
verze: 06/2018

Strategická mapa hlavního města Prahy

PŮ
SO

BN
O

ST
I

(d
le

 k
om

pe
te

nč
ní

ho
 

zá
ko

na
)

ST
R

AT
EG

IC
KÉ

 D
O

KU
M

EN
TY

ZÁ
KO

N
Y 

vy
ža

du
jíc

í v
zn

ik
 s

tra
te

gi
e

Vzdělávání Regionální rozvoj 
VaVaI Zdravotnictví Sociální oblast

Doprava,
technická

infrastruktura

Životní prostředí,
zemědělství

Kultura,
cestovní ruch

Územní
plánování

Zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech

Zákon č. 123/1998 Sb., 
o právu na informace 

o ŽP

Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování 

a stavebním řádu

Strategický plán HMP (2008)

Územní 
energetická
koncepce
2013-2033

Koncepce rozvoje
cyklistické 
dopravy a 
rekreační

cyklistiky v hl.
městě Praze do

roku 2020

Koncepce EVVO
2004 - 2015

Akční plán ke
koncepci EVVO

2014 - 2015

Střednědobý plán 
rozvoje sociálních
služeb 2013-2015

Koncepce účinnější péče 
o památkový fond (2001)

Koncepce kulturní
politiky (2017-2021)

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Zákon č.
561/2004 Sb.

(školský zákon)

Zákon č.
248/2000 Sb.,

o podpoře
regionálního

rozvoje

Zákon č.
406/2000 Sb.,
o hospodaření

energií

Zákon č.379/2005 Sb.,
o návykových látkách

Zákon č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách

Zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech 
a kanalizacích

Zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší

Plán odpadového
hospodářství

2012

Koncepce péče
o zeleň (2010)

Zásady územního rozvoje 
(2014)

Územně analytické
podklady (2014)

Regionální inovační strategie
HMP (Pražská RIS 3)

(2014-2020)

Zákon č.
258/2000 Sb.,

o ochraně
veřejného

zdraví

Program realizace strategické koncepce HMP 2009 - 2015

Akční
plán snižování
hluku (2008)

Koncepce prevence
kriminality 2017-2021

Protidrogová politika
2014 - 2020

Koncepce primární
prevence rizikového

chování dětí a
mládeže 2014-2020

Koncepce návrhů
řešení problematiky

bezdomovectví v
Praze v letech

2013-2020

Koncepce hl. m.Prahy 
pro oblast integrace 

cizinců (2014)

Dlouhodobý 
záměr

vzdělávání 
a rozvoj

vzdělávací 
soustavy (2012)
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LEGENDA

Dokument 
(zákon/nařízení EU 

nebo strategie),
který se ve 
strategické 

mapě objevuje 
vícekrát

Zákon/nařízení EU 
vyžadující vznik 
strategického 
dokumentu

Působnost 
kraje

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

Platný 
strategický 
dokument

Platný 
strategický 
dokument,
 jehož vznik 

je vyžadován 
zákonem/

nařízením EU

Prováděcí
dokument ke 
strategickému 

dokumentu

Dokument 
v přípravě 
nebo před 

schválením

Dokument po 
konci platnosti, 

který zatím nebyl 
nahrazen novým 

dokumentem

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

Prováděcí dokument

Strategický dokument Strategický dokument

ST
AV

 D
O
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M
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TU

Dokument, 
který nebyl 
hodnocen 

jako strategický

Platný strategický dokument 
s doporučením uvedeným v usnesení 

Vlády ČR k nadřazenému strategickému 
dokumentu na národní úrovni

(barva pozadí dle typu dokumentu) (barva pozadí dle 
typu dokumentu)

(barva pozadí dle
typu dokumentu)

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=131~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=561~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=248~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=406~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=258~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=108~2F2006
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=379~2F2005
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=254~2F2001
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=274~2F2001
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=185~2F2001
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=123~2F1998
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=201~2F2012
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=183~2F2006
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/strategicky-plan-hl-m-prahy-aktualizace-2008
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-na-obdobi-2013-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-prevence-kriminality-hl-m-prahy-na-leta-2017-az-2021
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-mladeze-v-hl-m-praze
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-navrhu-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-praze-v-letech-2013-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-hl-m-prahy-pro-oblast-integrace-cizincu
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-rozvoje-cyklisticke-dopravy-a-rekreacni-cyklistiky-v-hl-meste-praze-do-roku-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-pece-o-zelen-v-hlavnim-meste-praze-2
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-kulturni-politiky-hl-m-prahy-2017-2021
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-hlavniho-mesta-prahy
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/uzemni-energeticka-koncepce-hlavniho-mesta-prahy-2013-2033
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/regionalni-inovacni-strategie-pro-prahu
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/plan-odpadoveho-hospodarstvi-puvodce-odpadu-hl-m-prahy
http://databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-ucinnejsi-pece-o-pamatkovy-fond-v-hlavnim-meste-praze

