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Strategická mapa hlavního města Prahy

NÁRODNÍ DOKUMENT S DOPORUČENÍM PRO KRAJE
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Zákon č. 
258/2000

Sb., o ochraně
veřejného zdraví

Zásady územního rozvoje HMP 2014+ 

Územně analytické podklady HMP 2014+

Územní energetická 
koncepce HMP

2013–2033 
(akt. 2014)

Koncepce environmen-
tálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty HMP
2016–2025

Povodňový plán HMP 
2016+

Zákon č.
248/2000 Sb.,

o podpoře
regionálního

rozvoje

*1

*6

*8

*10

*2

Koncepce primární
prevence rizikového

chování dětí
a mládeže HMP

2022–2027 

Koncepce návrhů 
řešení problematiky

bezdomovectví
HMP 2013–2020

Koncepce HMP
pro oblast integrace
cizinců 2022–2027

[akt. 2022] 

Koncepce prevence
kriminality HMP

2017-2021

Akční plán pro
implementaci územní
energetické koncepce

HMP 2018-2022

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

Zákon č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví

před škodlivými účinky
návykových látek

Vzdělávání,
sport

Regionální 
rozvoj
VaVaI

ZdravotnictvíSociální 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

Zákon č.
561/2004 Sb.
školský zákon

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

Zákon č.
194/2010 Sb.,

o veřejných
službách

v přepravě
cestujících

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a 

krajiny

Strategický plán HMP 2016–2030

Dlouhodobý 
záměr vzdělávání 

a rozvoje 
vzdělávací 

soustavy HMP 
2020–2024

Střednědobý plán
rozvoje sociálních

služeb HMP 2022–2024

Strategie HMP
pro oblast závislostního

chování 2022-2027

Prognóza, koncepce 
a strategie ochrany 

přírody a krajiny HMP 
2008+

Krajský plán
odpadového hospodářství

HMP 2016–2025

Program zlepšování 
kvality ovzduší zóna 

aglomerace Praha - CZ01 
2020+

Plány dílčích povodí 
2016+

Kulturní politika HMP
22+ (2022)

 

Ostatní

Krizový plán HMP

Havarijní plán HMP

Poplachový plán HMP

plán obrany HMP

Pandemický plán 
HMP

Zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně 

veřejného 
zdraví

Zákon č. 239/2000
Sb., o integrovaném 

záchranném 
systému 

Zákon č. 222/1999 
Sb., o zajišťování 

obrany České 
republiky

Zákon č. 240/2000 
Sb., krizový zákon 

Zákon č. 
406/2000 Sb., 
o hospodaření 

energií
Zákon č. 

115/2001 Sb.,
o podpoře sportu

 

Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 1303/2013

Krajská příloha k národní 
RIS3 HMP 2018–2020

Akční plán snižování
hluku aglomerace

Praha 2019

Dopravní plán
HMP 2021–2025

Plán rozvoje
sportu

a sportovních
zařízení

HMP 2021–2032

Koncepce rozvoje 
 cyklistické dopravy 

HMP 2010–2020
(akt. 2014)

Koncepce účinější
péče o památkový 
fond HMP 2000+

Krajský akční
plán vzdělávání 

HMP II 2020
[akt. 2020] 

Protikorupční 
strategie

HMP 2017–2019

Strategie rozvoje
veřejných 

prostranství HMP
 (2014)

Strategie řízení
a rozvoje HMP

 2015–2020

Zásady rozvoje
pěší dopravy
HMP 2010+

Koncepce příjezdového
cestovního ruchu HMP

(2020)

Strategie podpory
alternativních pohonů

HMP do roku 2030

Koncepce odstraňování
bariér ve veřejné

hromadné dopravě
HMP (2014)

Plán odpadového
hospodářství HMP

2017 (do roku 2026) 

Plán udržitelné 
mobility HMP a okolí

(2019)

Regionální inovační strategie
HMP [akt. 2018]

Plán udržitelné
mobility HMP a okolí

- Akční plán 
2019-2023

Strategie rozvoje 
pražské metropolitní

železnice (2018)

Strategie rozvoje
bydlení

HMP 2021–2030 

Strategie aktivní
mobility v Praze

(2022)

Cirkulární Praha 2030:
Strategie HMP pro přechod

na cirkulární ekonomiku
(2022) 

Strategie adaptace HMP
na změnu klimatu

(2017)

Implementační plán
Strategie adaptace HMP

na změnu klimatu
2020–2024 

Klimatický plán HMP
do roku 2030 (2021)  

Koncepce péče o zeleň HMP
(2010)   

Koncepce
Smart Prague

do roku 2030 (2017)

Strategie ICT
HMP 2019–2025 

Celoměstská
koncepce rozvoje

informačních
systémů pro potřeby
HMP a městských

částí do 2025

https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/krajska-koncepce-environmentalniho-vzdelani-vychovy-a-osvety-hlavniho-mesta-prahy-na-obdobi-2016-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/koncepce-hl.m.prahy-pro-oblast-integrace-cizincu-2022-2027
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/129/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/561/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/108/2006
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/65/2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/254/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/274/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/185/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/123/1998
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/201/2012
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-uzemi-hl.m.prahy-2022-2024
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/krajsky-plan-odpadoveho-hospodarstvi-hlavniho-mesta-prahy-na-obdobi-2016-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/194/2010
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/114/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/258/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strategicky-plan-hlavniho-mesta-prahy-aktualizace-2016
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/uzemni-energeticka-koncepce-hlavniho-mesta-prahy-2013-2033
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/akcni-plan-snizovani-hluku-aglomerace-praha-2019
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/koncepce-ucinnejsi-pece-o-pamatkovy-fond-v-hlavnim-meste-praze
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/prognoza-koncepce-a-strategie-ochrany-prirody-a-krajiny-v-praze-2
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/183/2006
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/258/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/222/1999
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/239/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/240/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/406/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-hlavniho-mesta-prahy-na-roky-2020-2024
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/115/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/1303/2013
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/248/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/planu-rozvoje-sportu-a-sportovnich-zarizeni-v-hl.m.praze-2021-2032
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/koncepce-rozvoje-cyklisticke-dopravy-a-rekreacni-cyklistiky-v-hl-meste-praze-do-roku-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/dopravni-plan-hlavniho-mesta-prahy-na-roky-2021-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/koncepce-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-mladeze-na-uzemi-hl.m.prahy-na-obdobi-2022-2027
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/koncepce-navrhu-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-praze-v-letech-2013-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/krajsky-akcni-plan-vzdelavani-v-hl.m.praze-ii-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/protikorupcni-strategie-hlavniho-mesta-prahy-2017-2019
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strategie-rozvoje-verejnych-prostranstvi-navrh
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strategie-rizeni-a-rozvoje-magistratu-hlavniho-mesta-prahy-do-roku-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strategie-podpory-alternativnich-pohonu-v-hl.m.praze-do-roku-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/koncepce-prijezdoveho-cestovniho-ruchu-hlavniho-mesta-prahy
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/zasady-rozvoje-pesi-dopravy-na-uzemi-hl-m-prahy
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/koncepce-odstranovani-barier-ve-verejne-hromadne-doprave-v-hlavnim-meste-praze
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/koncepce-prevence-kriminality-hl-m-prahy-na-leta-2017-az-2021
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/plan-odpadoveho-hospodarstvi-hl-m-prahy-2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/plan-udrzitelne-mobility-prahy-a-okoli-2019
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/regionalni-inovacni-strategie-hl-m-prahy-aktualizace-2018
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/plan-udrzitelne-mobility-prahy-a-okoli-akcni-plan-2019-2023
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strategie-rozvoje-prazske-metropolitni-zeleznice-2018
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/akcni-plan-pro-implementaci-uzemni-energeticke-koncepce-hl-m-prahy-2018-2022
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strategie-hlavniho-mesta-prahy-pro-oblast-zavislostniho-chovani-na-obdobi-2022-2027
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strategie-rozvoje-bydleni-v-hl.m.praze-2021
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/cirkularni-praha030-strategie-hl.m.prahy-pro-prechod-na-cirkularni-ekonomiku
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strategie-adaptace-hl.m.prahy-na-zmenu-klimatu-2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/implementacni-plan-strategie-adaptace-hl.m.prahy-na-zmenu-klimatu-2020-2024
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/klimaticky-plan-hl.m.prahy-do-roku-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/koncepce-pece-o-zelen-v-hlavnim-meste-praze
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/koncepce-smart-prague-do-roku-2030-2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strategie-ict-hl.m.prahy-2019-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/celomestska-koncepce-rozvoje-informacnich-systemu-pro-potreby-hl.m.prahy-a-mestskych-casti-do-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/kulturni-politika-hl.m.prahy-22-2022
https://www.databaze-strategie.cz/cz/praha/strategie/strategie-aktivni-mobility-v-praze-2022
https://www.databaze-strategie.cz/cz/olk/strategie/strategie-rozvoje-uzemniho-obvodu-olomouckeho-kraje-2015-2020


1. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-
2020

2. Politika územního rozvoje ČR,
aktualizace č.1 (2015)

3. Strategie prevence kriminality ČR 2016-
2020

4. Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany
a podpory zdraví a prevence nemocí

5. Národní plán podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním

postižením na období 2015–2020

6. Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy
2015-2020

7. Národní strategie bezpečnosti silničního
provozu ČR 2011–2020 

8. Národní strategie rozvoje cyklistické
dopravy ČR 2013-2020

9. Koncepce státní politiky cestovního
ruchu ČR 2014-2020

10. Koncepce památkové péče v ČR 2017-
2020

11. Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR
2015–2020

12. Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2016-
2020

13. Koncepce účinnější péče o tradiční
lidovou kulturu v ČR 2016-2020

14. Národní lesnický program do roku
2013 (2008)
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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, 
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)

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2016-az-2020-2
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/bila-kniha-koncepce-verejne-dopravy-2015-2020-s-vyhledem-do-roku-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-2011-2020?typ=o
https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategie-rozvoje-cyklisticke-dopravy-cr-pro-leta-2013-az-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-cr-na-obdobi-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/koncepce-pamatkove-pece-v-ceske-republice-na-leta-2017-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/koncepce-rozvoje-muzejnictvi-v-ceske-republice-v-letech-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/koncepce-rozvoje-knihoven-v-cr-na-leta-2016-2020-vcetne-internetizace-knihoven?typ=struktura
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/koncepce-ucinnejsi-pece-o-tradicni-lidovou-kulturu-v-cr-na-leta-2016-az-2020?typ=struktura
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-lesnicky-program-pro-obdobi-do-roku-2013?typ=struktura

