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Strategická mapa Ministerstva práce a sociálních věcí
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Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030

Strategie sociálního začleňování 2021 - 2030

Koncepce prevence
a řešení 

problematiky 
bezdomovectví 

2021 - 2030

Pracovně 
právní vztahy

Bezpečnost 
práce

Zaměstnanost
a

rekvalifikace

Kolektivní
vyjednávání

Mzdy
a jiné

odměny
za práci

Důchodové
zabezpečení

Nemocenské
pojištění Sociální péče

Péče a
pracovní
podmínky

žen a
mladistvých

Právní
ochrana
mateřství

Péče o rodinu 
a děti

Péče o občany
potřebující

zvláštní pomoc

Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 - 2017, s výhledem do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Národní akční 
program 

bezpečnosti a 
ochrany zdraví při 
práci pro období 

2016+

Zákon č. 435
/2004 Sb., o

zaměstnanosti

Zákon č. 155
/1995 Sb., o
důchodovém

pojištění

Zákon č. 187
/2006 Sb., o

nemocenském
pojištění

Zákon 
č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a

provádění 
sociálního

zabezpečení

Zákon č.
247/2014 Sb.,
o poskytování
služby péče o
dítě v dětské

skupině

Zákon č.
251/2005 Sb., 

o inspekci
práce

Zákon č. 589/1992
Sb., o pojistném

na soc. zabezp. a
příspěvku na státní 

pol. zaměstn.

Zákon č. 117/1995
Sb., o státní

sociální podpoře

Zákon č. 110
/2006 Sb., o 
životním a 

existenčním
minimu

Zákon č.
108/2006

Sb., o
sociálních
službách

Akční plán k naplnění Národní strate-
gie ochrany práv dětí 2016 -2020

Národní strategie ochrany práv dětí
2012 - 2018

Koncepce
prevence a řešení

problematiky
bezdomovectví v
ČR do roku 2020

Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního
začleňování (2012 - 2020)

Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020

Zákon 
č. 329/2011 Sb., 
o poskytování 
dávek osobám
se zdravotním 

postižením

Zákon č. 111
/2006 Sb., o 

pomoci v 
hmotné nouzi

Strategie odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcí

Interní protikorupční program MPSV

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025

Akční plán Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2017 - 2025

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025

Koncepce
rodinné politiky

Koncepce rozvoje technologií a služeb 
asistovaného života pro seniory

Program 
záruky pro 

mládež (2014+)

Implementační 
plán Programu 

Záruky pro 
mládež 

ČR 2014 - 2020

Strategie digitální 
gramotnosti ČR 

na období
 2015 - 2020

Akční plán 
Strategie 
digitální 

gramotnosti ČR 
na období 

2015 až 2020

Národní politika 
bezpečnosti a 

ochrany zdraví při 
práci

Analýza nabídky 
a poptávky na 

trhu práce - 
Seznam opatření 

(2016)
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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://www.databaze-strategie.cz/...eni-navrzena-v-casti-a-analyzy-nabidky-a-poptavky-na-trhu-prace
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/117/1995
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/akcni-plan-np-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-pro-obdobi-2015-2017-s-vyhledem-do-roku-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/strategie-politiky-zamestnanosti-do-roku-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/251/2005
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/435/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/155/1995
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/582/1991
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/187/2006
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/247/2014
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/589/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/110/2006
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/108/2006
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-strategie-ochrany-prav-deti-2012
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-ceske-republice-do-roku-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/dlouhodoba-vize-resortu-prace-a-socialnich-veci-pro-oblast-socialniho-zaclenovani-2012-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/strategie-socialniho-zaclenovani-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/329/2011
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/111/2006
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-strategie-rozvoje-socialnich-sluzeb-2016-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-obdobi-2017-2018
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-socialniho-bydleni-ceske-republiky-2015-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-rodinne-politiky
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-rozvoje-technologii-a-sluzeb-asistovaneho-zivota-pro-seniory
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/strategie-digitalni-gramotnosti-cr-na-obdobi-2015-az-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/akcni-plan-strategie-digitalni-gramotnosti-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-politika-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci

