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Akční plán ke Koncepci 
státní politiky cestovního 

ruchu 2014-2020 na 
období 2017-2018Akční plán Strategie 

regionálního rozvoje ČR 
2019-2020

Nařízení EP 
a Rady (ES) 
č.1303/2013 
o společných 

ustanoveních o 
EFRR, ESF, FS, 
EZFRV a ENRR

Kohezní 
politika

Dohoda 
o partnerství 

pro programové 
období 

2014-2020 
(rev. 3/2018)

Zákon č. 
183/2006 Sb., 

o územním 
plánování 

a stavebním 
řádu

Územní 
plánování

Politika 
územního 

rozvoje ČR, 
ve znění 

Aktualizace č.1 
(2015)

Investiční 
politika

Zákon č. 
134/2016 Sb. 
o zadávání 
veřejných 
zakázek

Zákon č.311/2013 
Sb., o převodu 

vlastnického práva

Zákon č. 183/2006 
Sb., o územním 

plánování a 
stavebním řádu

Zákon č. 360/1992 
Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných 
architektů, inženýrů 

a techniků

Stavební řád Vyvlastnění

Zákon č. 
26/2000 
Sb., o 

veřejných 
dražbách

Veřejné 
dražby 

a 
realitní 
činnost

Zákon č. 
184/2006 

Sb., o 
vyvlastnění

Zákon č. 
256/2001 

Sb.,o 
pohřebnictví

PohřebnictvíRegionální politika

Strategie regionálního 
rozvoje České republiky 

2014-2020

Bytová 
politika

Koncepce bydlení 
České republiky do roku 

2020 (revidovaná)

Politika 
architektury a 

stavební kultury 
ČR (2014-2020)

Zákon č. 211/2000 
Sb., o Státním fondu 

rozvoje bydlení

Cestovní ruch

Koncepce státní politiky 
cestovního ruchu v ČR 

období 2014-2020

Zákon č.159/1999 Sb., 
o některých podmínkách 

podnikánív oblasti 
cestovního ruchu

Zákon č. 12/2002 Sb., 
o státní pomoci při 

obnově území postiže- 
ného živelní nebo jinou 

pohromou Zákon č. 378/2005 
Sb., o podpoře 

výstavby 
družstevních bytů

Zákon č. 248/2000Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje

Rozvoj domovního 
a bytového fondu 

Nájmy bytů a 
nebytových 

prostor

Zákon č. 67/2013 
Sb., užívání bytů a 

nebytových prostorů 
v domě s byty

Zákon o 
realitním 

zprostřed- 
kování 

(v přípravě)

Strategický rámec hospo-
dářské restrukturalizace 

Moravskoslezského, 
Ústeckého a 

Karlovarského kraje

Zákon č. 261/2002 Sb. 
použití půjčky v oblasti

bydlení občanům 
postiženým povodněmi

Zákon č. 67/2013 Sb. 
o poskytování plnění 
spojených s užíváním 
bytů a nebyt. prostorů

Zákon č. 311/2013 Sb. 
o převodu vlastnického 

práva k jednotkám a 
domům bytových 

družstev

Zákon č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník

Strategie regionálního 
rozvoje ČR 2021+

Zásady urbánní politiky
Aktualizace 2017

Dohoda 
o partnerství 

pro programové 
období 

2021-2027

Národní 
koncepce 
realizace 

politiky sou- 
držnosti v ČR 
po roce 2020

Akční plán plně- 
ní Strategie 

elektronizace 
zadávání veřej- 
ných zakázek 

pro období 
2016-2020

Strategie 
elektronizace 

zadávání veřej- 
ných zakázek 
ČR 2016-2020

Souhrnný akční plán 
Strategie restrukturali- 

zace Ústeckého, 
Moravskoslezského 

a Karlovarského 
kraje 2019-2020 

[akt. 2019]
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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

Strategický 
dokument nebo
zákon aktuálně 

v přípravě 
nebo před 

schválením

Strategický 
dokument po 

konci platnosti, 
který zatím 

nebyl nahrazen 
novým 

dokumentem

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

Implementační dokument

Strategický dokument Strategický dokument

Zákon nebo nařízení 
EP a Rady (ES) 
vyžadující vznik 

strategie (horní část 
mapy) / zákon spadající 
do gesce ministerstva 

(dolní část mapy)

Dokument (zákon 
nebo strategie), 

který se ve strategické 
mapě objevuje vícekrát

https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/1303/2013
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/dohoda-o-partnerstvi-pro-programove-obdobi-2014-2020-rev-12-2016-klon-2
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/183/2006
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/politika-uzemniho-rozvoje-cr-ve-zneni-aktualizace-c-1-2015
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/248/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-bydleni-ceske-republiky-do-roku-2020-revidovana
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/politika-architektury-a-stavebni-kultury-ceske-republiky-2
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-cr-na-obdobi-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/184/2006
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/134/2016
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/67/2013
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/311/2013
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/183/2006
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/360/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/26/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/256/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/12/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/211/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/378/2005
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/159/1999
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/akcni-plan-ke-koncepci-statni-politiky-cestovniho-ruchu-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2019-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategicky-ramec-hospodarske-restrukturalizace-usteckeho-moravskoslezskeho-a-karlovarskeho-kraje
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/89/2012
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/261/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/67/2013
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/311/2013
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/souhrnny-akcni-plan-strategie-restrukturalizace-usteckeho-moravskoslezskeho-a-karlovarskeho-kraje-2019-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/zasady-urbanni-politiky-aktualizace
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/narodni-koncepce-realizace-politiky-soudrznosti-v-cr-po-roce-2020-public
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-elektronizace-zadavani-verejnych-zakazek-pro-obdobi-let-2016-az-2020

