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Strategická mapa Ministerstva zdravotnictví
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Mapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategie

AP 
Duševní 

zdraví

AP Rozvoj 
ukazatelů 

zdravotního 
stavu obyvatel

AP Rozvoj 
zdravotní 

gramotnosti

AP 
Elektronizace 
zdravotnictví

AP Vzdělávání 
zdravotnických 

pracovníků

AP Zajištění 
kvality 

a bezpečí 
poskytovaných 

zdravotních 
služeb

AP Zvýšení kvality, 
dostupnosti a 

efektivity následné, 
dlouhodobé, 

návazné a domácí 
péče

AP Rozvoj 
programů 

zdravotního 
screeningu

AP Zvládání 
infekčních 
onemocnění

AP 
Snižování 

rizik ze 
životního 

a pracovního 
prostředí

AP 
Omezování 
zdravotně 
rizikového 

chování

AP pro 
oblast 

správné 
výživy a 

stravovacích 
návyků

AP 
Podpory 

pohybové 
aktivity

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 (13 AP)

Zdravotní služby Ochrana 
veřejného zdraví

Zacházení 
s návykovými 

látkami

Poskytovatelé 
zdravotních služeb 

v přímé řídící 
působnosti

Zdravotní pojištění
Zdravotnický 
informační 

systém

Zdravotnická 
vědeckovýzkumná 

činnost

Léčiva 
a prostředky 
zdravotnické 

techniky

Vyhledávání, 
ochrana 

a využívání 
přírodních 
léčivých 

zdrojů

Používání 
biocidních 
přípravků

NAP pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění 
2016-2019

Pandemický plán ČR

Strategie reformy psychiatrické péče

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně 
veřejného zdraví

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022
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Zákon č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službách

Zákon č. 285/2002 Sb.,o darování, odběrech 
a transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů (transplantační zákon)

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů

Zákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních 
a buňkách

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

Zákon č. 258/2000 
Sb.,o ochraně 

veřejného zdraví

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon č. 
167/1998 Sb., 
o návykových 

látkách

Zákon č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním 

pojištění

Zákon č. 
120/2002 Sb., 
o podmínkách 

uvádění biocidních 
přípravků

Zákon č. 
164/2001 Sb., 

o přírodních 
léčivých zdrojích

Zákon č. 
378/2007 Sb., 

o léčivechZákon č. 220/1991 
Sb., o ČLK, ČSK a 
České lékárnické 

komoře

Zákon č. 89/1997 Sb., o státní statistické službě

Koncepce návazné péče 2014-2020

Akční plán k Národní 
strategii elektro-

nického zdravotnictví 
ČR 2016-2020

Národní strategie 
elektronického 

zdravotnictví ČR na
 období 2016 – 2020

Program na podporu 
zdravotnického 

aplikovaného výzkumu 
2015-2022
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LEGENDA

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

AV
 D

O
KU

M
EN

TU

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/narodni-program-reseni-problematiky-hiv-aids-v-cr-2018-2022
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/koncepce-hygienicke-sluzby-a-primarni-prevence-v-ochrane-verejneho-zdravi
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/narodni-akcni-plan-pro-alzheimerovu-nemoc-a-dalsi-obdobna-onemocneni-na-leta-2016-az-2019
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/pandemicky-plan-ceske-republiky
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/strategie-reformy-psychiatricke-pece
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=373~2F2011
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=95~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=95~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=372~2F2011
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=372~2F2011
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=285~2F2002
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=296~2F2008
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=268~2F2014
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=258~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=167~2F1998
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=220~2F1991
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=48~2F1997
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/narodni-strategie-elektronickeho-zdravotnictvi-2016-2020
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=89~2F1997
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=120~2F2002
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=378~2F2007
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=164~2F2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/program-na-podporu-zdravotnickeho-aplikovaneho-vyzkumu-na-leta-2015-2022
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/akcni-plan-k-narodni-strategii-elektronickeho-zdravotnictvi-cr-2016-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/koncepce-navazne-pece
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-2020-ap-c-9-zajisteni-kvality-a-bezpeci-poskytovanych-zdravotnich-sluzeb
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-2020-ap-c-10-celozivotni-vzdelavani-zdravotnickych-pracovniku
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-2020-ap-c-11-elektronizace-zdravotnictvi
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/akcni-plan-c-12
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-2020-ap-c-6-zvladani-infekcnich-onemocneni-na-obdobi-2015-2020-6-a-zvladani-infekcnich-onemocneni-zejmena-nove-a
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-2020-ap-c-7-dusevni-zdravi-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-2020-ap-c-8-a-zvyseni-kvality-dostupnosti-a-efektivity-nasledne-dlouhodobe-a-domaci-pece
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/spravna-vyziva-a-stravovaci-navyky-populace-na-obdobi-2015-2020-spravna-vyziva-a-stravovaci-navyky
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/ap-c-3-spravna-vyziva-a-stravovaci-navyky-populace-na-obdobi-2015-2020-dusevni-zdravi
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-2020-ap-c-4-omezovani-zdravotne-rizikoveho-chovani-2015-2020-4-a-akcni-plan-pro-vytvoreni-interdisciplinarniho
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/ap-c-5-snizovani-zdravotnich-rizik-ze-zivotniho-a-pracovniho-prostredi
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/podpora-pohybove-aktivity-na-obdobi-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-2020-ap-c-13-rozvoj-ukazatelu-zdravotniho-stavu-obyvatel
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/akcni-plan-c-1-podpora-pohybove-aktivity

