor vztahující se zejména
k definování strategických cílù a jejich významu pro budoucí rozvoj:
! Jaké vidíte priority pro oblast ekonomického rozvoje regionu /kraje/?
! Mùete specifikovat a odhadnout vývoj sociálních problémù regionu /kraje/ do budoucna?
! Mùete specifikovat a odhadnout vývoj environmenálních problémù regionu /kraje/ do budoucna?
! Dokáete popsat komplexní rozvoj regionu /kraje/ pøi respektování všech výše uvedených oblastí?
! Definujte základní podmínky, pøi kterých by bylo moné povaovat rozvoj regionu /kraje/ za
udritelný.
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Kvantitativní sociologická šetøení:
Cílem kvantitativního výzkumu je sledovat omezený rozsah informací na mnoha jedincích. V pøípadì kvantitativního výzkumu je úèelem jeho výsledky zobecnit na celou populaci - zjistit tzv. veøejné mínìní.

Kvantitativní výzkum je obvykle realizován v tìchto základních fázích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definice spoleèenského fenoménu a formulace cíle celého sociologického šetøení.
Rozhodnutí o velikosti vzorku populace (veøejnosti) pro zajištìní reprezentativnosti.
Pøíprava dotazníku pro vlastní sbìr informací.
Rozhodnutí o technice (metodì) sbìru informací.
Testování.
Realizace vlastního šetøení.
Analýza dat a jejich interpretace, závìry, zobecnìní.

První dva kroky souvisí s tím, co vlastnì chceme zkoumat, co je pøedmìtem našeho zájmu. Z praktického
hlediska je pøi provádìní kvantitativních výzkumù významný zejména krok - rozhodnutí o populaci a vzorku.
Vzorek je obecnì skupina jednotek, které skuteènì pozorujeme. Populace (neboli základní soubor) je soubor
jednotek, o kterém pøedpokládáme, e jsou pro nìj naše závìry plynoucí z výzkumu platné. Velikost vzorku
populace (15+) je daná velikostí /poètem/ obyvatel regionu /kraje/ - za reprezentativní na úrovni regionu
Èeské republiky mùeme povaovat vzorek minimálnì o velikosti 500 respondentù, co umoòuje spolehlivou
orientaci na úrovni celého regionu /kraje/. Struktura vzorku musí co nejlépe odpovídat sloení populace,
abychom o získaných závìrech mohli prohlásit, e jsou obecnì platné pro celou populaci regionu /kraje/.
Proto se pouívají rùzné techniky konstrukce vzorku:
! Kvótní výbìr - imituje ve struktuøe vzorku známé vlastnosti populace. Kvótní výbìr má však nìkteré
nedostatky pøedevším se jedná o skuteènost, e ne všechny vlastnosti populace nám jsou známé.
Kvótní výbìr tedy mùe být pouit pouze na populaci, o které jsme dobøe informováni.
! Náhodný (pravdìpodobnostní) výbìr - je takový výbìr, ve kterém kadý jedinec populace má stejnou
pravdìpodobnost, e bude vybrán do vzorku. Jinými slovy, kadá domácnost (nebo kadý jednotlivec)
z cílové populace má stejnou pravdìpodobnost, e bude zaøazena do šetøení. Náhodný výbìr má tu
výhodu, e reprezentuje všechny známé i neznámé vlastnosti populace. Navíc jsme v pøípadì
náhodného výbìru schopni odhadnout, nakolik se vzorek liší od populace. Existují rùzné zpùsoby
praktické realizace náhodného výbìru.
Nejúèinnìjší, ale také jedna z nejdraších, technik sbìru informací pro úèely pøípravy strategického plánu je
rozhovor - asistované vyplnìní pøipraveného dotazníku. Vybrané informace jsou získávány v pøímé interakci
s respondentem, rozhovor mùe být provádìn tváøí v tváø nebo telefonicky - pomocí náhodného generátoru
èísel a dalšího kvótního výbìru. Pro provedení prùzkumu je nutné proškolit skupinu terénních tazatelù
(operátorù).
Pøi realizaci této techniky je moné pouít i rozsáhlejší dotazník. Maximální doba vyplnìní dotazníku
respondentem by nemìla pøekroèit 30 minut. Pøi pøípravì dotazníku je nutné preferovat uzavøené otázky, kdy
10
jsou k dispozici monosti odpovìdí, otevøené otázky lze pouít výjimeènì .

10

Pøíloha 2. Vzorový dotazník pro kvantitativní šetøení široké veøejnosti regionu /kraje/ v souvislosti s pøípravou strategického plánu
udritelného rozvoje.
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Konstrukce otázek do dotazníku pøedstavuje pomìrnì komplikovaný problém, a proto by mìla být provádìna
ve spolupráci se sociology. V zásadì je tøeba se pøi kadé otázce, kterou chceme zaøadit do dotazníku, ptát:

! Je tato otázka opravdu nezbytná?
! Mìøí tato otázka skuteènì to, co chceme mìøit?
! Bude tato otázka srozumitelná skuteènì kadému èlenu našeho vzorku? Budou jí všichni
respondenti rozumìt stejným zpùsobem?
! Je respondent vùbec schopen poskytnout nám ádanou informaci?
! Není naše otázka sugestivní?
! Neptá se otázka na dvì rùzné vìci najednou?
! Je výèet kategorií pro odpovìdi na uzavøenou otázku úplný? Vyluèují se vzájemnì pouité
kategorie?
! Je pouití otevøené otázky opravdu nezbytné?
! Nevyaduje otázka nìjaké pøíliš zobecnìné údaje?
! Mají odpovìdi všech respondentù stejnou váhu?
! Není tato otázka nepøíjemná, znepokojující, nemùe se respondent cítit ohroen pravdivou
odpovìdí?
! Zjišují naše otázky skuteènì všechny potøebné informace pro testování hypotéz?
! Nemohou pøedchozí otázky zkreslit odpovìdi na následující otázky?
! Jsou otázky pøedkládány v nìjakém logickém sledu?
! Podporuje øazení otázek podmínky pro úspìšné a úplné dokonèení rozhovoru (dotazníku)?
! Podporuje stavba rozhovoru nebo dotazníku pøedstavu o anonymitì dotazníku?
! Není rozhovor nebo dotazník pøíliš dlouhý?
! Jsou odpovìdi na otázky jedinou informací, kterou má tazatel zaznamenat?
3.5.3 Analýza relevantních dat, stanovení a hodnocení trendù
Analýza dat je bìnou souèástí strategických plánù. Standardní analýza statistických dat a informací mapuje
stav, základní jevy a skuteènosti rozhodující pro zpracování návrhové èásti strategického plánu udritelného
rozvoje regionu /kraje/. Analýza musí vycházet z rozsáhlé a rozmanité datové základny. Je tvoøena zejména
souborem tabulek a grafù, které jsou doplnìné narativním popisem. Souèástí analýzy je objektivní zhodnocení stavu regionu v urèitých definovaných oblastech. Analýza je základem pro zpracování SWOT analýzy
udritelného rozvoje.
Analýza dat musí charakterizovat stav všech oblastí rozvoje: ekonomické, sociální a environmentální a musí
umoòovat hodnocení jejich udritelnosti.
Vdy je výhodné pro kadý ukazatel získat soubor dat v èasových øadách, které umoòují definovat reálné
vývojové trendy daného jevu. Èasové øady musí obsahovat pro všechny zkoumané a analyzované oblasti
stejné srovnávací roky (napø. 1990, 1995, 2000 a data za poslední dva roky pøed rokem zpracování
strategického plánu), aby bylo moné vzájemnì porovnávat vývoj ve všech sektorech spoleèenských aktivit
v regionu /kraji/. Tyto èasové øady a vývojové trendy jsou pak podkladem pro stanovení priorit a definování
strategických cílù, jeliko stanovují limity pro jejich reálnou kvantifikaci. Nemùe se stát, e hodnota
strategického cíle je stanovena tak, aby neodpovídala dosavadnímu vývoji jevu, který ukazatel reprezentuje.
Pro transparentnost analýzy je nutné vdy uvádìt zdroje konkrétních dat.
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Zdroje dat - instituce akreditované pro sbìr dat:
Pøi výbìru zdrojù dat je nutné dbát na jejich dùvìryhodnost. Ne všechny zdroje a všechna data lze pro analýzu
pouít. Èeský statistický úøad (ÈSÚ) je primárním zdrojem dat, ale ne vdy ideálním. V souèasné dobì ji
nabízí produkty, které obsahují standardní datové základny umoòující charakterizovat regiony Èeské
republiky. ÈSÚ má své krajské reprezentace, kde je moné data pro daný region získat. Nabízené ukazatele se
vìtšinou dotýkají všech základních oblastí rozvoje.
Produktem ÈSÚ je napøíklad elektronická regionální databáze KROK (databáze za kraje a okresy) a MOS/MIS
(databáze za obce a jejich èásti) a dále øada publikací se soubory dat z regionální úrovnì, napøíklad:
! publikace ÈSÚ o regionech, mìstech a obcích;
! vybrané ukazatele podle krajù;
! okresy Èeské republiky;
! vymezení územních jednotek NUTS v ÈR pro potøeby statistické a analytické a pro potøeby EU.
Pøi analýze dat se nelze spoléhat pouze na databáze ÈSÚ a je nutné vdy vìnovat èas hledání relevantních
doplòujících souborù dat u jiných specializovaných odborných institucí, vìtšinou vázaných na èinnost
v konkrétním sektoru. Pøi této práci je nutný invenèní pøístup.
Výbìr indikátorù pro stanovení trendu v souvislosti s udritelností regionu:
Souèástí analýzy by mìlo být stanovení sady indikátorù, která umoòuje charakterizovat reprezentativní
trendy rozvoje v souvislosti s principy udritelnosti. Tyto indikátory pak popisují trendy z hlediska udritelného
rozvoje regionu, a charakterizují tak problémové okruhy, které jsou podkladem pro definici priorit návrhové
èásti strategického plánu.
Naneštìstí souèasná struktura sbìru dat autorizovanými institucemi èasto neodpovídá potøebám tvorby
indikátorù udritelného rozvoje regionu èi mìsta. V tomto smìru je nutné iniciovat zmìnu báze rutinnì
sledovaných dat, co je dlouhodobý úkol pro pøíslušné instituce veøejné správy.
3.5.4 Syntéza všech pokladù pro pøípravu návrhové èásti strategie
Dùleitým krokem strategického plánování je syntéza všech dílèích studií analytické èásti pøípravy plánu. Zde
je nutné dùkladnì analyzovat všechny zdroje informací a udìlat komplexní pøehled o aktuálním stavu regionu
a o limitech jeho potenciálního rozvoje zaloeného na principech udritelnosti. Syntéza všech podkladù
vytvoøí mantinely, ve kterých se musí návrhová èást strategického plánu pohybovat. Analytická èást tvoøí
jakýsi datový fundament pro návrhovou èást a diskuse nad jejím finálním znìním. Všechny studie analytické
èásti je nutné zpøístupnit všem, kdo se zpracování návrhové èásti chtìjí zúèastnit - zástupcùm zájmových
skupin, pøedstavitelùm spoleèenských skupin i veøejnosti.

Východiska pro syntézu podkladù a pøípravu návrhové èásti:
!
!
!
!
!

Znalost stávajících koncepèních dokumentù regionu.
Znalost situace v regionu z pohledu místních odborníkù.
Znalost veøejného mínìní obèanù regionu.
Datová a informaèní základna kvantifikující stav a limity ve všech oblastech rozvoje.
Znalost základních vývojových trendù.

Vzhledem k rozsáhlosti analytické fáze zpracování strategického plánu je nutné poèítat s velkou nároèností
této práce, která nutí váit jednotlivé informace a dávat je do vzájemných souvislostí. Výsledkem syntézy by
mìlo být stanovení tezí pro návrh SWOT analýzy a návrh priorit - klíèových problémù regionu a strategických
cílù pro vlastní formulaci návrhové èásti.
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3.6 Fáze formulace návrhové èásti
Fáze návrhu /formulace/ strategického plánu je klíèovou souèástí tvorby strategie. V této fázi je vyuíváno
všech poznatkù získaných prostøednictvím fáze analytické, tzn. všech dílèích studií. Smyslem této fáze
zpracování strategického plánu je formulace vize udritelného rozvoje regionu, výbìru a definování priorit
a strategických cílù a stanovení sad programových a titulkových indikátorù (v ideálním pøípadì spolupracuje
autorský tým s pracovní skupinou). Výsledkem uvedené fáze je návrh strategického plánu pøipravený pro
zveøejnìní a následné veøejné projednávání. V rámci zpracování návrhu strategického plánu se otvírá velký
prostor pro diskuse a zapojení zástupcù zájmových skupin a veøejnosti. Návrhová èást pak v rámci
projednávání a pøipomínkového øízení prochází celou øadou zmìn a úprav. Návrhová èást musí vzniknout na
základì konsensu. S tímto textem se musí ztotonit všechny zájmové a spoleèenské skupiny, jinak nebude
realizace konceptu udritelného rozvoje v praxi efektivní.
3.6.1 Struktura a obsah návrhové èásti - klíè ke strategii
Pøi pøípravì formulace návrhové èásti strategického plánu udritelného rozvoje je nutné uvaovat zejména
v kontextu reálnosti a realizovatelnosti. Návrhová èást musí obsahovat nejen výhled do budoucnosti - cílový
stav, ale také prostøedky, kterými bude tohoto stavu dosaeno. Strategický plán udritelného rozvoje pøes
svùj široký zábìr nemùe obsáhnout vše. Je nutný erudovaný výbìr toho, co má obsahovat.
Èastým nedostatkem velkého poètu strategií je “neexistence podstaty”, to znamená, e tyto strategie
neobsahují popis toho, jak mají naplánované èinnosti pøispívat k realizaci cílù, které strategie stanovují.
Struènì øeèeno takové strategie nejsou schopny ukázat, proè by mìly být výsledky jimi naplánovaných
èinností lepší ne výsledky podobných èinností provádìné v minulosti neplánovanì formou “ad hoc” øešení
problémù. Efektivní strategie musí být pøedevším realistická.
Pro pøehlednost je dobré nezatìovat návrhovou èást zbyteèným textovým balastem a zachovat pouze to
podstatné. Jednoduchost a strukturovanost textu je velkou devizou.

Co všechno musí kvalitní návrhová èást obsahovat:
1. Úvod do problematiky.
2. Východiska.
3. Teze vyplývající z analytické èásti.
4. SWOT analýza udritelného rozvoje regionu.
5. Vize udritelného rozvoje regionu.
6. Priority udritelného rozvoje regionu.
7. Strategické cíle udritelného rozvoje.
8. Programové indikátory.
9. Odùvodnìní priorit.
10. Opatøení.
11. Odborný odhad pøedpokládaných nákladù.
12. Titulkové indikátory.
13. Pøehled reálnì dostupných zdrojù finanèních prostøedkù.
14. Návrh institucionálního zajištìní.
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Úvod do problematiky:
Smyslem této èásti je struènì pøedstavit problematiku konceptu udritelného rozvoje a dùvody jeho realizace
v praxi na regionální úrovni. V této èásti musí být uvedena definice udritelného rozvoje vèetnì pøehledu
a popisu jednotlivých principù, na kterých je obsah strategického plánu postaven. Je zde vhodné uvést
národní i mezinárodní koncepèní dokumenty, které jsou pro zpracování regionálního plánu závazné. Moné je
i popsat souvislosti vývoje udritelného rozvoje v Èeské republice a zejména na regionální úrovni.
Cílem je udat tématický (obsahový) rámec celé návrhové èásti strategického plánu.
Východiska:
Èást, která odpovídá na otázky:
! Proè je strategický plán udritelného rozvoje regionu zpracováván?
! Kdo všechno by mìl mít ze strategického plánu udritelného rozvoje uitek?
! Jaký je jeho smysl a úèel?
! Jaký je jeho èasový horizont?
! Jaké je jeho postavení mezi regionálními koncepèními dokumenty?
! Kdo se na zpracování podílel?
Teze vyplývající z analytické èásti:
Tato èást je mùstkem mezi dílèími studiemi a analýzami analytické èásti a návrhovou èástí. Obsahuje nejpodstatnìjší zjištìní a poznatky vztahující se k tématu udritelného rozvoje, které udávají mantinely a limity
pro obsah návrhové èásti.
Výhodou je èásteèné osamostatnìní návrhové èásti od masivních analytických studií. Návrhovou èást lze
pak pouívat samostatnì pøi zachování nejdùleitìjších odkazù k analytické èásti.
SWOT analýza udritelného rozvoje regionu:
Technika strategické analýzy, zaloená na zvaování vnitøních faktorù analyzovaného jevu (v tomto pøípadì
regionu) - silné a slabé stránky - a faktorù prostøedí - pøíleitosti a hrozby.
Silné a slabé stránky regionu jsou faktory vytváøející nebo naopak sniující vnitøní kvalitu regionu. Naproti
tomu pøíleitosti a ohroení jsou faktory vnìjšími, které nemohou být zcela jednoznaènì ovladatelné a
kontrolovatelné z regionální /krajské/ úrovnì. Mohou však být identifikovány pomocí vhodné analýzy, napø.
pomocí analýzy pùsobících ekonomických, sociálních a environmentálních faktorù.
Vize udritelného rozvoje regionu:
Struèná komplexní definice cílového stavu, ke kterému má rozvoj regionu smìøovat a k nìmu ho pøivede
dùsledná realizace strategického plánu udritelného rozvoje.
Priority udritelného rozvoje regionu:
Definice priorit týkajících se nejpodstatnìjších problémových okruhù ve vztahu k budoucímu udritelnému
rozvoji regionu. Priority je nutné definovat pregnantnì a jednoznaènì. Priority je nutné pro pøehlednost
rozdìlit do ètyø oblastí: ekonomické, sociální, environmentální a správy vìcí veøejných. Opìt pro
realizovatelnost strategie je nutné zvolit jejich úmìrný poèet.
Pro úroveò regionù a èasový horizont 20 let je vhodné zvolit poèet maximálnì 20 priorit udritelného rozvoje,
pìt pro kadou oblast. Na nì je pak bìhem realizace soustøedìna pozornost a je výhradním zájmem
pøedstavitelù regionu tyto problémové okruhy øešit.
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Strategické cíle udritelného rozvoje:
Kadá z priorit strategického plánu je rozpracována do konkrétnì definovaných a kvantifikovaných
strategických cílù udritelného rozvoje. Kvantifikace cílù je støednìdobá pro horizont 5 let a dlouhodobá pro
horizont 10 - 20 let. Cílová hodnota nemusí být povaována za dogma, ale mùe slouit jako smìr ádoucího,
udritelného vývoje.

Pøi urèování a hodnocení cílù je vhodné postupovat podle pravidla SMART:
Jsou stanovené cíle? (ano/ne); jsou-li stanovené, jsou:
specifické (konkrétní) (Specific),
mìøitelné (lze mìøit výsledky) (Measurable),
dosaitelné, odsouhlasené partnery (Achiavable, Agreed),
zajištìné z hlediska zdrojù, realistické (Resourced, Realistic),
èasovì naplánované (Timescaled)?
Programové indikátory:
Strategické cíle musí být doplnìny programovými indikátory. Jejich úkolem je monitorovat naplòování
strategických cílù v praxi. Programový indikátor dává zpìtnou vazbu a umoòuje kontrolu.
Odùvodnìní priorit:
Kadá z priorit by mìla mít krátké odùvodnìní, proè byla do strategického plánu navrena.
Opatøení:
Strategické cíle jsou doplnìny opatøeními - prostøedky pro jejich dosaení. Jedná se o výèet konkrétních
èinností, jejich prostøednictvím se pøiblíí splnìní strategického cíle nebo jej bude dosaeno. Musí jít o takové
aktivity, které jsou realizovatelné jak na úrovni veøejné správy regionální, tak i na úrovni veøejné správy místní.
Opatøení se mohou týkat všech spoleèenských skupin regionu a nikoli pouze jeho správního orgánu. Je nutné
si uvìdomit, e strategický plán je dokumentem regionálním a nikoli pouze dokumentem centrální správy
regionu, napøíklad krajského úøadu.
Odborný odhad pøedpokládaných nákladù:
Strategický plán musí obsahovat pøehled nákladù na realizaci jednotlivých opatøení a odborný odhad
celkových nákladù spojených se splnìním strategických cílù.
Titulkové indikátory:
Pro zobecnìní a porovnávání spoleèenských zmìn, pro komunikaci s veøejností a pro politiky je vhodné
strategický plán doplnit sadou titulkových indikátorù udritelného rozvoje, které mají vztah k vybraným
prioritám a mohou tak dokumentovat (kontrolovat) jejich naplòování v èase.
Pro pøehlednost je vhodné sadu titulkových indikátorù a priorit dát do souvislostí pomocí tabulky - matice.
Znaménky je pak hodnocena souvislost mezi indikátorem a prioritou.
Pøehled reálnì dostupných zdrojù finanèních prostøedkù:
Strategický plán musí obsahovat pøehled finanèních zdrojù, ze kterých je moné èerpat prostøedky pro
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projekty, které naplòují definované strategické cíle. Zcela nepostradatelnou souèástí je pøehled
procentuálních výdajù z veøejného rozpoètu na dané úrovni strategického plánování, který je náleitì upraven
podle stanovených priorit a definovaných strategických cílù.
Návrh institucionálního zajištìní:
Návrh a popis managementu na regionální úrovni, který bude zajišovat realizaci strategického plánu udritelného rozvoje v praxi. Zde mìl být také popsán soubor konkrétních úkolù managementu udritelného
rozvoje a zejména stanovena odpovìdnost za implementaci strategického plánu a jednotlivých cílù a priorit.

Pøíklad pøehledného rozpracování priority strategického plánu:
Priorita: Zvyšování kvality ovzduší v souvislosti s prevencí ochrany zdraví obyvatelstva sniováním
produkce emisí zneèišujících látek ze stacionárních a liniových zdrojù zneèišování ovzduší.
Strategické cíle:
1) Sníit podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z celkové rozlohy regionu /kraje/ na 5,5 %
do roku 2020.
Opatøení:
Realizovat všechny cíle koncepèních dokumentù v oblasti ovzduší a energetiky regionu /kraje/:
!
1) Regionální /krajský/ program sniování emisí tuhých zneèišujících látek, oxidu siøièitého
a oxidù dusíku.
2) Integrovaný regionální /krajský/ program zlepšení kvality ovzduší.
3) Územní energetická koncepce regionu /kraje/.
4) Regionální /krajský/ program sniování emisí látek pøispívajících ke zmìnì klimatu Zemì.
! Zpracovat Plány zlepšování kvality ovzduší pro všechny obce v oblastech se zhoršenou kvalitou
ovzduší.
! Formou cíleného fundraisingu zajistit finanèní prostøedky, které umoní zpracovat Plány
zlepšování kvality ovzduší.
! Zajistit technickou a odbornou pomoc pøi zpracování Plánù zvyšování kvality ovzduší.
2)

2

2

Sníit emise prašných èástic v t/km o 40 % do roku 2020 a emise NOx v t/km o 50 % do roku 2020.

Opatøení:
! Striktnì uplatòovat zákon è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèištìní (IPPC Integrated Pollution Prevention and Control), o integrovaném registru zneèišování a o zmìnì
nìkterých zákonù (zákon o integrované prevenci) a další právní pøedpisy souvisejících s ochranou
ovzduší.
! Prosadit a provozovat nejlepší dostupné techniky (BAT), nejúèinnìjší a nejpokroèilejší stupeò
vývoje pouitých technologií a zpùsob jejich provozování.
! Realizovat všechny cíle koncepèních dokumentù v oblasti ochrany ovzduší a energetiky regionu
/kraje/.
! Podporovat vyuívání obnovitelných zdrojù energie.
! Podporovat vyuívání alternativních pohonných hmot v systémech hromadné dopravy.
! Zavést moderní systémy kogenerace, neboli spoleèné výroby tepla a elektøiny.
! Úèinnì vyuívat ekonomického nástroje - obchodu s emisemi.
! Sníit ztráty CZT systémù a efektivnì vyuívat odpadní teplo.
! Zvyšovat celkovou rozlohu ploch, na kterých bude pìstována biomasa pro energetické vyuití.
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Pøíklad pøehledného rozpracování priority strategického plánu

(pokraèování):

Odùvodnìní priority: I pøes výrazné zlepšení kvality ovzduší v regionu /kraji/ za posledních 14 let vyplývající
z ekonomické transformace Èeské republiky se zde nachází velký poèet oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší. Soulad s poadavky práva ivotního prostøedí EU, Rámcové smìrnice o kvalitì ovzduší 96/62/EC
a souvisejících dceøiných smìrnic (1999/30/EC a 2000/69/EC) a právní úpravy ochrany ivotního prostøedí
ÈR, stejnì jako soulad se SPP ÈR 2004 - 2010. Vyuití obnovitelných zdrojù energie a alternativních paliv
je v souladu s doporuèením Integrovaného národního programu sniování emisí a Územní energetické
koncepce. Nárùst ploch s omezenou dopravou v urbanizovaném území pøispìje ke zlepšení kvality ovzduší
v centrech mìst a obcí.
Strategický cíl

Úroveò

Krátkodobý
stav 2010

Cílový stav
2020

5,5 %

Sníit podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z celkové Kraj
rozlohy kraje (%)

9%

Zpracovat Plány zlepšování kvality ovzduší pro všechny Kraj
obce v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

ANO

Sníit emise prašných èástic v t/km2 (o X %)

Kraj

10 %

40 %

Sníit emise NOx v t/km2 (o X %)

Kraj

7%

50 %

Trend vývoje:
Programový indikátor

Úroveò 1995

Sníit podíl oblastí se
zhoršenou kvalitou
ovzduší z celkové rozlohy kraje (%)

2003

2004

Kraj

9,5

9,4

ÈR

3,7

3,6

Mìrné emise prašných Kraj
èástic (t/km2)
ÈR
Mìrné emise NOx
2

(t/km )

2,5

1996

2,1

Kraj
ÈR

2,8

2,6

1997

1998

1999

2000

2001

2002

4,0

2,3

1,8

1,8

1,6

1,5

1,5

1,3

1,5

1,0

0,7

0,6

0,6

0,6

0,7

0,6

12,2

12,1

10,5

11,7

11,5

11,8

11,6

11,5

2,4

2,1

2,0

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Trendy je vhodné pro pøehlednost ilustrovat grafy a u všech dat je nutné uvádìt zdroje:
Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z celkové rozlohy

Mìrné emise vybraných parametrù kvality ovzduší

Prašné èástice
2
(t/km ) Kraj
Prašné èástice
2
(t/km ) ÈR
Kraj

NOx
2
(t/km ) Kraj

ÈR

NOx
2
(t/km ) ÈR

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu zdraví a pro
ekosystémy (vegetaci) dle smyslu zákona è. 86/2002 Sb.,
o ochranì ovzduší.(Zdroj: Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR)

(Zdroj: ÈSÚ)
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4. VYUITÍ

INDIKÁTORÙ
UDRITELNÉHO
ROZVOJE

K posuzování udritelnosti je vhodné pouívat sady (rámce) indikátorù udritelného rozvoje. Pøi vytváøení
konkrétních indikátorových sad a práci s indikátory je dùleité uvaovat v rámci poøadí následujících
kodifikovaných principù.

Principy pouití indikátorù k hodnocení udritelného rozvoje podle Bellagia11:
1. Vùdèí vize a cíle
Posuzování udritelnosti by mìlo:
! Být vedeno jasnou vizí trvale udritelného rozvoje a cílù, které tuto vizi definují.
2. Holistická perspektiva
Posuzování udritelnosti by mìlo:
! Zahrnovat pøehled celého systému i jeho èástí.
! Mít na mysli blaho sociálních, environmentálních a ekonomických subsystémù, jejich stav stejnì
jako smìr a stupeò zmìny tohoto stavu, jejich souèástí a interakce mezi èástmi.
! Zváit jak pozitivní, tak negativní dùsledky lidské èinnosti zpùsobem, který zohledòuje jak
náklady, tak pøínosy pro lidské a ekologické systémy, a to ve finanèním i nefinanèním smyslu.
3. Základní prvky
Posuzování udritelnosti by mìlo:
! Vzít v potaz spravedlnost a nerovnost v souèasné populaci a pracovat patøiènì s takovými
hledisky jako vyuití zdrojù, nadspotøeba a chudoba, lidská práva a pøístup ke slubám.
! Mít na mysli ekologické podmínky, na nich závisí ivot.
! Vzít v úvahu hospodáøský rozvoj a ostatní, netrní èinnosti pøispívající k lidskému (spoleèenskému) blahobytu.
4. Pøimìøený rozsah
Posuzování udritelnosti by mìlo:
! Urèit si dostateènì dlouhý èasový horizont, aby bylo moné zachytit lidská i ekosystémová
èasová mìøítka, tak aby odpovídala jak potøebám budoucích generací, tak potøebám souèasným
s krátkodobým rozhodováním.
! Definovat dostateènì velký rámec studia, aby bylo moné zahrnout nejen místní, ale i vzdálené
dopady na lidi a ekosystémy.
! Vycházet z historických a souèasných podmínek, aby bylo moné pøedvídat, budoucí podmínky kam smìøujeme, kam se mùeme dostat.
11

In: Hardi, P., Terrencem, Z. (ed.), Assessing Sustainable Development: Principles in Practice. IISD 1997, str. 2-4.
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(pokraèování)

5. Praktické zamìøení
Posuzování udritelnosti by mìlo být zaloeno na:
! Explicitním souboru kategorií nebo na organizaèním rámci, který spojuje vize a cíle s indikátory
a kritérii pro posouzení.
! Omezeném poètu klíèových témat pro analýzu.
! Omezeném poètu indikátorù nebo kombinací indikátorù, aby bylo moné poskytnout zøetelnìjší
signál posunu k udritelnosti.
! Standardizovaném mìøení kdekoli je to moné, aby bylo umonìno srovnání.
! Pøíslušném porovnání hodnot indikátorù s cíli, referenèními hodnotami, rozsahy, prahy nebo smìry
trendù.
6. Otevøenost
Posuzování udritelnosti by mìlo:
! Zpøístupnit všem uité metody a data.
! Explicitnì vyjádøit všechna hodnocení, domnìnky nebo nejistoty v datech a jejich interpretacích.
7. Efektivní komunikace
Posuzování udritelnosti by mìlo:
! Být navreno tak, aby odpovídalo potøebám posluchaèù a souboru uivatelù.
! Vycházet z indikátorù a ostatních nástrojù, které jsou stimulující a slouí k zapojení osob
s rozhodujícími pravomocemi.
! Snait se od samého poèátku o jednoduchost struktury a uívání jasného a srozumitelného
jazyka.
8. Široké zapojení
Posuzování udritelnosti by mìlo:
! Získat široké zastoupení klíèových základen, profesních, technických a sociálních skupin, vèetnì
mládee, en a pùvodních obyvatel - aby byla zajištìna rozmanitost a promìnlivost hodnot.
! Zajistit úèast øešitelù, aby byla zajištìna pevná vazba mezi pøijatými zásadami a výslednou
èinností.

9. Probíhající posuzování
Posuzování udritelnosti by mìlo:
! Vytváøet kapacitu pro opakovaná mìøení, aby bylo moné urèit trendy rozvoje.
! Být interaktivní, pøizpùsobivé a reagující na zmìnu a nejistotu, protoe systémy jsou komplexní
a èasto se mìní.
! Pøizpùsobovat cíle, rámec èinnosti a indikátory v závislosti na nových poznatcích.
! Podporovat rozvoj kolektivního vzdìlávání a zpìtné vazby pøi rozhodování.
10. Institucionální kapacita
Posuzování udritelnosti by mìlo být zajištìno pomocí:
! Jasného stanovení odpovìdnosti a poskytnutí trvající podpory pøi rozhodování.
! Vytvoøení institucionální kapacity pro sbìr dat, jejich správu a dokumentaci.
! Rozvoje posuzování udritelnosti na místní úrovni.
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4.1 Indikátory jako nezbytné nástroje plánování a hodnocení. Jak je definovat
a jak s nimi pracovat?
Pro zvýšení úèinnosti plánování a pro vlastní vyhodnocování udritelného rozvoje regionù je výhodné vyuívat
jako vysoce úèinného nástroje indikátory. Tímto souhrnným výrazem oznaèujeme ukazatele vývoje urèitého
vybraného jevu získané prùbìným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru pøesnì
stanovených údajù12. Vzhledem k tomu, e je øeè o udritelném rozvoji, jde o sledování jevù, které s tímto
tématem úzce souvisejí.
Správnì zvolený indikátor udritelného rozvoje v sobì odráí, mimo jiné, hlediska sociální spravedlnosti,
zájmy místní ekonomiky a ochrany ivotního prostøedí, ale zároveò také snahu o posílení role místní
samosprávy nebo zabezpeèování místních potøeb na místní úrovni. Indikátory umoòují vidìt problematické
oblasti a ukázat cestu k jejich nápravì. Zároveò pomáhají vymezit hranice, v nich se rozvoj regionu mùe
realizovat.
Výhodou práce s indikátory je získání obrazu o úèinnosti regionální politiky. Indikátory jsou pouívány ke
sledování úspìšnosti plánovacích a rozhodovacích procesù i konkrétních projektù snaících se naplòovat
koncept udritelného rozvoje. Jasnì popisují a kvantifikují negativní nebo pozitivní zmìny. Umoòují
jednotlivým regionùm /krajùm/ své výsledky porovnávat, navzájem si pøedávat získané zkušenosti a aplikovat
øešení, která se díky sledovaným ukazatelùm jeví v jiném místì jako úèinná, a to nejen v èeských, ale i
ostatních evropských regionech.

Základní prvky udritelnosti, které tvoøí podklady pro výbìr indikátorù:
! Rovnost a spoleèenské zaèlenìní (dostupnost pøimìøených a cenovì pøijatelných základních
slueb pro všechny, napø. vzdìlání, zamìstnání, energie, zdraví, bydlení, školení, doprava).
! Místní správa - pravomoci - demokracie (úèast všech skupin místní komunity na místních
plánovacích a rozhodovacích procesech).
! Lokální /globální vztahy/ (uspokojovat významný podíl místní potøeby místnì, od výroby po
spotøebu a odpad; uspokojovat ty potøeby, které nelze uspokojit lokálnì, udritelnìjším
zpùsobem).
! Místní hospodáøství (sladit místní dovednosti a potøeby s dostupností zamìstnání a dalšími
zaøízeními tak, aby co nejménì ohroovaly pøírodní zdroje a ivotní prostøedí).
! Ochrana ivotního prostøedí (pøijmout pøístup vytváøení ekosystémù; minimalizovat vyuívání
pøírodních zdrojù a pùdy, tvorbu odpadù a zneèišujících emisí, chránit biologickou rozmanitost).
! Kulturní dìdictví /kvalita vybudovaného ivotního prostøedí/ (ochrana, zachování a rehabilitace
historických, kulturních a architektonických hodnot, vèetnì budov, památníkù, událostí; rozšiøovat
a chránit pøitalivost a funkènost prostor a budov).
Sadu indikátorù je moné vyuívat jak pro vlastní strategické plánování, tak i pøi fázi monitoringu k hodnocení
míry naplòování tìchto plánù v praxi.

12

Pøíloha 3. Burza indikátorù udritelného rozvoje na místní a regionální úrovni: Struktura indikátorového listu.
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Pøístupy k vývoji indikátorù pro spoleèenské celky (obce, regiony, státy):
! Expertní pøístup - urèení vhodných indikátorù pro mìøení smìru vývoje (trendu) odborníky.
! Veøejný pøístup - urèení vhodných indikátorù pro mìøení smìru vývoje (trendu) obèany.
Pøí pøípravì indikátorových sad je vhodné pouít obou pøístupù. Zjednodušenì by se dalo øíci, e sadu
programových indikátorù volí spíše odborníci a sadu titulkových indikátorù je dùleité stanovit za úèasti
obèanù.

Poadavky na funkèní indikátory:
Významnost

Indikátory musí být významné v dané souvislosti. Mluvíme o ivotním
prostøedí a udritelném rozvoji, a z tohoto hlediska mùe mít význam velké
mnoství údajù.

Reprezentativnost

Musí být zøejmé, jaký pøedmìt nebo jev daný indikátor nebo urèitá data
reprezentují. Musí být zvoleno vhodné geografické mìøítko, pøípadnì vhodné
èasové rozloení mìøení èi odebírání vzorkù, jejich analýzy jsou podkladem
pro indikátory.

Jedineènost

Získané údaje mají být jedineèné, nemají být redundantní, opakované, nemají
dublovat nìjaké ji existující informace. Kadý indikátor má mít svou
specifiènost a originalitu a nesmí opakovat to, co ji je známo odjinud.

Mìøitelnost, monost
získání dat

Získávání podkladových údajù musí být technicky moné. Technická stránka
mìøení a odebírání vzorkù je jednou z klíèových záleitostí, které je nutno
vìnovat pozornost pøi konstrukci monitorovacích systémù a plánování
mìøicích programù. Pokud jde o indikátory získávané ze statistických údajù, je
samozøejmým poadavkem, aby tato data vùbec existovala nebo je bylo
mono snadno získat.

Náklady a uitek

Poøízení, zpracování a poskytování jakýchkoliv informací stojí vdycky nìjaké
náklady. Informace nejsou zadarmo. Poøizování dat, provoz monitorovacích
systémù a provoz informaèních systémù jsou obvykle záleitostí velmi
nákladnou. V mnoha pøípadech se tyto náklady nesrovnávají s uitky, které
informaèní systémy, data nebo indikátory poskytují. Poadavek na úmìrnost
nákladù a uitkù je jeden ze základních, ale èasto pøehlíených.

Minimalizace
negativních úèinkù
na prostøedí

Pøi vzorkování a mìøení mùe nìkdy docházet k poškozování, a dokonce a ke
znièení pozorovaného jevu.

Správnost

ádná data nejsou naprosto správná, vdycky musíme poèítat s nìjakou
chybou, i kdy èasto malou. Indikátory musí být správné, to znamená, e
nesmí být zatíeny významnìjšími chybami.

Spolehlivost

Data musí být provìøována co do své spolehlivosti, potvrzována nìkolika
nezávislými mìøeními, pøípadnì výsledky získanými zásadnì rùznými
metodami. Kontrola a zajištìní kvality dat je celým dùleitým oborem.
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Poadavky na funkèní indikátory

(pokraèování):

Srovnatelnost

Vìtšina postupù mìøení, vzorkování, statistických šetøení a podobnì je
mezinárodnì standardizována. Tato standardizace, èasto daná mezinárodnì
uznávanými normami, zaruèuje srovnatelnost dat v mezinárodním mìøítku
a v dlouhém èasovém období. Pøedpokladem pro srovnatelnost je ovšem
správnost a spolehlivost údajù.

Prùhlednost

Postup získávání dat a indikátorù musí být transparentní. Musí být jasné, jaké
metody byly pouity, jak se provádìly výpoèty a podobnì.

Pochopitelnost

Veškerá data i indikátory pøedpokládají vdy nìjakého uivatele, nìjakého
zájemce. Pøedpokladem jakéhokoliv vyuití údajù je jejich jasná
pochopitelnost, jednoznaènost, srozumitelná prezentace.

Výpovìdní schopnost

ádná data a tím ménì indikátory nemají smysl samy o sobì, nýbr jen v urèitém kontextu, v urèitých souvislostech. Monost interpretace je dùleitým
kritériem pøi posuzování jakýchkoliv dat a zejména indikátorù.

Naèasování

Data a indikátory mají jen výjimeènì nadèasový význam. Vìtšinou je velmi
dùleité, aby byly k dispozici ve správný èas. V mnoha pøípadech to znamená
co nejrychleji, co nejdøíve.

Vyuitelnost

Smyslem jakýchkoliv informací - a to se týká dat a indikátorù v plné míøe nejsou tyto informace samy o sobì, nýbr jejich uití. Informace jsou urèitým
zboím, které má cenu jedinì tehdy, je-li o nì zájem.

Omezujícím aspektem pro návrh a pouití indikátorù a stanovení jejich sad je v souèasné dobì v podmínkách
Èeské republiky monost získat vlastní data pro jejich naplnìní. V souèasnosti sledované ukazatele
poøizované oficiálními statistickými organizacemi nebo organizacemi autorizovanými ke sbìru a vyhodnocení
tìchto dat ve stávající formì plnì nevyhovují moderním trendùm a nemapují všechny oblasti rozvoje. Kvalita
souboru sledovaných ukazatelù se také mìní v závislosti na úrovni, pro kterou jsou sledovány. Nìkteré
ukazatele jsou sledovány pouze na národní úrovni, horší situace je na regionální úrovni a monost získat data
z místní úrovnì je pøímo nemoné, v lepším pøípadì je úroveò a spolehlivost informací pøinejmenším problematická. Také pøístup ke stávajícím datùm je nároèný. Není zavedený národní systém, který by umoòoval
zjistit, která ze státních institucí sleduje daný ukazatel resp. indikátor.
Sledování vlastních nových specifických indikátorù je vìtšinou velmi nákladné. Do budoucna je proto
potøebná postupná reforma národních i regionálních monitorovacích programù, doplnìní sad ukazatelù
a orientace na agregované indikátory. Primární data je potøeba vzájemnì pomìøovat a vytváøet indikátory
s komplexnìjší vypovídací schopností.

Zdroje dat pro indikátory udritelného rozvoje na regionální úrovni Èeské republiky:
!
!
!
!
!
!

Èeský statistický úøad;
ministerstva a jejich pøíslušné odborné instituce;
krajské úøady;
mìsta a obce;
Akademie vìd ÈR, univerzity a další výzkumné instituce;
velké komerèní spoleènosti.
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4.2 Jaké typy indikátorù pouívat a pro jaké úèely?
Vzhledem k úèelu pouití rozeznáváme celou øadu typù indikátorù. Pøi výbìru je nutné uvìdomit si, na co nám
daný indikátor má odpovìdìt a k jakému úèelu tuto odpovìd vyuijeme!
Ideální je pro potøeby v oblasti plánování a vyhodnocování udritelného rozvoje vytvoøit dvì nezávislé sady
indikátorù se specifickým úèelem:
! Sadu programový indikátorù s primárním cílem sledování a hodnocení naplòování strategických cílù
plánu.
! Sadu titulkových indikátorù pro komunikaci s veøejností, pro zobecòování a porovnávání zmìn v souvislosti s implementací strategického plánu.

U indikátorových sad musí být jasná souvislost mezi:
konkrétním indikátorem

rozvojem /oblastí/,
kterou reprezentuje

managementem
regionu /kraje/

na co odpovídá
a k èemu slouí

4.2.1 Programové indikátory
Ve strategickém plánu by mìl mít kadý definovaný cíl nástroj, kterým lze sledovat a vyhodnocovat míru jeho
naplòování - tzv. programový indikátor. Programový indikátor je konstruován pøímo na míru konkrétnímu
strategickému cíli. Podle poètu a charakteru strategických cílù tak vznikne sada programových indikátorù
strategického plánu udritelného rozvoje regionu.

Vytvoøení tzv. indikátorového rámce strategického plánu:
! Indikátory musí referovat o zmìnì dosaené za urèité èasové období. Musí být spojeny s urèitým
problémovým okruhem /strategickým cílem/ v plánovacím procesu (tj. u kadého indikátoru by mìly
být jasnì vysvìtleny dùvody, proè byl vyvinut).
! Poèet indikátorù by mìl být omezen a jejich uivatelùm (tj. plánovaèùm, politikùm, ale i veøejnosti) by
mìl být jasný jejich smysl, význam a zpùsob konstrukce.
! Indikátory jsou úèinnìjší, pokud jsou spojeny s cílovou nebo referenèní hodnotou.
! Indikátory lze pouívat pro srovnávání a pomìøování úspìšnosti rùzných plánù, politik, sektorù nebo i
státù. Indikátory tak zajišují cennou zpìtnou vazbu pro tvùrce tìchto plánù, èi pro rozhodovací sféru.
Na národní úrovni v souvislosti se Strategií udritelného rozvoje Èeské republiky existuje ucelená sada
indikátorù udritelného rozvoje. Za pøíklad indikátorového rámce lze pouít sadu indikátorù, rozdìlených do tøí
oblastí (ekonomické, sociální a environmentální), vèetnì grafického znázornìní trendù a zdrojových dat,
kterou obsahuje server Brána k informacím o ivotním prostøedí, spravovaný Ministerstvem ivotního
prostøedí ÈR (http://indikatory.env.cz/).

43

KAPITOLA 4.

Vyuití indikátorù udritelného rozvoje

Pøíklad, jak by mohla vypadat rámcová sada programových indikátorù pro region /kraj/, je uveden v následující
tabulce (je dùleité si uvìdomit, e programový indikátor je vdy vytváøen pøesnì pro potøeby popisu plnìní
daného strategického cíle).
Ekonomický pilíø
Míra ekonomické aktivity obyvatel regionu /kraje/ (%)
Podíl certifikovaných podnikù regionu /kraje/ podle ISO 14000 a EMAS (%)
Podíl malých a støedních podnikù na celkovém HDP regionu /kraje/ (%)
Podíl subjektù zpracovatelského prùmyslu se sídlem v regionu /kraji/ z celkového poètu ekonomických
subjektù (%)
Podíl investic do cestovního ruchu z celkových investic regionu /kraje/ (%)
Podíl individuální automobilové dopravy na celkových pøepravních výkonech v regionu /kraji/ (%)
Podíl ekologicky obhospodaøované zemìdìlské pùdy z celkové rozlohy zemìdìlského pùdního fondu
regionu /kraje/ (%)
Sociální pilíø
Dlouhodobá nezamìstnanost v regionu /kraji/ (%)
Podíl umístìných uchazeèù do systému veøejnì prospìšných prací ku neumístìným uchazeèùm o zamìstnání (%)

Obyvatelé regionu /kraje/ se základním vzdìláním nebo bez vzdìlání (nad 15 let v %)
Poèet dokonèených bytù na 1000 obyvatel regionu /kraje/
Podíl revitalizovaných center mìst a obcí v regionu /kraji/ z celkového poètu obcí a mìst (%)
Zemøelí podle pøíèin smrti na 100 tis.obyvatel (%)
Poèet sociálnì neádoucích jevù na 1000 obyvatel (%)
Environmentální pilíø
Podíl poøízených investic na ochranu pøírody a krajiny na HDP regionu /kraje/ (%)
Podíl listnatých porostù na celkové rozloze lesních porostù regionu /kraje/ (%)
Celková rozloha nevyuívaných zdevastovaných ploch a objektù v regionu /kraji/ (ha)
Rozloha novì zastavovaných ploch regionu /kraje/ za rok (ha/rok)
2

Mìrné emise tuhých látek (PM10) (t/km )
Podíl odpadù materiálovì a energeticky vyuitých z celkového mnoství odpadù (%)
Podíl obcí do 2000 ekv. obyvatel napojených na kanalizaci s koncovou èistírnou odpadních vod (%)
Správa vìcí veøejných
Podíl obcí, mìst regionu /kraje/ s fungujícím procesem MA 21 (%)
Podíl prostøedkù ze zdrojù regionu /kraje/ urèených na veøejnì prospìšné projekty (%)
Ukazatel dluhové sluby (%)
Daòová výtìnost (Kè/osobu)
Podíl investièních výdajù na celkových výdajích samospráv (%)
Podíl obcí s rozšíøenou pùsobností (obce III. stupnì) se zpracovaným strategickým plánem udritelného
rozvoje z celkového poètu obcí III. stupnì (%)
Podíl obcí se zpracovanou územnì plánovací dokumentací z celkového poètu obcí regionu /kraje/ (%)
(Upraveno z návrhù Strategie udritelného rozvoje Ústeckého kraje a Strategie udritelného rozvoje Libereckého kraje)
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4.2.2 Titulkové indikátory
Pro komunikaci s veøejností, pro medializaci, zobecnìní a porovnávání zmìn v souvislosti s implementací
strategického plánu je výhodné pouít sadu tzv. titulkových indikátorù. Titulkové indikátory musí splòovat
následující kritéria:
! jsou srozumitelné pro média, politiky a širokou veøejnost; sada obsahuje omezený poèet indikátorù;
! reprezentují všechny pilíøe udritelného rozvoje;
! umoòují popsat trendy;
! umoòují srovnání.
Výbìr titulkových indikátorù je podmínìn faktem, e musí mít jasný vztah ke všem rozmìrùm udritelného
rozvoje. Vzhledem k širokému zábìru udritelného rozvoje, kdy je obtíné trvale zaujmout pozornost médií,
politikù i široké veøejnosti, si musí udret srozumitelnost. To je dùvodem snahy o výbìr klíèových indikátorù,
jejich smyslem je poskytnout jednoduchou a jasnou informaci o vybraných faktorech pro kadou oblast
udritelného rozvoje.
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Podíl obcí se zpracovanou
environmentální politikou
(%)
Poèet nestátních
neziskových organizací na
1000 obyvatel
Úèast obèanù
v komunálních volbách (%)
Lesnatost (%)

Zornìní zemìdìlské pùdy
(%)
Produkce prùmyslových
odpadù na jednotku HDP
(kg na 1000 USD v paritì
kupní síly)
Podíl rozlohy zvláštì
chránìných území na
celkové rozloze regionu
/kraje/ (%)
Podíl oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší na celkové
rozloze regionu /kraje/ (%)
Podíl poøízených investic na
ochranu ivotního prostøedí
(%)
Podíl venkovské populace
(%)
Poèet bytù na 1000
obyvatel
Poèet zjištìných trestných
èinù na 1000 obyvatel
Incidence alergických
onemocnìní na 1000
obyvatel
Podíl obyvatel s dokonèeným vysokoškolským vzdìláním (%)
Oèekávaná délka ivota pøi
narození (mui/eny)
Obecná míra
nezamìstnanosti (%)
Pøepravní výkony ve
veøejné dopravì
(os/km)
Poèet ekonomických
subjektù na 1000 obyvatel
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E) Posilování
sociálního kapitálu

D) Zlepšení zdravotního stavu
obyvatelstva

C) Revitalizace obcí
a mìst

B) Zvyšování vzdìlanosti a kvalifikace
obyvatelstva

A) Sníení
nezamìstnanosti

Sociální oblast

E) Rozvoj cestovního ruchu

D) Omezování
dopravních potøeb
pøímo u zdroje

C) Rozvoj primárního sektoru

B) Ekonomické oivení
rozvojem moderních
environmentálnì
šetrných technologií

A) Rozvoj nových
malých a støedních
podnikù

Ekonomická oblast

HDP na osobu (USD
v paritì kupní síly)
Priorita /
Titulkový indikátor

Matice resp. tabulka umoòuje snadnou a rychlou orientaci ve vztahu priorita versus titulkový indikátor, kdy znaménko (-) pøedstavuje negativní vazbu a
znaménko (+) vazbu pozitivní. Kombinace znamének hodnotí vztah priority a relevantního indikátoru. První znaménko hodnotí pozitivní (+) èi negativní (-)
vývoj priority (jak je priorita nastavena ve strategii) a druhé v závislosti na tom smìr pohybu daného indikátoru.

4.2.3 Matice priorit a titulkových indikátorù
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(Upraveno z návrhù Strategie udritelného rozvoje Ústeckého kraje a Strategie udritelného rozvoje Libereckého kraje)

>>> Pokraèování tabulky z pøedchozí strany
Podíl obcí se zpracovanou
environmentální politikou
(%)
Poèet nestátních
neziskových organizací na
1000 obyvatel
Úèast obèanù
v komunálních volbách (%)
Lesnatost (%)

Zornìní zemìdìlské pùdy
(%)
Produkce prùmyslových
odpadù na jednotku HDP
(kg na 1000 USD v paritì
kupní síly)
Podíl rozlohy zvláštì
chránìných území na
celkové rozloze regionu
/kraje/ (%)
Podíl oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší na celkové
rozloze regionu /kraje/ (%)
Podíl poøízených investic
na ochranu ivotního
prostøedí (%)
Podíl venkovské populace
(%)
Poèet bytù na 1000
obyvatel
Poèet zjištìných trestných
èinù na 1000 obyvatel
Incidence alergických
onemocnìní na 1000
obyvatel
Podíl obyvatel s dokonèeným vysokoškolským vzdìláním (%)
Oèekávaná délka ivota pøi
narození (mui/eny)
Obecná míra
nezamìstnanosti (%)
Pøepravní výkony ve
veøejné dopravì
(os/km)
Poèet ekonomických
subjektù na 1000 obyvatel
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E) Sníení celkové
zadluenosti obcí

D) Vytvoøení managementu udritelného rozvoje

C) Zlepšení pøístupu obcí k ochranì
ivotního prostøedí

B) Vytváøení
grantových programù

A) Zapojení obèanù
do veøejného ivota

Správa vìcí veøejných

E) Podpoøení ekologické funkce
krajiny

D) Sníení
produkce odpadù

C) Revitalizace zdevastovaných ploch
a objektù a sanace
starých ekol. zátìí

B) Zvyšování
kvality ovzduší

A) Zvýšení investic
na ochranu ivotního prostøedí

Environmentální oblast

Priorita /
Titulkový indikátor

HDP na osobu (USD v
paritì kupní síly)
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4.3 Monitorovací program: Sledování, kontrola a vyhodnocování implementace
strategického plánu udritelného rozvoje
Úkolem monitorovacího programu je umonit sledování a kontrolu naplòování strategického plánu
udritelného rozvoje v reálných podmínkách regionu. Na základì návrhù sady programových i titulkových
indikátorù je nutné stanovit na úrovni regionu monitorovací programy, jejich úkolem je standardizovaný sbìr
dat k periodickému naplòování tìchto sad. Mìlo by být zøejmé, kdo nese za naplòování indikátorù
zodpovìdnost a jakým zpùsobem a z jakého zdroje jsou data získávána.

Základní kroky pro vytvoøení funkèního monitorovacího programu regionu:
! Definovat sady titulkových a programových indikátorù.
! Sjednotit roztøíštìné a izolované aktivity sbìru dat do jednoho místa - systematický pøístup.
! V pøípadì, e potøebný indikátor není sledován, najít /stanovit/ instituci akreditovanou pro sbìr
dat, která se tím zaène zabývat a stanoví pro to standardizovanou metodiku.
! Informovat zástupce zájmových skupin o existenci monitorovacího systému a popularizovat úèel
a smysl jeho vyuívání veøejnosti.
! Vyuívat indikátory monitorovacího systému regionem, mikroregiony, obcemi a mìsty.
Monitorovací program by mìl mít na starost nejvyšší regionální orgán, napø. krajský úøad, jeho úkolem ovšem
nebude pouze shromaïovat data pro indikátorové sady a vytváøet jejich databáze, ale zejména bude
indikátory vyuívat pro kontrolu naplòování strategického plánu a pro vlastní rozhodovací procesy. Zajistí
kadoroèní zveøejòování aktualizovaných sad indikátorù a trendù takovým zpùsobem, aby byl dostatek
srozumitelných informací v odpovídajících skupinách - veøejná správa, zástupci zájmových skupin, veøejnost,
atd. Pro zveøejòování dat je výhodné vydávat regionální roèenku.
4.3.1 Aktualizace strategického plánu na základì indikátorù
Strategický plán udritelného rozvoje je otevøeným dokumentem, který v souvislosti s pouitím indikátorù
mùe reagovat na spoleèenské zmìny. I z tohoto dùvodu je vhodné jednou za pøedem stanovenou dobu téma
naplòování udritelného rozvoje otevøít a strategický plán na základì nových skuteèností a informací
aktualizovat. Aktualizace mùe probíhat pravidelnì jednou za volební období regionální samosprávy.
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5. PROJEDNÁNÍ

A PØIPOMÍNKOVÁNÍ
STRATEGICKÉHO
PLÁNU

Proces pøipomínkování návrhové èásti strategického plánu udritelného rozvoje iniciuje a celý proces
administruje vrcholný regionální orgán. Cílem je umonit zástupcùm zájmových skupin, spoleèenských
skupin a veøejnosti vyjádøit se ke znìní návrhu strategického plánu pøed jeho finálním schválením. Smyslem je
mimo jiné diskutovat jednotlivé pøipomínky a odpovìdìt na všechny relevantní dotazy.

Role regionální /krajské/ správy v plánovacím procesu:
! Iniciuje plánovací a koncepèní procesy; hájí a realizuje zájmy obèanù, které zastupuje; disponuje
øadou právních a finanèních nástrojù k usmìròování aktivit.
! Spravuje v rùzné míøe majetek.
! Ovlivòuje sluby, které spolupùsobí na kvalitu místního ivota.
! Má monost pracovat s veøejností, ovlivòovat a pùsobit na obèany, informovat a konzultovat.
! Iniciuje a organizuje spolupráci mezi zájmovými skupinami.
Pøí zpracování strategického plánu je nutné poèítat s tím, e proces projednávání a pøipomínkování je velmi
zdlouhavý a prodluuje se v závislosti na poètu skupin, které se ho úèastní. Pøipomínky jsou vypoøádány
písemnì pro kadé kolo projednávání. Proces pøipomínkování musí být transparentní. Souhrnné vypoøádání
by mìlo být povinnou souèástí strategického plánu. Kadý obèan by mìl mít monost ovìøit si, zda a jakým
zpùsobem byly jeho pøipomínky zapracovány. V pøípadì, e nebyly, musí mít monost svùj názor uplatnit
v dalším kole projednávání. Pøipomínky by mìly být poskytovány zpracovatelùm strategického plánu písemnì
a kadá by mìla být zaevidována v seznamu pøipomínek s poznámkou, zda byla èi nebyla zapracována a proè.
Cílem projednávání a pøipomínkování strategického plánu je dosaení participace a konsensu napøíè sektory
a napøíè zájmovými i spoleèenskými skupinami.

Mechanismus prùbìného pøipomínkového øízení a projednávání v rámci pracovních skupin:
! Skupina zástupcù zájmových a spoleèenských skupin je formalizovaná do pravidelných jednání
pracovní skupiny bìhem zpracování strategického plánu.
! Pracovní skupina je ustanovena na poèátku celého procesu a musí být dostateènì zainteresována
do celého plánovacího procesu.
! Èlenové pracovní skupiny jsou dobøe informováni o procesu zpracování strategického plánu,
a mohou tak dále iniciovat jeho prosazování na úrovni regionu a uplatòování v praxi.
! Fungování pracovní skupiny dává zpracovatelùm strategie cennou a rychlou zpìtnou vazbu
k jednotlivým dílèím krokùm a jejich výsledkùm.
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K prùbìnému projednávání je vhodné pouít virtuální (elektronické) pøipomínkování prostøednictvím
internetových stránek regionu /kraje/.

Dílèí projednání návrhu strategického plánu s pøedstaviteli zájmových
i spoleèenských skupin a s veøejností:
!
!
!
!
!

veøejná projednání s veøejností,
projednání v komisích /výborech/,
projednání v politických klubech,
projednání v Radì a Zastupitelstvu,
schválení Radou a Zastupitelstvem.

V prùbìhu všech kol projednávání dochází ke kontinuálnímu administrativnímu vypoøádání pøipomínek.
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6. ZÁVÌR:

ZPRACOVÁNÍM
STRATEGIE
TO ZDALEKA
NEKONÈÍ

Po dokonèení administrativního vypoøádání pøipomínek ke strategickému plánu udritelného rozvoje musí být
materiál pøedloen ke schválení regionálním autoritám, v pøípadì krajù Radám a Zastupitelstvùm. Pøipomínky
pøedloené tìmito orgány musí být zapracovány do koneèných verzí strategických plánù udritelného rozvoje.
Pro zajištìní realizace strategického plánu udritelného rozvoje na úrovni kraje je nezbytné vytvoøit pøíslušné
institucionální podmínky. Je pøitom moné vycházet z platné právní úpravy, tj. ze zákona è. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Hlavním cílem institucionálního uspoøádání pøitom
musí být zajištìní koordinace èinnosti kraje a jeho orgánù, které se podílejí na prosazování cílù strategického
plánu udritelného rozvoje. Toto uspoøádání by rovnì mìlo zajišovat vazby na Radu vlády ÈR pro udritelný
rozvoj i na orgány, které pùsobí v oblasti udritelného rozvoje na místní úrovni. Souèástí managementu mùe
být Komise udritelného rozvoje regionu /kraje/ speciálnì zøízená za úèelem sledování a vyhodnocování
udritelnosti rozvoje regionu /kraje/. Další moností je zøízení Oddìlení udritelného rozvoje na krajském
úøadu, které bude výkonným orgánem pro zajištìní udritelného rozvoje na úrovni kraje a pro implementaci
Strategického plánu udritelného rozvoje. Ustanovení nových orgánù není podmínkou. Vìtšinou je mnohem
úèelnìjší rozdìlit úkoly a pravomoci v souvislosti s realizací strategického plánu udritelného rozvoje v rámci
stávajícího institucionálního zajištìní správy regionu /kraje/.
Úkolem managementu je zejména zajistit vzájemnou koordinaci všech koncepèních dokumentù regionu
a jejich horizontální i vertikální provázanost. Ve spolupráci s oficiálními statistickými organizacemi
a organizacemi autorizovanými ke sbìru a vyhodnocování dat by mìl management vytvoøit a zavést
monitorovací program na základì definovaných programových i titulkových indikátorù udritelného rozvoje
a na základì toho pravidelnì napø. 1x za volební období aktualizovat vlastní strategický plán udritelného
rozvoje. Management musí realizovat komunikaèní systémy posilující pøenos informací a umoòující
zapojování veøejnosti do rozhodovacích procesù samospráv regionu.

Hlavní úkoly související s efektivní implementací strategického plánu:
! Zajištìní provázanosti s dalšími koncepèními dokumenty regionu a jejich harmonizace v souladu se
strategickým plánem udritelného rozvoje.
! Zavedení monitorovacího programu a sledování implementace plánu udritelného rozvoje pomocí
indikátorových sad.
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(pokraèování):

Pravidelné aktualizace - v návaznosti na spoleèenské zmìny a dosaené výsledky.
Pravidelné vyhodnocování indikátorù udritelného rozvoje regionu.
Získat odpovìdi na otázku: Daøí se plnit vytyèené cíle?
A pokud ne - analyzovat dùvody, zmìnit opatøení, financování, apod.
Dosaení pozitivních zmìn a výsledkù na místní úrovni je klíèové z hlediska úspìšnosti plánu
udritelného rozvoje.
! Iniciace zmìn na vyšší národní úrovni - na základì vlastních zkušeností s prosazováním
udritelného rozvoje v praxi doplòovat ve spolupráci s ostatními regiony obsah národních
koncepèních dokumentù.
!
!
!
!
!

Èinnosti pro institucionální zajištìní udritelného rozvoje na úrovni regionu:
! Pravidelnì vyhodnocovat plnìní strategického plánu udritelného rozvoje regionu /kraje/.
! Posuzovat, pøipomínkovat a navrhovat opatøení k zajištìní provázanosti a soudrnosti
dlouhodobých a støednìdobých ekonomických, sociálních a environmentálních strategií, koncepcí
a politik a dalších sektorových èi k území regionu /kraje/ vztaených programových dokumentù.
! Zpracovávat podklady pro zástupce regionu /kraje/ z hlediska jeho pùsobení v Radì vlády ÈR pro
udritelný rozvoj èi v jejích pracovních skupinách, a zajišovat tak provázanosti èinností na území
regionu s celorepublikovými trendy z hlediska udritelného rozvoje.
! Sledovat, jak hlavní regionální orgán, napø. kraj, zajišuje v rámci své pùsobnosti implementaci
a plnìní zámìrù strategického plánu udritelného rozvoje, a podávat pøedstavitelùm regionu /kraje/
podnìty k odstranìní zjištìných nedostatkù.
! Iniciovat, koordinovat a zajišovat spolupráci orgánù regionu /kraje/, hlavních zájmových skupin
a dalších právnických a fyzických osob, které pùsobí v oblasti udritelného rozvoje na úrovni
regionu /kraje/.
! Zpracovávat podklady pro pøedstavitele regionu /kraje/ reagující na podnìty, pøipomínky nebo
návrhy obcí resp. potenciálnì Rad obcí pro udritelný rozvoj, právnických osob a obèanù v rámci
územního obvodu regionu /kraje/.
! Iniciovat a zpracovávat podklady pro pøedstavitele regionu /kraje/ ve vìcech spolupráce
s ostatními regiony /kraji/ a s obcemi a dalšími subjekty na úseku udritelného rozvoje.
! Iniciovat a zpracovávat podklady pro pøedstavitele regionu /kraje/ ve vìcech spolupráce
s územními samosprávnými celky jiných státù na úseku udritelného rozvoje.
! Iniciovat a koordinovat aktualizaci strategického plánu udritelného rozvoje a její výsledek pøedloit
pøedstavitelùm ke schválení.
! V rámci výbìrových øízení vyhlašovaných regionem /krajem/ doporuèovat nejvhodnìjší projekty.

6.1 Vztah strategického plánu udritelného rozvoje k ostatním koncepèním
dokumentùm na regionální úrovni - horizontální provázanost
Strategický plán udritelného rozvoje je dlouhodobým rámcovým koncepèním dokumentem regionu /kraje/.
Po jeho schválení regionální /krajskou/ autoritou by mìla být udritelnost jako princip resp. priority a cíle
udritelného rozvoje promítnuty do všech stávajících sektorových strategických a koncepèních dokumentù a
do všech èinností. Tím bude pøirozenì dosaeno i poadované provázanosti základních spoleèenských
oblastí.
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6.1.1 Schválení strategického plánu udritelného rozvoje regionální /krajskou/ autoritou
Schválení strategického plánu udritelného rozvoje Radou a Zastupitelstvem kraje je základní podmínkou pro
kladné hodnocení úspìšnosti celého procesu strategického plánování za pøímé úèasti veøejnosti. Pouze
vrcholnými orgány kraje (ale i obce na niší úrovni) schválený strategický plán má formálnì závazný
charakter, který mimo jiné znamená, e je potvrzena jeho platnost a závaznost na delší èasové období.

6.2 Vztah regionálního strategického plánu udritelného rozvoje k národní
a místní úrovni - vertikální provázanost
Strategický plán udritelného rozvoje regionu /kraje/ musí akceptovat základní trendy smìrem k udritelnému
rozvoji spoleènosti stanovené ve Strategii udritelného rozvoje Èeské republiky. Zásadní problémy Èeské
republiky, jako je napø. celkovì vysoká energetická a materiálová nároènost výroby, vysoká produkce CO2 na
obyvatele, neudritelnì vysoký podíl silnièní dopravy osob i nákladù na celkových pøepravních výkonech èi
nízký podíl investic do ochrany ivotního prostøedí a zejména do ochrany pøírody a krajiny z HDP, se musí
odrazit v prioritách strategického plánu udritelného rozvoje regionu /kraje/. Jednoznaènì definované a konkrétní strategické cíle i související navrená opatøení musí z krajské úrovnì pøispìt ke zlepšení celkové situace
na úrovni státu.
Podobným zpùsobem musí být zajištìna provázanost strategických plánù mezi krajem a obcemi. Ty se musí
odpovídajícím zpùsobem a v rámci svých moností podílet na øešení nejvánìjších problémù, které postihují
celý kraj (napø. od vysoké nezamìstnanosti pøes vylidòování venkovských oblastí a po nevhodnou druhovou
skladbu i vìkovou a prostorovou strukturu lesních porostù).

6.3 Teprve realizací strategie všechno zaèíná
Po zpracování a schválení strategického plánu dochází k vlastnímu uplatòování udritelného rozvoje v reálných podmínkách. Proto je nutné pro realizaci konkrétních praktických opatøení v souvislosti s naplòováním
cílù pøipravit akèní plány a kontinuálnì soubor rozvojových projektù.

Pro finanèní zajištìní naplòování stanovených priorit a strategických cílù
a jednotlivých opatøení plánu udritelného rozvoje lze vyuít ètyø typù zdrojù:
1) rozpoètové prostøedky regionu /kraje/;
2) finanèní nástroje strukturální politiky Evropské unie;
3) finanèní nástroje jednotlivých odvìtvových politik Èeské republiky - mimorozpoètové fondy a podpùrné programy pøíslušných ministerstev Èeské republiky;
4) nadaèní fondy.
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United Nations (Organizace spojených národù)
United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN)
Udritelný rozvoj
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Pøíloha 1. Pøehled vývoje konceptu udritelného rozvoje
Z hlediska historie lze za hlavní mezníky vývoje konceptu udritelného rozvoje
na mezinárodní úrovni povaovat:
! 1972 - první definice “trvale udritelného rozvoje” uveøejnìná v èasopise The Ecologist.
! 1972 - první zpráva Øímského klubu (”Limity rùstu”) dokumentuje, e souèasný model prùmyslové
spoleènosti není dlouhodobì udritelný.
! 1980 - Svìtová strategie ochrany ivotního prostøedí (IUCN, UNEP, WWF) definovala vzájemnou
úzkou propojenost mezi ekonomickým rozvojem a ochranou ivotního prostøedí.
! 1984 - Worldwatch institute ve Washingtonu vydal první roèenku “Stav svìta - Smìrem k trvale
udritelné spoleènosti”.
! 1987 - Svìtová komise pro ivotní prostøedí vydává zprávu “Naše spoleèná budoucnost”, slovní
spojení “udritelný rozvoj” se stává bìným termínem agendy svìtového spoleèenstva.
! 1991 - IUCN, UNEP a WWF vydávají publikaci “Staráme se o Zemi - strategie trvale udritelného
rozvoje”.
! 1992 - Konference OSN o ivotním prostøedí a rozvoji (UNCED) resp. “Summit Zemì” v Rio de
Janeiru (Brazílie) øešící hlavní globální problémy lidstva, rekordní úèast hlavních pøedstavitelù státù
svìta, pøijatá “Deklarace o ivotním prostøedí a rozvoji”, která obsahuje 27 zásad trvale
udritelného rozvoje a podrobný návod k jeho realizaci - Agenda 21.
! 1992 - vznik Komise pro trvale udritelný rozvoj (CSD) pøi OSN, jejím hlavním posláním je
implementace dokumentù z UNCED a monitoring jejich uplatòování.
! 1995 - pøi CSD vznikla skupina expertù pro tvorbu a posuzování indikátorù trvale udritelného
rozvoje. Výstup jejich práce je 134 indikátorù udritelného rozvoje a metodika jejich pouívání.
! 1997 - Valné shromádìní OSN (UNGASS) vìnované 5 letùm vývoje po konferenci UNCED, které
konstatovalo nedostateèný pokrok v oblasti uplatòování udritelného rozvoje ve svìtì.
! 2001 - Zasedání Rady Evropy v Göteborgu a pøijetí Strategie udritelného rozvoje Evropské unie.
! 2002 - Konference RIO+10 Svìtový summit o udritelném rozvoji v Johannesburgu pøi
pøíleitosti 10letého výroèí UNCED.
! 2005 - Evropská komise pøedkládá hodnotící zprávu o dosavadních výsledcích Strategie
udritelného rozvoje EU.

Také Èeská republika za posledních 10 let prošla øadou dùleitých etap
v uplatòování udritelného rozvoje:
! 1995 - první zapracování problematiky udritelného rozvoje do Státní politiky ivotního prostøedí
ÈR (dále 1999, 2001, 2004); doporuèení SPP ÈR 2004 - 2010: “ustavit Regionální rady pro
udritelný rozvoj v jednotlivých vyšších územnì správních celcích”.
! 1998 - udritelný rozvoj se stává prioritním cílem Vlády ÈR.
! 1998 - 2002 - udritelný rozvoj je akceptován pøi tvorbì sektorových koncepèních materiálù.
! 2001 - 2002 - zøizování pracovních orgánù ad hoc k mezinárodní problematice udritelného rozvoje.
! 2002 - MP ÈR iniciuje jednání k institucionálnímu zajištìní udritelného rozvoje.
! 30. èervence 2003 - zøízení Rady vlády pro udritelný rozvoj.
! 8. prosince 2004 - schválena Strategie udritelného rozvoje Èeské republiky.
! 9. kvìtna 2005 - konference o udritelném rozvoji v souèasném a budoucím vývoji Èeské
republiky s názvem “Otázky udritelného rozvoje”.

56

Pøíloha 1.

Pøehled vývoje konceptu uditelného rozvoje

Dùleité etapy implementace udritelného rozvoje na krajské úrovni:
! leden 2001- Státní politika ivotního prostøedí Èeské republiky, Aktuální cíl a opatøení: “doporuèit
krajským úøadùm a jejich odborùm regionálního rozvoje a územního plánování zpracovávat
koncepce udritelného rozvoje na úrovni vyšších územních samosprávních celkù a podporovat
vznik obdobných koncepcí na úrovni obcí”.
! 2003 - zpracování “Metodiky pro místní Agendy 21 v Èeské republice”.
! 5. - 6. kvìtna 2003 - I. konference k udritelnému rozvoji s mezinárodní úèastí nazvaná “Principy
udritelného rozvoje a jejich praktický vliv na rozvoj krajù”.
! 1. ledna 2004 - vyhlášen 9. program na zpracování krajských strategií udritelného rozvoje
v rámci Státního fondu ivotního prostøedí Èeské republiky.
! duben 2004 - odstartován pilotní projekt “Podpora pøi pøípravì zpracování strategie udritelného
rozvoje ve vybraných krajích Èeské republiky”, který obsahuje také zpracování regionálních
strategií udritelného rozvoje pro Ústecký a Liberecký kraj.
! 14. - 15. øíjna 2004 - II. konference ÈR k udritelnému rozvoji pod názvem “Principy udritelného
rozvoje a jejich praktický dopad na rozvoj regionù”.
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Pøíloha 2. Vzorový dotazník pro kvantitativní šetøení široké veøejnosti regionu
/kraje/ v souvislosti s pøípravou strategického plánu udritelného
rozvoje
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Pøíloha 3. Burza indikátorù udritelného rozvoje na místní a regionální úrovni:
Struktura indikátorového listu
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Pøíloha 4. Pilotní projekt UNDP “Podpora pøi pøípravì zpracování strategie
udritelného rozvoje ve vybraných krajích Èeské republiky"
V období od dubna 2004 do kvìtna 2005 probìhl v rámci Èeské republiky a celé støední Evropy pilotní
projekt s názvem “Podpora pøi pøípravì strategie udritelného rozvoje ve vybraných krajích Èeské republiky”.
Projekt probìhl pod hlavièkou UNDP (Programu rozvoje OSN), MP ÈR, MMR ÈR a za spolufinancování ze
SFP ÈR. Realizátorem projektu byl Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., nestátní nezisková organizace. Pøi pøípravì
projetu realizátor oslovil ke spolupráci potenciální partnery na úrovni krajù Èeské republiky a nakonec se
k úèasti pøihlásil Liberecký a Ústecký kraj. Projekt byl jednou z posledních akcí financovaných v Èeské
republice Rozvojovým programem OSN (UNDP).
Projekt byl plánován zcela v souladu s mandátem udritelného rozvoje lidstva UNDP a s èeskými prioritami
udritelného rozvoje stanovenými paralelnì zpracovávanou a následnì vládou schválenou Strategií udritelného rozvoje Èeské republiky. Národní strategie UR jasnì ukázala, e je nutné posílit kapacity na krajské
úrovni, aby se principy udritelného rozvoje integrovaly do plánování regionálního rozvoje. Projekt byl
realizován v souladu s globálními procesy posunu smìrem k udritelnému rozvoji a jeho prostøednictvím došlo
k doplnìní podpory, která ji byla UNDP Èeské republice na poli udritelného rozvoje na národní úrovni
poskytnuta v rámci projektu “K udritelnosti v Èeské republice - Budování národních kapacit pro udritelný
rozvoj”.
Smyslem projektu bylo pilotnì zpracovat strategie udritelného rozvoje na regionální úrovni a odzkoušet
navrený metodický rámec v praxi. Pøi pøípravì regionálních strategií byly brány v úvahu i jednotlivé priority
a strategické cíle definované Strategií udritelného rozvoje Èeské republiky. Koncepèní materiály v oblasti
udritelného rozvoje existují zatím pouze na celostátní úrovni a ve velmi malé míøe jsou pøipravovány na místní
úrovni ve mìstech a mikroregionech prostøednictvím místní Agendy 21.

Hlavní výsledek projektu:
! Aplikace novì navrené metodiky strategického plánování a vyhodnocování udritelného rozvoje
na regionální úrovni.

Dílèí výsledky projektu:
! Pilotní zpracování regionálních strategických plánù udritelného rozvoje pro Liberecký kraj
a Ústecký kraj na období 2006 - 2020.
! Dokumentace souèasné situace v oblasti aktivit souvisejících s udritelným rozvojem na úrovni
krajù Èeské republiky za úèelem pøípravy podmínek pro jeho strategické plánování a uplatòování
v praxi.
! Posílení postavení regionálních a místních institucí /organizací/ v problematice plánování
a realizace udritelného rozvoje na úrovni regionù.
! Zpracování pilotních projektù pro vytvoøení podmínek pro realizaci strategických plánù.
! Posílení povìdomí zástupcù zájmových skupin, pøedstavitelù hlavních spoleèenských skupin
a veøejnosti o prioritách udritelného rozvoje regionu.
! Sumarizace výsledkù a jejich prezentace na národní konferenci a na semináøích v dalších krajích
Èeské republiky s cílem poskytnout kapacity a "know-how" pro vytvoøení jejich vlastních
strategických plánù udritelného rozvoje.
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Regionální strategie udritelného rozvoje budou slouit jako rámcové dokumenty všech stávajících koncepèních materiálù krajù, a to jak tìch, které vycházející ze zákona (jako napø. Program rozvoje kraje, Plán
odpadového hospodáøství atd.), tak i tìch, které jsou zpracovány na základì iniciativy jednotlivých krajù
(pøíkladem mohou být Strategie ochrany pøírody a krajiny). Regionální strategie udritelného rozvoje definují
priority a strategické cíle rozvoje dvou konkrétních krajù za harmonizace všech oblastí kvality ivota:
ekonomické, sociální a environmentální v prostoru správy vìcí veøejných. Zpracované strategie navrhují sady
indikátorù pro monost sledování spoleèenských zmìn vyplývajících z implementace tìchto dokumentù.
Pouitá navrená metodika strategického plánování vyuívala zkušenosti s koncepèním plánováním
udritelného rozvoje na regionální úrovni ovìøené v praxi v zahranièí (konkrétnì ve Velké Británii a ve
Spojených státech amerických). Zároveò zohledòovala èeská specifika a stávající podmínky ve dvou
regionech. Obecný metodický rámec je moné bez významných zmìn pouít také v jiných krajích Èeské
republiky a tam, kde je to vhodné, v souvislosti s pøípravou strategií udritelného rozvoje také na jiných
úrovních spoleèenské organizace (mìstské, mikroregionální nebo národní). Pøi pøípravì strategií bylo
vyuíváno zkušeností získaných pøi realizaci iniciativ a procesù vedoucích k udritelnému rozvoji na místní a
regionální úrovni.
Na základì zkušeností z výše uvedeného projektu byla metodika strategického plánování a vyhodnocování
udritelného rozvoje aktualizována a doplnìna a je souhrnnì pøedstavena a popsána v této publikaci.
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Pøíloha 5. Doporuèení z konference "Otázky udritelného rozvoje”
Konference byla uspoøádána v rámci projektu “Podpora pøi pøípravì strategie udritelného rozvoje ve
vybraných krajích Èeské republiky” za podpory Rozvojového programu OSN, Ministerstva pro místní rozvoj
ÈR a Ministerstva ivotního prostøedí ÈR v rámci Dne Evropy 9. kvìtna 2005 v Ústí nad Labem ve spolupráce
s Krajským úøadem Ústeckého kraje.
Závìreèná doporuèení vznikla na základì konsensu všech úèastníkù konference. Kromì spoleèné èásti byl
program èásteènì rozdìlen do tøí samostatných sekcí podle dílèích témat.

Sekce “Budoucnost konceptu udritelného rozvoje”
Udritelný rozvoj na regionální úrovni:
! EU klade i v nadcházejícím programovém období (2007 - 2013) velký dùraz na podporu
udritelného rozvoje regionù (a 70 % prostøedkù strukturálních fondù bude urèeno na projekty
související s udritelným rozvojem). Regiony se zpracovanými a schválenými strategiemi
udritelného rozvoje by proto mìly vyuít své komparativní výhody a pøipravovat projekty
navazující na tyto strategie. V pøípadì Ústeckého a Libereckého kraje je nejvíce moné vyuít
pøeshranièních programù.
! Kraje se mohou aktivnì zapojit i do programù rozvojové pomoci.
! Strategické dokumenty udritelného rozvoje na národní, regionální a místní úrovni musí být
komplementární a vzájemnì propojené. Krajské strategie udritelného rozvoje musí být v souladu s
národní strategií udritelného rozvoje: Ve vztahu k niším úrovním veøejné správy zachovat
autonomii krajù.
! Ústecký a Liberecký kraj by mìly aktivnì sledovat koncepèní dokumenty udritelného rozvoje v
sousedním Nìmecku a Sasku a hledat styèné body a projekty.
Metodika a hodnocení strategií:
! Pøi zpracování a vyhodnocování koncepèních dokumentù pouívat SIA (posuzování udritelnosti
/Sustainability Impact Assessment/).
! Pøi tvorbì strategií udritelného rozvoje vyuívat ex ante normativní indikátory, které umoòují
kvantifikovat cíle strategií.
! Pro hodnocení implementace strategií a jejich popularizace pouívat ex post deskriptivní indikátory,
u kterých èasto neznáme cílové hodnoty.
Ostatní:
! Na všech úrovních vytváøet a podporovat programy výchovy k udritelnému rozvoji.
! Formulovat konkrétní projekty udritelného rozvoje ve spolupráci univerzit, krajských úøadù a
podnikatelského sektoru. Tyto projekty by mìly vést mj. k vìtší transparentnosti uzavøeného
èeského prostøedí.
! Vrátit konceptu udritelného rozvoje jeho pùvodní jasnost a jednoduchost. Zjednodušit pøíliš
sloité systémy související s ochranou ivotního prostøedí a udritelného rozvoje, vyvarovat se
vnitøní rozporuplnosti a nabídnout udritelný rozvoj jako pozitivní, netechnický koncept, který
veøejnost a podnikatele nechce omezovat, ale nabízí jim novou pøíleitost.
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Sekce “Udritelný rozvoj na místní a regionální úrovni”
Doporuèení pro zpracovatele:
! Vymezit dokument krajská strategie udritelného rozvoje vùèi stávající legislativì (tj. vazba na
ostatní strategické a koncepèní dokumenty, jak jsou zakotveny v platné legislativì) - “urèit její
místo na slunci”.
Doporuèení pro styl komunikace udritelného rozvoje:
! Pøestoe je zøejmé, e cesta k udritelnému rozvoji vyaduje pro dosaení cílù ve støednì- a
dlouhodobém horizontu vysoké náklady /investice/ na poèátku (tj. v krátkém èasovém horizontu),
je tøeba trvale zdùrazòovat, e následné významné pøínosy budou nejen ve zlepšení (nebo
minimálnì udrení) stavu ivotního prostøedí a kvality ivota, ale e vznikne i øada pracovních míst.
Doporuèení pro implementaci udritelného rozvoje:
! Zamìøit se na osvìtu a aktivní zapojení dùleitých cílových skupin jako klíèové faktory úspìchu
v dosahování udritelného rozvoje.
! Zajistit kontinuitu v rozhodování o rozvoji a soulad z toho vyplývajících koncepcí, opatøení apod.
(navazovat na vše dobré, co ji bylo uèinìno).
! Zamìøit se na øešení venkovského prostoru jako specifické oblasti udritelného rozvoje na
regionální úrovní - dùraz na multifunkèní zemìdìlství.

Sekce "Nástroje udritelného rozvoje”
Obecné:
! Opustit holistický pøístup ve snaze o aplikaci konceptu udritelného rozvoje, tedy i v metodice
vyuívání nástrojù - ve strategickém plánování a pouívání indikátorù.
! Základem pro strategické plánování a vyuívání indikátorù musí být pøedevším pøíklady dobré
praxe.
! Strategické plánování a indikátory nelze pouívat samostatnì, ale vdy v kontextu. Jeden bez
druhého postrádají logiku.
Strategické plánování:
! Diverzifikovat úrovnì strategického plánování na základì logicky rozdílných poadavkù objednatelù
(podnik, obec /mìsto/, region, stát).
! Strategie musí vznikat zdola na základì potøeby podnikù, obcí, atd. Uvìdomit si a akceptovat, e
shora iniciované koncepce vznikají pouze na základì spoleèenské resp. politické dohody
(udritelný rozvoj = horizontální téma EU).
Indikátory:
! Dùslednì dodrovat pravidlo, e kadá vìc má svého zákazníka, zejména monitoring.
! Sledovány by mìly být pouze ty indikátory, které se vyplatí sledovat, o jejich výsledcích má
smysl diskutovat.
! Je-li poadován všeobecnì princip efektivity, musí být tento princip aplikován na vlastní
monitoring.
! Je zapotøebí definovat primární producenty dat, sdílet tato data se “stakeholders” a smysluplnì a
logicky je agregovat.
! Sady indikátorù by mìly reagovat na spoleèenské zmìny, na dynamicky se mìnící priority /cíle,
problémové okruhy/.
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