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Strategická mapa Úřadu vlády ČR
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Národní politika 
výzkumu, vývoje 
a inovací České
republiky 2021+

Národní program reforem ČR 2019

Koncepce
politiky ČR 

v EU: Aktivní
a srozumitelná
ČR v jednotné

Evropě

Národní strategie
otevřeného
přístupu ČR
k vědeckým
informacím 
2017-2020

Národní prio-
rity orientova-

ného výzkumu,
experimentál-
ního vývoje a

inovací
(2012-2030)

Implementace 
Národních prio-
rit orientované-
ho výzkumu,
experimentál-
ního vývoje a
inovací (2014-

2020)

Koncepce 
Informačního 

systému výzkumu, 
experimentálního 
vývoje a inovací 

na období 
2021 až 2025

Vládní
strategie pro
rovnost žen a
mužů v ČR
2014-2020

Aktualizova-
ná opatření

Priorit a
postupů
vlády při

prosazování
rovnosti

žen a mužů
(2018) Vládní plán

financování
Národního

rozvojového
programu
mobility

pro všechny
na období
2016-2025

Akční plán Strategie boje
proti sociálnímu vyloučení

na období 2016-2020

Národní plán
podpory rovných

příležitostí
pro osoby

se zdravotním
postižením
2015-2020

Národní plán
podpory rovných

příležitostí
pro osoby

se zdravotním
postižením
2021-2025

Strategie
podpory Čechů

v institucích 
EU: Nová
Koncepce
2018-2020

a Revidovaný 
akční plán

Komunikační 
strategie
českého

předsednictví
v radě EU

2022

Komunikační 
strategie

o evropských
záležitostech
 - akt. 2019

Národní rozvojový
program mobility

pro všechny

Prioritizace cílů
strategického

rámce ČR 2030

Národní strategie prevence 
a snižování škod spojených 
se závislostním chováním

2019-2027

Akční plán
pro rovnost
žen a mužů
2019-2020

Digitální 
Česko 2030:

Česko v digitální
Evropě (2018)

Akční plán 
prevence
domácího

a genderově 
podmíněného 

násilí 
2019-2022

Národní akční plán
informačního systému

v závislostech (NAPISZ)
2020-2022

Akční plán pro
implementaci

Národní strategie
otevřeného
přístupu ČR
k vědeckým
informacím
2017-2020

Národní akční
plán pro byznys 

a lidská práva
2017-2022

Inovační
strategie ČR
2019-2030 Akční plán realizace

Národní Strategie prevence
a snižování škod spojených
se závislostním chováním

2019-2021

Udržitelný
rozvoj

Růstové
politiky a

hospodářský
rozvoj, EU
záležitosti

Věda, výzkum
a inovace

Sociální
začleňování

Ochrana
menšin

Rovnost
žen a mužů,
prevence 
domácího

násilí

Zdravotní
postižení

Ochrana zdraví,
protidrogová 

politika

Strategie boje proti
sociálnímu vyloučení

2016-2020

Zásady dlouhodobé
Koncepce romské integrace

do roku 2025

Nařízení EP a Ra-
dy č. 1303/2013,
Obecné nařízení

Zákon č. 130/
2002 Sb.,

o podpoře výz-
kumu, experi-
mentálního 

vývoje a inovací
z veřejných
prostředků

Strategie romské integrace
do roku 2020

Koncepce sociálního bydlení
České republiky 2015-2025

Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020

Zákon č. 198/2009 Sb., 
rovné zacházení a ochrana

před diskriminací

Zákon č.
273/2001 
Sb., práva
národnost-

ních menšin

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

postižením

Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2021-2028

Strategie boje se sociálním
vyloučením 2019-2028

Strategie romské integrace
do roku 2030

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020

Eliminace virové hepatitidy
typu C mezi uživateli drog

v ČR: východiska a akční plán
2019-2021

Zákon č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví

před škodlivými účinky
návykových látek

https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/otevrene-o-evrope-komunikacni-strategie-o-evropskych-zalezitostech-aktualizace-pro-rok-2019
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-program-reforem-ceske-republiky-2019
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/akt-2014-2
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/cesko-v-digitalni-evrope
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-akcni-plan-pro-byznys-a-lidska-prava-na-obdobi-2017-2022
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/inovacni-strategie-ceske-republiky-2019-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-politika-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-ceske-republiky-2021
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni-2016-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=celex%3A32013R1303
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/130/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/koncepce-politiky-cr-v-eu-aktivni-a-srozumitelna-cr-v-jednotne-evrope
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-strategie-otevreneho-pristupu-k-vedeckym-informacim
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-priority-orientovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-2012
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/koncepce-informacniho-systemu-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-na-obdobi-2021-2025
http://databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/strategie-romske-integrace-do-roku-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/vladni-strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-cr-na-leta-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/statni-politika-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-na-leta-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni-2016-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-ozp-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/strategie-podpory-cechu-v-institucich-eu-vcetne-doprovodnych-dokumentu-nova-koncepce-pro-obdobi-2018-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/130/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/130/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/130/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/130/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019-2027
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/329/2011
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/273/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-2019-2022
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/akcni-plan-pro-implementaci-narodni-strategie-otevreneho-pristupu-ceske-republiky-k-vedeckym-informacim-2017-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/hlavni-oblasti-statni-dotacni-politiky-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/65/2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/198/2009
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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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