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Strategická mapa Ministerstva životního prostředí
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Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí

Zákon č. 224/2015 Sb., 
o prevenci 

závaž. havárií

Národní plán 
povodí pro Labe 

(2015)

Zákon 
č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody 
a krajiny

Zákon 
č. 254/2001 Sb., 

o vodách

Zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského 

půdního fondu

Zákon 
č. 185/2001 Sb., 

o odpadech

Zákon 
č. 123/1998 Sb., 

o právu na informace 
o ŽP

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)

Střednědobá strategie 
(do 2020) zlepšení 

kvality ovzduší v ČR 
(2015)

Národní program 
snižování emisí ČR 

(2015)

Program zlepšování 
kvality ovzduší (2016)

Strategie ochrany 
biolog.rozmanitosti 

ČR (2016)

Aktualizovaný Národní 
implementační plán 

Stockholmské úmluvy 
o perzistentních 

organických polutantech 
na léta 2018-2023 (2017)

Národní program čistší produkce (2007)

Program předcházení 
vzniku odpadů ČR 

(2014)

Plán odpadového 
hospodářství ČR 

pro období 
2015-2024 (2014)

Státní program 
environmentálního 

vzdělávání, výchovy 
a osvěty a environ- 

mentálního poraden- 
ství na léta 2016–2025 

(2016)

Národní program 
environmentálního 
značení (NPEZ)

Koncepce MA21(2012)

AP pro roky 2016-2018 
ke Koncepci MA21 

(2016)Státní program 
ochrany přírody 

a krajiny 
(akt. 2009)

Koncepce záchran. 
programů a progr. 

péče (2014)

Zákon č. 167/2008 
Sb. o předch.ekol. újmě 

a o její nápravě

Zákon č.73/2012 Sb., 
o látkách které 
poškozují ozon. 

vrstvu a o fluorov. 
skleník. plynech

Zákon č.383/2012 
Sb., o podmínkách 

obchodování s 
povolenkami na 

emise skleník. plynů

Zákon č. 162/2003 
Sb., o podmínkách 

provoz. zool. zahrad Zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na 

ŽP

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chem.látkách a 
chemic. směsích

Zákon č. 78/2004 Sb., 
o nakl.s genet. modif. 

orgány a 
genet. produkty

Zákon č. 61/1988 
Sb., o hornic. čin., 

výbušninách a 
stát. báň. správě

Zákon č. 62/1988 
Sb., o geolog. 

pracích

Zákon č. 44/1988 
Sb., o ochraně a 

využ. nerost. 
bohatství

Zákon č. 477/2001 
Sb., o obalech

Zákon č. 25/2008 Sb., 
o integrovaném 

registru znečišťování 
ŽP a o integrovaném 

systému plnění 
ohlašovacích 

povinností

Zákon č.282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí

Koncepce environmentální 
bezpečnosti 2016 – 2020, 
s výhledem do roku 2030 

(2016)

Zákon č. 100/2004 
Sb., o ochr. volně 
žij. živoč. a planě 

ros. rostlin

Zákon č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší

Národní plán 
povodí pro Odru 

(2015)

Národní plán 
povodí pro 

Dunaj (2015)

Plány pro zvládání 
povodňových 

rizik (2015)

Koncepce 
zprůchodnění 
říční sítě ČR 

(2014)

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)

Politika ochrany klimatu 
(2017)

Státní program 
ochrany přírody 

a krajiny 
(v přípravě)

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020 (akt. 2016)

Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)

Státní politika životního prostředí ČR do r. 2030 (výhled do 2050) (v přípravě)

Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 (v přípravě)

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (v přípravě)

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (v přípravě)

Národní program 
snižování emisí ČR 

(v přípravě)

Cirkulární 
Česko 2040 
(v přípravě)

Koncepce ochrany před následky sucha na území ČR

Národní program 
snižování emisí 

2021+

Program zlepšování 
kvality ovzduší 

2021-2030

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Ochrana 
ovzduší

Ochrana přírody 
a krajiny

Ochrana akumul. 
vod, vod. zdrojů 

a jakosti vod
Rizika Ochrana zeměděl. 

půdního fondu
Ochrana horninového 

prostředí, geologie
Odpadové 

hospodářství
Informační systém 

ŽP, monitoring, 
EŠV, EMAS
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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/cz/zakony/73/2012
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/383/2012
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/akcni-plan-ke-koncepci-podpory-ma21
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/strategie-prizpusobeni-se-zmene-klimatu-v-podminkach-ceske-republiky
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/aktualizovany-narodni-implementacni-plan-stockholmske-umluvy-o-perzistentnich-organickych-polutantech
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/201/2012
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/114/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/254/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/334/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/185/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/123/1998
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/strednedoba-strategie-do-roku-2020-zlepseni-kvality-ovzdusi-v-ceske-republice
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/narodni-program-snizovani-emisi-ceske-republiky-2
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/strategie-ochrany-biologicke-rozmanitosti
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-program-ochrany-prirody-a-krajiny-cr-2009-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-plan-povodi-labe
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/program-predchazeni-vzniku-odpadu-cr
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/plan-odpadoveho-hospodarstvi-cr-2015-2024
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-program-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety-ceske-republiky-a-akcni-plan
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/17/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/162/2003
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/224/2015
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/167/2008
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/100/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/350/2011
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/78/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/61/1988
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/62/1988
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/44/1988
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/477/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/25/2008
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/282/1991
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/388/1991
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/76/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/100/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-plan-povodi-odry
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-plan-povodi-dunaje
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/plany-pro-zvladani-povodnovych-rizik
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/aktualizace-koncepce-environmentalni-bezpecnosti-a-to-na-obdobi-2016-2020-s-vyhledem-do-roku-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/koncepce-podpory-mistni-agendy-21-do-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/narodni-akcni-plan-adaptace-na-zmenu-klimatu
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/strategicky-ramec-ceska-republika-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-politika-zivotniho-prostredi-cr-2012-2020-akt-2016
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/politika-ochrany-klimatu-v-cr
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/strednedoba-strategie-do-roku-2020-zlepseni-kvality-ovzdusi-v-ceske-republice
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/strednedoba-strategie-do-roku-2020-zlepseni-kvality-ovzdusi-v-ceske-republice

