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Úřad vlády ČR – Rada vlády pro udržitelný rozvoj vydala situační zprávu o naplnění 
Strategického rámce udržitelného rozvoje, který schválila vláda v roce 2010. Česká 
republika tak získala dokument, který podporoval dlouhodobou orientaci a vzájemnou 
provázanost strategických dokumentů a vytyčil strategickou vizi udržitelného rozvoje 
opřenou o pět prioritních os:

 I: Společnost, člověk a zdraví
 II: Ekonomika a inovace 
 III: Rozvoj území 
 IV: Krajina, ekosystémy a biodiverzita 
 V: Stabilní a bezpečná společnost

Prioritní osa I: Společnost, člověk a zdraví

Osa se prioritně zaměřuje na zlepšování podmínek pro zdravý život, na zlepšování 
životního stylu a zdravotního stavu populace a na úsilí přizpůsobit politiku a služby 
demografickému vývoji a podpořit mezigenerační a rodinnou soudržnost. Vývoj 
v rámci této osy je charakterizován sedmi indikátory.

Prioritní osa II: Ekonomika a inovace 

Osa se prioritně zaměřuje na podporu dynamiky národní ekonomiky a posilování 
konkurenceschopnosti (průmyslu a podnikání, zemědělství, služeb), dále na zajištění 
energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a surovinové efektivity 
hospodářství a rovněž na rozvoj lidských zdrojů, podporu vzdělávání, výzkumu a 
vývoje.
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Prioritní osa III: Rozvoj území 

Osa se prioritně věnuje upevňování územní soudržnosti, zvyšování kvality života 
obyvatel území a účinnějšímu prosazování strategického územního 
plánován.

Prioritní osa IV: Krajina, ekosystémy a biodiverzita 

Osa se prioritně věnuje ochraně krajiny jako předpokladu pro ochranu druhové 
diverzity, dále odpovědnému hospodaření v zemědělství a lesnictví a také adaptaci 
na změny klimatu.

Prioritní osa V: Stabilní a bezpečná společnost

Osa se prioritně věnuje posilování sociální stability a soudržnosti, dále prioritě 
Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru a rovněž prioritě 
Zvyšování připravenosti ke zvládání dopadů globálních a jiných bezpečnostních 
hrozeb a rizik a posilování mezinárodních vazeb. 

Bližší informace: www.vlada.cz (záložka pracovní a poradní orgány)

Situační zprávy vycházejí ve dvouletých cyklech již od roku 2006. Díky tomu ČR 
disponuje od roku 2006 kontinuální datovou řadou vybraných indikátorů, díky nimž je 
možné sledovat vývoj významných společenských trendů a stav udržitelného rozvoje 
v České republice.
Situační zpráva byla prezentována dne 9. 5. 2016 v Praze na Novotného lávce –
ČVTS.
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