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Strategická mapa Ministerstva financí
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Mapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategie

Zákon č. 16/1993 Sb., 
o silniční dani

Zákon č. 456/2011 Sb., 
o Finanční správě ČR

Zákon č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích

Zákon č. 243/2000 Sb., 
o rozpočt. určení daní

Zákon č. 13/1993 Sb., 
celní zákon

Zavedení 
jednotné 

měny euro

Hospodaření 
s majetkem 

státu, 
privatizace

Stát. rozpočet, 
státní závěr. 
účet, státní 
pokladna

Fin. trh, 
plateb.styk, 
ochr. zájmů 
spotřebitelů

Daně, 
poplatky, 

clo

Finanční 
hospodaření 

a kontrola

Účetnictví, 
audit, daň. 
poradenství

Devizové 
věci, ochr. 

zahr. 
investic

Tomboly, 
loterie

Konvergenční 
program ČR 

(2018)

Zákon č 280/ 
2009 Sb., o daň. 

řádu

Zákon č. 250/2000 
Sb., o 

rozpočtových 
pravidlech 

územních rozpočtů

Zákon č. 320/2001 
Sb., o finanční 

kontrole

Zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví

Zákon č. 93/2009 
Sb., o auditorech

Zákon č. 
219/1995 Sb., 
devizový zákon

Zákon č. 202 
/1990 Sb., o 
loteriích a 

jiných 
podobných 

hrách

Zákon č. 219/2000 
Sb., o majetku ČR 
a jejím vystupování 
v právních vztazích

Zákon 
č. 474/2017 

Sb., o státním 
rozpočtu 

ČR

Zákon č. 377/2005 
Sb., o doplňkovém 

dozoru nad 
bankami

Zákon č. 235 
/2004 Sb., 

o DPH

Zákon č. 353 
/2003 Sb., o 
spotřebních 

daních

Zákon č. 338 
/1992 Sb., o 

dani z 
nemovitostí

Zákon 
č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových 

pravidlech

Zákon č. 21/1992 
Sb., o bankách

Zákon č. 523/1992 
Sb., o daňovém 
poradenství a 
Komoře daň. 
poradců ČR

Zákon č. 151/1997 
Sb., o oceňování 

majetku

Zákon č. 92/1991 
Sb., o podmínkách 
převodu majetku 

státu na jiné osoby
Zák. č. 240/2013 

Sb., o investič. 
společnostech a 
investič. fondech

Zák. č. 190/2004 
Sb., o dluhopisech

Zákon č. 526/1990 
Sb., o cenách

Zákon č. 256/2004 
Sb., o podnikání 
na kapitál. trhu

Zákon č. 265/1991 
Sb., o působnosti 

orgánů ČR 
v oblasti cen

Zákon č. 284/2009 
Sb., o plateb. styku

Zákon č. 145/2010 
Sb., o spotřebitel. 

úvěru

Zákon č. 357 
/1992 Sb., o 
dani dědic, 

darovací a z 
převodu nemov.

Zákon č. 586 
/1992 Sb., o 

daních 
z příjmů

Zákon 
č. 23/2017 Sb., 

o pravidlech 
rozpočtové 

zodpovědnosti

Rozpočtová 
strategie sektoru 
veřejných institucí 

České republiky 
(2019-2021)

Národní strategie 
finančního 

vzdělávání 2.0
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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

AV
 D

O
KU

M
EN

TU

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mf/strategie/konvergencni-program-ceske-republiky-2018
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/21/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/280/2009
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/563/1991
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/202/1990
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/219/1995
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/218/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/219/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/474/2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/377/2005
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/353/2003
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/235/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/586/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/338/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/93/2009
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/320/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/523/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/151/1997
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/92/1991
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/190/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/240/2013
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/256/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/526/1990
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/265/1991
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/284/2009
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/145/2010
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/357/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/16/1993
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/456/2011
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/243/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/13/1993
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/634/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/565/1990
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/250/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/23/2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mf/strategie/rozpoctova-strategie-sektoru-verejnych-instituci-cr-2019-2021
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=284~2F2009

