MAPA SOUVISEJÍCÍCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ
SOUDRŽNÁ A ZDRAVÁ
METROPOLE

PROSPERUJÍCÍ A KREATIVNÍ
METROPOLE

DOBŘE SPRAVOVANÁ
METROPOLE

VÝCHODISKA
STRATEGICKÉHO PLÁNU
Praha, ať již v postavení hlavního města ČR, milionové metropole či jednoho z regionů v rámci Evropské unie, je vždy součástí určitého sídelního, ekonomického, geopolitického, fyzického aj. prostoru,
který ji zásadně ovlivňuje. Formulace záměrů jejího
budoucího rozvoje, výběr nástrojů realizace i požadavky na zdroje musí tuto skutečnost respektovat.

→ Evropa 2020

EVROPSKÝ
STRATEGICKÝ RÁMEC

→ Obnovená Strategie EU pro udržitelný rozvoj
→ Akční plán pro městskou mobilitu

Nezbytná provázanost procesu strategického
rozhodování městské správy se projevila v souběhu
prací na aktualizaci Strategického plánu s využitím
některých cílů a záměrů existujícího strategického
plánu pro přípravu Operačního programu Praha –
pól růstu ČR (OPPPR).

→ Územní agenda Evropské unie 2020 k inteligentní a udržitelné Evropě rozmanitých regionů
→ Tematická strategie pro městské životní prostředí
→ Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012–2020

Návrhová část Strategického plánu je koncipována jako strategický rámec, na nějž přímo navazují
další strategické dokumenty a z jehož strategických
cílů vycházejí strategie a koncepce vytvářené odbory městské samosprávy, potažmo příspěvkových a
ostatních organizací.

→ Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec
pro evropský cestovní ruch
→ Plán jednotného Evropského dopravního prostoru
→ Evropská charta místní samosprávy

Nutnou součástí komplexnosti aktualizace bylo
i propojení s hlavními směry a konkrétními záměry
územního rozvoje Prahy. Pověřený zpracovatel aktualizace Strategického plánu – Institut plánování
a rozvoje hlavního města Prahy – mohl v plném rozsahu pracovních kontaktů a informačních podkladů
navázat na přípravu nového územního (metropolitního) plánu, jehož zpracovatelskou gescí byl rovněž
pověřen. Tato skutečnost se projevila i v obsahové
struktuře, kde se nejen oborové záměry konfrontují
s územním potenciálem, ale problematice územního (fyzického) vývoje města je věnována samostatná část, neboť tato oblast je mimořádně významnou
součástí rozhodování městské správy.

→ Lipská charta o udržitelných evropských městech
→ Evropská úmluva o krajině

→ Evropská úmluva o krajině

NÁRODNÍ A EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC (na úrovni směrů)

→ Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu

→ Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
→ Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
→ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012–2020
→ Strategie sociálního začleňování 2014–2020
→ Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020
→ Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013–2017
→ Strategie sociálních služeb 2014–2020
→ Strategie vzdělávací politiky ČR republiky do roku 2020
→ Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050
→ Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví v kontextu politiky soudržnosti 2014+
→ Koncepce státní podpory sportu v České republice

NÁRODNÍ
STRATEGICKÝ RÁMEC

→ Politika architektury a stavební kultury ČR (2015)
→ Politika územního rozvoje ČR
→ Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025
→ Strategie reformy psychiatrické péče
→ Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění
→ Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
na období 2015–2020
→ Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR

HORNÍ ČÁST

→ Exportní strategie ČR pro období 2012–2020
→ Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014–2020
→ Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014–2020
→ Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
→ Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020
→ Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020
→ Strategie realizace Smart Administration 2007–2015

KONCEPČNÍ VÝCHODISKA

→ Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015)
→ Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR
do roku 2020 (2014)
→ Národní strategie finančního vzdělávání (2010)
→ Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2011–2015
→ Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020
→ Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008–2015
→ Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

KOMPLEXNÍ
DOKUMENTY

→ Politika územního rozvoje ČR

→ Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (1999)
→ Územně analytické podklady

→ Politika územního rozvoje ČR

SPODNÍ ČÁST
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→ Ma
Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

Soudržné město

Respektování Strategického plánu jako základního strategického východiska je naprosto základním
předpokladem pro jednotný rozvoj města. Podřízenost ostatních strategií a koncepcí zajišťuje jejich
vzájemnou provázanost a koncentraci zdrojů jedním
směrem. Nenaplnění principu podřízenosti zákonitě
vede k nižší výkonnosti města a růstu nákladů, jelikož dílčí strategie a koncepce si bez strategického
rámce mohou navzájem odporovat. Při zpracování
Strategického plánu byly existující i připravované
strategické dokumenty a koncepce přijaté na úrovni
samosprávy hlavního města Prahy průběžně zohledňovány a jejich následná návaznost na Strategický
plán konzultována s příslušnými odbory MHMP a klíčovými partnery.

→ Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy

→ Programové prohlášení RHMP pro volební období 2014 — 2018

Udržitelná mobilita

REGIONÁLNÍ
KONCEPČNÍ
VÝCHODISKA

Strategický plán jako tematicky komplexní dokument navazuje na řadu průřezových i sektorových
strategických a koncepčních dokumentů evropské a
národní úrovně. Tyto dokumenty představují rámec
principů, na nichž je rozvoj měst a jeho strategické
plánování založeno, a zároveň poskytují samosprávě města informaci, jaké cíle si vytyčily vyšší úrovně
veřejné správy. To je důležitým podkladem k rozhodnutí, kam směřovat vlastní zdroje a jak koordinovat
evropské, národní a regionální cíle s vlastními pro
dosažení synergických efektů. V neposlední řadě dochází na evropské i národní úrovni ke stanovování
cílů, za jejichž naplnění je pak územní samospráva
zcela nebo částečně odpovědná.

→ Str
Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy/návrh
→ Kon
Koncepce pražských břehů

↓ STRATEGICKÉ DOKUMENTY A PODŘÍZENÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉHO CHARAKTERU ↓
→ SMART Prague 2014–2020
→ Operační program Praha–pól růstu ČR
→ Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy 2009–2010
2010

→ Plá
Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy pro období 2016–2025

→ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016–2018
2018

→ Plá
Plán odpadového hospodářství původce odpadů — hl. m. Prahy

→ Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020
2020

→ Úze
Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2013–2033)

→ Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2014–2017
–2017

→ Integrovaná
Int
strategie pro ITI PMO

→ Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2016
→ Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období
bdobí

→ IS/
IS/ICT strategie hl. m. Prahy na období 2012–2016
→ Celoměstská
Cel
koncepce rozvoje informačních systémů
pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období
20
2013–2016

→ Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy (2010–2015)
2015)
→ Informační
Inf
koncepce ISVS, MHMP, 2013–2018

→ Management plán

→ Strategie
Str
řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020

→ Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze
→ Strategie veřejných prostranství hl. m. Prahy

→ Integrovaná
Int
strategie pro ITI PMO

→ Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze

→ Dlo
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016–2020

→ Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze

→ Kon
Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (2014–2020)
→ Kra
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

→ Zásady a principy tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy

→ Kra
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy

→ Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy
→ Kon
Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy (2010–2015)
→ Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008

→ Ma
Management plán

MAPA
Mapa souvisejících strategických dokumentů
zobrazuje komplexní návaznosti Strategického plánu v evropském, národním a krajském měřítku.

→ Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 — Praha (do 2020)
020)
→ Reg
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (2014–2020)
→ Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy
→ Novelizace koncepce přestavby železničního uzlu Praha

ZKRATKY
→ Koncepce rozvoje zón placeného stání v podmínkách hl. m. Prahy
→ Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020

IS/ICT – informační systém/informační
a komunikační technologie
RHMP – Rada hl. m. Prahy
ZHMP – Zastupitelstvo hl. m. Prahy

→ Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy
→ Plán udržitelné mobility pražské aglomerace
erace
→ Integrovaná strategie pro ITI PMO

LEGENDA
strategický dokument aktuálně
v přípravě nebo před schválením

V horní části jsou uvedeny 3 hlavní strategické
směry rozvoje: Soudržná a zdravá metropole, Prosperující a kreativní metropole, Dobře spravovaná
metropole a jejich obsahový průnik s evropským a
národním strategickým rámcem.
V dolní části mapy jsou za účelem snazší orientace 3 strategické směry uvedeny na úrovni strategickým cílů. Celkem bylo identifikováno 36 strategických dokumentů a koncepcí, z nichž se celkem
12 obsahově protíná s více než jedním strategickým cílem. V dolní části mapy jsou za účelem snazší orientace 3 strategické směry uvedeny na úrovni
strategických cílů. Celkem bylo identifikováno 36
strategických dokumentů a koncepcí, z nichž se
celkem 12 obsahově protíná s více než jedním strategickým cílem.
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STRATEGICKÝCH
DOKUMENTŮ

