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PŮSOBNOSTI
(dle kompetenčního
zákona)

Strategická mapa Ministerstva vnitra
Ochrana
obyvatelstva,
krizové
řízení,
integr.
záchranný
systém

Požární
ochrana

Cestovní
doklady,
pobyt
cizinců,
uprchlíci

Veřejný pořádek

Veřejná správa,
státní služba
a další

El. podpis a IS
veřejné správy

Evidence
obyvatel,
matriky,
státní
občanství

Územní
členění státu

Archivnictví
a
spisová
služba

Shromažďovací
právo

Státní
hranice

Zbraně
a
střelivo

Volby

Státní
symboly

Veřejné
sbírky

Mapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategie
Komplexní
strategie ČR
k řešení
problematiky
kritické
infrastruktury

Národní program
ochrany kritické
infrastruktury

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Koncepce
ochrany
měkkých cílů
pro roky
2017-2020

Strat. rámec Národ.
cloud computingu eGovernment cloud
ČR

Národní schengenský plán 2014 (2014–2020)
Koncepce
integrace
cizinců – Ve
vzájemném
respektu
Postup při
realizaci
aktualizované
Koncepce
integrace cizinců
v roce 2017
Národní
program
– Azylový,
migrační a
integrační fond

Strategie prevence
kriminality v ČR na léta
2021–2025
Strategie prevence
kriminality v ČR na léta
2016–2020

Strategie rozvoje ICT služeb
veřejné správy ČR

Národní strategie boje
proti obchodování s lidmi
2020–2025

Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023
s výhledem do roku 2030

SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1:
Modernizace veřejné správy (2015, akt. 2016)

Koncepce
požární
prevence
ČR 2018–
2021
Strategie
rozvoje
HZS ČR
2017-2027

Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013
Koncepce
ochrany
obyvatelstva
do roku 2020 s
výhledem do
roku 2030
(2014)
Koncepce
ochrany
obyvatelstva
Koncepce
vzdělávání
v oblasti
ochrany
obyvatelstva
a krizového
řízení ČR

Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu
k menšinám na léta 2018-2020
Strategie
migrační
politiky ČR
(2015)
Koncepce
Ministerstva
vnitra pro
asistenci
uprchlíkům a
státům pod
silnými
migračními
tlaky
Strategie České
republiky pro
integrovanou
správu hranic

Koncepce boje proti
organiz. zločinu
do roku 2023 (2018)

Strategie
ČR pro integrovanou
správu
hranic

SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2:
Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (2015, akt. 2016)
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti a
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu
(2015, akt. 2016)
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace
a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (2015, akt. 2016)

Audit národní
bezpečnosti

Audit národní bezpečnosti
Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2024-2029
s výhledem do roku 2035

Národní program ČR
pro účely podpory z
Fondu pro vnitřní
bezpečnost 2014-2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020

Akční plán prevence
kriminality na léta
2016 až 2020
Národní strategie boje
proti obchodování s lidmi
2016–2019

Národní
schengenský
plán 2014
(2014–2020)

Koncepce
rozvoje
archivnictví
v ČR
2018-2025
s výhledem
do r. 2035

Strategie rozvoje
infrastruktury pro prostorové
informace 2014–2020

Akční plán Strategie rozvoje
infrastruktury pro prostorové
informace do roku 2020 (aktualizace)
Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

Akční plán boje proti
organiz. zločinu
2018–2019
Koncepce boje proti
extremismu pro rok 2018
Strategie prevence
kriminality v ČR
2021-2025

Koncepce
Komunikační
infrastruktury
veřejné
správy
2016-2020

Koncepce Komunikační infrastruktury
veřejné správy 2016-2020
Resortní strategie
podpory rovnosti
žen a mužů
2016-2020

Informační
koncepce
Ministerstva vnitra
Národní program
pro implementaci
vnitrostátních částí
informačních
systémů EU
v oblasti
spravedlnosti a
vnitřních věcí

Akční plán prevence
kriminality 2021-2025

Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní
bezpečnost 2014-2020

Digitání
Česko 2030:
Úvodní dokument
(2018)

Národní program pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí

Informační
koncepce ČR
(2018)
Digitální
ekonomika
a společnost
(2018)

DALŠÍ ZÁKONY
v gesci ministerstva

Česko
v digitální Evropě
(2018)
Zákon č.
133/1985
Sb., o
požární
ochraně

Zákon č. 239/
2000 Sb., o
integr.
záchranném
systému

Zákon č.
320/2015
Sb., o
Hasičském
záchranném
sboru ČR

Zákon č. 240/
2000 Sb., o
krizovém
řízení

Zákon č. 329/
1999 Sb., o
cestovních
dokladech
Zákon č. 326/
1999 Sb., o
pobytu cizinců
na území ČR
Zákon č. 325/
1999 Sb., o
azylu
Zákon č. 197/
2009 Sb., o
certifikaci
veřejných
dokladů s
biometrickými
údaji
Zákon č. 221/
2003 Sb., o
dočasné ochraně
cizinců

Zákon č. 200/
1990 Sb., o
přestupcích
Zákon č. 553/
1991 Sb., o
obecní policii
Zákon č. 273/
2008 Sb., o
Policii ČR
Zákon č. 137/2001
Sb., o zvláštní
ochraně svědka a
dalších osob
v souvislosti
s trestním řízením a
o změně občanského
soudního řádu

Zákon č. 234/2014
Sb., o státní službě
Zákon č. 128/
2000 Sb., o obcích
Zákon č. 129/
2000 Sb., o krajích
Zákon č. 131/
2000 Sb., o
hlavním městě
Praze
Zákon č. 361/2003
Sb., o služebním
poměru
příslušníků
bezpečnostních
sborů

Zákon č. 309/1999
Sb., o Sbírce
zákonů a Sbírce
mezinárodních
smluv
Zákon č. 500/2004
Sb., správní řád
Zákon č. 312/2002
Sb., o úřednících
územních
samosprávných
celků
Zákon č. 451/1991
Sb., kterým se
stanoví některé
další předpoklady
pro výkon
některých funkcí ve
státních orgánech
a organizacích
České a Slovenské
Federativní
Republiky, České
republiky a
Slovenské
republiky
Zákon č. 279/1992
Sb., o některých
dalších
předpokladech pro
výkon některých
funkcí
obsazovaných
ustanovením nebo
jmenováním
příslušníků Policie
České republiky
a příslušníků
Vězeňské služby
České republiky
Zákon č. 255/2012
Sb., o kontrole
(kontrolní řád)
Zákon č. 191/2012
Sb., o evropské
občanské iniciativě
Zákon č. 198/2002
Sb., o
dobrovolnické
službě
Zákon č. 341/2011
Sb., o Generální
inspekci
bezpečnostních
sborů
Zákon č. 424/1991
Sb., o sdružování v
politických stranách
a hnutích
Zákon č. 85/1990
Sb., o právu
petičním

Zákon č. 365/
2000 Sb., o
inform. systémech
veř.správy

Zákon č. 36/
1960 Sb., o
územním
členění státu

Zákon
č. 186/2013
Sb., o státním
občanství ČR

Zákon č. 227/
2000 Sb., o
elekt.podpisu

Ústavní
zákon č. 347/
1997 Sb.,
o vytvoření
VÚSC

Zákon č. 133/
2000 Sb.,
o evidenci
obyvatel a
rodných číslech

Zákon č. 314/
2002 Sb., o
stanovení obcí
s pověřeným
obecním úřadem
a stanovení obcí
s rozšířenou
působností, ve
znění zákona č.
387/2004 Sb

Zákon č. 328/
1999 Sb.,
o občanských
průkazech

Zákon č. 340/
2015 Sb., o
registru smluv
Zákon č. 300/
2008 Sb., o
elektron.
úkonech a autor.
konverzi dok.
Zákon č. 111/
2009 Sb., o
základních
registrech

Zákon č. 301/
2000 Sb.,
o matrikách,
jménu a
příjmení
Zákon č. 21/
2006 Sb.,
o ověřování

Zákon č.
499/2004
Sb., o
archivnictví
a spisové
službě
Zákon č.
106/1999
Sb., o
svobodném
přístupu k
informacím
Zákon č.
132/2006
Sb., o
kronikách
obcí

Zákon č. 84/1990
Sb., o právu
shromažďovacím

Zákon č.
312/2001
Sb., o
státních
hranicích
Zákon č.
216/2002
Sb., o
ochraně
státních
hranic ČR

Zákon č.
119/2002
Sb., o
střelných
zbraních a
střelivu

Zákon č. 491/
2001 Sb.,
o volbách do
zastupitelstev
obcí

Zákon č. 3/
1993 Sb.,
o státních
symbolech
ČR

Zákon č.130/
2000 Sb.,
o volbách do
zastupitelstev
krajů

Zákon č.
352/2001
Sb., o
užívání
státních
symbolů ČR

Zákon č. 247/
1995 Sb., o
volbách do
Parlamentu
Zákon č. 62/
2003 Sb., o
volbách do
Evr.
Parlamentu
Zákon č. 22/
2004 Sb. o
místním
referendu
Zákon č. 275/
2012 Sb.,
o volbě
prezidenta
republiky
Zákon č. 118/
2010 Sb.,
o krajském
referendu

Zákon č.
117/2001
Sb., o
veřejných
sbírkách

Působnost
ministerstva
neuvedená v
kompetenčním
zákoně

Zákon výžadující
vznik strategie
(horní část mapy)
/ zákon spadající
do gesce ministerstva
(dolní část mapy)

Dokument (zákon
nebo strategie),
který se ve strategické
mapě objevuje vícekrát

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)

Strategický dokument

Strategický dokument

Implementační dokument

STAV DOKUMENTU

Působnost
ministerstva
uvedená v
kompetenčním
zákoně

ZǍKONY A STRATEGICKÉ DOKUMENTY

PŮSOBNOSTI (dle kompetenčního zákona)

LEGENDA

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)

