verze: 01/2019

PŮSOBNOSTI
(dle kompetečního zákona)

Strategická mapa Ministerstva dopravy

ZÁKONY
vyžadující
vznik strategie

Doprava

Zákon č. 194/2010
Sb.,o veřejných
službách v přepravě
cestujících

Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050
Dopravní politika ČR pro období 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050
Dopravní
sektorové
strategie,
2. fáze
(2013)
akt. 2017

STRATEGICKÉ
DOKUMENTY

Akční plán
Dopravních
sektorových
strategií,
2. fáze
Dopravní
sektorové
strategie
- Akční plán
2021

DALŠÍ ZÁKONY v
gesci ministerstva

Zákon č.
111/1994 Sb.,
o silniční
dopravě

Bílá kniha Koncepce
veřejné
dopravy
2015-2020
(s výhledem
do roku
2030)

Akční plán
rozvoje
inteligentních
dopravních
systémů (ITS)
v ČR do roku
2020
(s výhledem
do roku 2050)

Národní
kosmický
plán
2014-2019

Koncepce
vodní
dopravy

Koncepce
letecké
dopravy
ČR
2016-2020

Vize
rozvoje
autonomní
mobility
(2017)

Národní
strategie
rozvoje
cyklistické
dopravy České
republiky
pro léta
2013-2020

Národní
strategie
bezpečnosti
silničního
provozu na
období let
2011-2020
[akt. 2017]

Strategie
cyklistické
dopravy a
městské
mobility ČR
pro léta
2021 - 2027

Národní
strategie
bezpečnosti
silničního
provozu
2021+

Plán
dopravní
obsluhy
území vlaky
celostátní
dopravy
(2017-2021)

Zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon
o silničním provozu)

Zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích

Zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách

Zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích

Koncepce
nákladní
dopravy ČR
pro období
2017-2023
s výhledem
do roku
2030

Zákon
č. 49/1997 Sb.,
o civilním
letectví

Program
rozvoje
Rychlých
železničních
spojení v ČR
(2017)

Zákon
č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské
plavbě

Koncepce
veřejné
dopravy

Koncepce
zpoplatnění
pozemních
komunikací
v ČR

Národní
akční plán
čisté
mobility
* vychází z
Aktualizace
statní
energetické
koncepce (MPO)

Zákon
č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby
dopravní, vodní
a energetické
infrastruktury

Působnost
ministerstva
neuvedená v
kompetenčním
zákoně

Zákon výžadující
vznik strategie
(horní část mapy)
/ zákon spadající
do gesce ministerstva
(dolní část mapy)

Dokument (zákon
nebo strategie),
který se ve strategické
mapě objevuje vícekrát

Označení vazby mezi:
i) zákonem vyžadující vznik strategie a touto strategií
nebo
ii) strategií a dalšími strategickými dokumenty,
jejíž vznik je vyžadován dannou strategií

Platný
strategický
dokument

Platný
strategický
dokument,
jehož vznik
je vyžadován
zákonem

Implementační
dokument
/ akční plán
vztahující se
k nadřazenému
strategickému
dokumentu

Dokument, který
nebyl hodnocen
jako strategie
(ale jako např.
popis
procesu apod.)

Související skupina dokumentů (např. tematicky
související strategie, které vznikly současně)

Strategický dokument

Strategický dokument

Implementační dokument

STAV DOKUMENTU

Působnost
ministerstva
uvedená v
kompetenčním
zákoně

ZǍKONY A STRATEGICKÉ DOKUMENTY

PŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona)

LEGENDA

Dokument
v přípravě
nebo před
schválením
(barva pozadí
dle typu
dokumentu)

Dokument po
konci platnosti,
který zatím nebyl
nahrazen novým
dokumentem
(barva pozadí dle
typu dokumentu)

