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Strategická mapa Ministerstva průmyslu a obchodu
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Strategie rozvoje 
zemského digitálního 
televizního vysílání

Zákon č. 194/2017 Sb., 
o opatř. ke snížení 

nákladů na zavádění 
vysokorychlost.sítí 

elektron.komunikací 
a o změně některých 
souvisejících zákonů

Plán rekonstrukce objektů v působnosti
článku 5 směrnice Evropského parlamentu

a Rady 2012/27/EU (2017)

Jednotná koncepce
správy a následného

využívání rekultivovaných
území

Nařízení EP a
Rady č. 1303/2013

Návrh nařízení EP a
Rady č. 2018/0196

Nařízení
Evropského
parlamentu
a Rady (EU)
2018/1999

Zákon č.
263/2016 Sb.,
atomový zákon
(§ 113 odst. 5)

Státní energetická koncepce České republiky

Aktualizace Koncepce nakládání
s radioaktivními odpady

a vyhořelým jaderným palivem
(2014-2030)

Národní akční plán rozvoje 
jaderné energetiky v České

republice

Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin
a jejich zdrojů (2017)

Politika druhotných 
surovin ČR

Politika druhotných
surovin České republiky

2019-2022

Národní akční plán ČR 
pro energii z obnovitelných

zdrojů (2010-2020)

Aktualizace 
Národního akčního plánu 

energetické účinnosti ČR (2017)

Národní akční plán čisté mobility 2016-2018

Národní akční plán pro chytré sítě

Informace o snižování 
administrativní zátěže 

podnikatelů za rok 
2016

Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020
 včetně Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020

Těžba, úprava a zušlechťování ropy
a zemního plynu, tuhých paliv,

radioaktivních surovin, rud a nerud

Surovinová politika,
využívání nerostného

bohatství sběrné 
suroviny a kovový odpad

Energetika, teplárenství,
plynárenství

Průmyslový
výzkum, rozvoj

techniky
a technologií

Malé a střední
podniky, živnosti

Zahraniční
ekonomická

politika, zahraniční
obchod, podpora

exportu

Obchodní
politika

Státní
průmyslová

politika

Směrnice Rady 
2011/70/Euratom
- pro odpovědné 

a bezpečné naklá-
dání s vyhořelým 

palivem
a radioaktivním 

odpadem

Zákon č.
406/2000

Sb., o
hospodaření

s energií

Směrnice EP
a Rady

2012/27/EU
o energetické

účinnosti
a rozhodnutí

Komise
2013/242/EU

Zákon č.
165/2012 Sb., o
podporovaných

zdrojích energie /
Rozhodnutí

Komise
2009/548/ES

Zákon č.127/2005
Sb., o elektronických

komunikacích

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012-2020

Digitální Česko v. 2.0
(2013-2020)

Strategie správy
rádiového spektra

Národní plán rozvoje 
sítí nové generace

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014-2020

Národní inovační strategie České republiky (2012-2020)

Zákon č
228/2005 Sb.,

o kontrole
obchodu s

výrobky, jejichž
držení se v ČR

omezuje z
bezpečnostních

důvodů

Zákon č
222/2009 Sb.,

o volném
pohybu služeb

Zákon č 594/2004
Sb.,jímž se provádí 
režim Evropských
společenství pro
kontrolu vývozu,

přepravy,
zprostředkování
a tranzitu zboží

dvojího užití

Zákon č 47/2002 Sb.,
o podpoře malého a
středního podnikání

Zákon č 455/1991
Sb., o živnostenském

podnikání
(živnostenský zákon)

Zákon č 72/2000 Sb.,
o investičních

pobídkách

Zákon č 29/2000 Sb.,
o poštovních službách

Zákon č 304/2007 Sb.,
- přechod na digitální

vysílání

Zákon č 480/2004 Sb.,
o některých službách
informační společnosti

Zákon č 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických

odvětvích

Zákon č 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon)

Zákon č 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,
o řešení stavů ropné nouze

Zákon č 62/1988 Sb., o geologických pracích

Zákon č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti,

výbušninách a o státní
báňské správě

Zákon č 18/1997 Sb.,o mírovém 
využívní jaderné energie a ionizujícího 

záření (atomový zákon)

Zákon č 157/2009 Sb., o nakládání 
s těžebním odpadem

Zákon č 634/1992
Sb., o ochraně

spotřebitele

Zákon č 160/2007
Sb., kterým se
mění některé

zákony v oblasti
ochrany

spotřebitele

Zákon č 102/2001
Sb., o obecné
bezpečnosti

výrobků

Zákon č.
505/1990 Sb.,
o metrologii

Zákon č.
22/1997 Sb.,
o technických
požadavcích
na výrobky

Technická
normalizace,
metrologie

a státní
zkušebnictví

Zákon č.
20/1993 Sb.,
- technická

normalizace,
metrologie

a státní
zkušebnictví

Koncepce
rozvoje

národního
metrologického

systému
České

republiky
pro období
2017-2021

Vnitřní
obchod a
ochrana
zájmů

spotřebitelů

Národní akční 
plán společenské

odpovědnosti
organizací v
ČR (2016)

Priority
spotřebitelské

politiky
(2015-2020)

Elektronické
komunikace a

poštovní služby

Akční plán o
budoucnosti 

automobilového
průmyslu v ČR

- "Český
automobilový
průmysl 2025"

(2017)

Akční plán pro rozvoj
digitálního trhu

Rozvoj zemského
digitálního vysílání
Českého rozhlasu

Národní výzkumná
a inovační strategie

pro inteligentní
specializaci ČR

2014-2020

Národní výzkumná
a inovační strategie

pro inteligentní
specializaci ČR

2021+

Plán implementace
 Národní výzkumné
a inovační strategie

pro inteligentní 
specializaci ČR

2019-2020

Plán implementace
 Národní výzkumné
a inovační strategie

pro inteligentní 
specializaci ČR

2018-2019

Koncepce podpory malých a středních
podnikatelů 2014-2020

Plán činnosti Správy úložišť
radioaktivních odpadů na rok 

2017, tříletý plán a dlouhodobý plán

Návrh vnitrostátního plánu ČR v oblasti 
energetiky a klimatu

Státní program na podporu úspor energie 2017-2021
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Dokument (zákon 
nebo strategie),

který se ve strategické 
mapě objevuje vícekrát

Zákon výžadující 
vznik strategie 

(horní část mapy) 
/ zákon spadající 

do gesce ministerstva 
(dolní část mapy)

Působnost 
ministerstva
uvedená v

kompetenčním 
zákoně

Působnost 
ministerstva
neuvedená v

kompetenčním 
zákoně

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)

Implementační dokument

Strategický dokument Strategický dokument

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)ST
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https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=441~2F1988
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=458~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=189~2F1999
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=62~2F1988
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=18~2F1997
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=157~2F2009
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-akcni-plan-rozvoje-jaderne-energetiky-v-cr
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/aktualizace-koncepce-nakladani-s-radioaktivnimi-odpady-a-vyhorelym-jadernym-palivem
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/statni-energeticka-koncepce-ceske-republiky-2015
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=480~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=304~2F2007
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=29~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=72~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=455~2F1991
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=47~2F2002
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=594~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=222~2F2009
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=228~2F2005
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=102~2F2001
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=160~2F2007
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=634~2F1992
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=22~2F1997
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=505~2F1990
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=211~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=165~2F2012
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-akcni-plan-cr-pro-energii-z-obnovitelnych-zdroju-2010-2020-ii
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/koncepce-podpory-malych-a-strednich-podnikatelu-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-akcni-plan-energeticke-ucinnosti-cr
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-akcni-plan-ciste-mobility
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-akcni-plan-pro-chytre-site-nap-sg
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/statni-politika-v-elektronickych-komunikacich-digitalni-cesko-v-2-0-cesta-k-digitalni-ekonomice-statni-politika-v-elektronickych-komunikacich-digitalni-cesko-v-2-0-cesta-k-digitalni-ekonomice
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=127~2F2005
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/informace-o-snizovani-administrativni-zateze-podnikatelu-za-rok-2016
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/aktualizace-exportni-strategie-cr-2012-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-inovacni-strategie-ceske-republiky
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/strategie-mezinarodni-konkurenceschopnosti-ceske-republiky-pro-obdobi-2012-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/priority-spotrebitelske-politiky-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-akcni-plan-spolecenske-odpovednosti-organizaci-v-ceske-republice
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/koncepce-rozvoje-narodniho-metrologickeho-systemu-cr
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=20~2F1993
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=61~2F1988
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/politika-druhotnych-surovin-ceske-republiky
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/strategie-udrzitelneho-rozvoje-digitalniho-terestrickeho-televizniho-vysilani
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=194~2F2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/surovinova-politika-ceske-republiky-v-oblasti-nerostnych-surovin-a-jejich-zdroju-2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/strategie-renovace-budov
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/akcni-plan-o-budoucnosti-automobiloveho-prumyslu-v-cr-cesky-automobilovy-prumysl-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/jednotna-koncepce-spravy-a-nasledneho-vyuzivani-rekultivovanych-uzemi
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nove-generace-2016
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/politika-druhotnych-surovin-cr-2019-2022
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/koncepce-podpory-malych-a-strednich-podnikatelu-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/statni-program-na-podporu-uspor-energie-2

