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Zákon ?. 194/2010 Sb.,
o ve?ejných slu?bách
v p?eprav? cestujících

Dopravní politika ? R 2005?2013

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ? eské republice (2012)
Národní
kosmický
plán
2014?2019

Dopravní politika ? R pro období 2014?2020 s výhledem do roku 2050

Dopravní
sektorové
strategie, 2. fáze
(2014?2020)

DAL? Í ZÁKONY v
gesci ministerstva

Ak?ní plán
Dopravních
sektorových
strategií, 2. fáze

Zákon ?.
111/1994 Sb.,
o silni?ní
doprav?

Bílá kniha ?
Koncepce
ve?ejné
dopravy
2015?2020
(s výhledem
do roku
2030)

Ak?ní plán
rozvoje
inteligentních
dopravních
systém? (ITS)
v ? R do roku
2020
(s výhledem
do roku 2050)

Zákon ?. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních
komunikacích a o zm?nách
n?kterých zákon? (zákon
o silni?ním provozu)

Strategický
plán rozvoje
dopravní
telematiky
na silni?ní
infrastruktu?e
? R pro léta
2014?2020
s výhledem
do roku 2050

Koncepce
vodní
dopravy

Koncepce
letecké
dopravy

Zákon ?. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích

Zákon ?. 266/1994 Sb.,
o dráhách

Zákon ?. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích

Zákon o ?elezni?ních
dráhách a ?elezni?ní
doprav?

Národní
strategie
rozvoje
cyklistické
dopravy ? eské
republiky
pro léta
2013?2020

Národní
strategie
bezpe?nosti
silni?ního
provozu na
období let
2011?2020

Zákon
?. 49/1997 Sb.,
o civilním
letectví

Strategie
Strategie
podpory
inova?ních
logistiky
z ve?ejných technologií
v doprav?
zdroj?
(2009)
(2009?2014)

Zákon
?. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské
plavb?

Plán dopravní
obsluhy území
vlaky
celostátní
dopravy
(2012?2016)

Zákon
?. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby
dopravní, vodní
a energetické
infrastruktury

Zákon
o liniových
dopravních
stavbách

P? SOBNOSTI
(dle kompeten?ního
zákona)

Strategická mapa pro oblast VaVaI ? Ministerstvo dopravy

(1. ?ást) (verze 30. 9. 2015)

D o p r a v a

Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ? eské republice (2012)

Dopravní politika ? R pro období 2014?2020 s výhledem do roku 2050
Národní
kosmický plán
2014?2019

Dopravní
sektorové
strategie, 2. fáze
(2014?2020)

Bílá kniha ? Koncepce
ve?ejné dopravy
2015?2020
(s výhledem do roku
2030)

Ak?ní plán rozvoje
inteligentních dopravních
systém? (ITS) v ? R do roku
2020 (s výhledem do roku
2050)

Strategie
podpory
logistiky z
ve?ejných
zdroj?
(2009?2014)

Národní
strategie
rozvoje
cyklistické
dopravy
? eské
republiky pro
léta
2013?2020

Národní
strategie
bezpe?nosti
silni?ního
provozu na
období let
2011?2020

Strategie
inova?ních
technologií v
doprav?
(2009)

Plán dopravní
obsluhy území
vlaky celostátní
dopravy
(2012?2016)

PROGRAMY VaVaI ? OSTATNÍ

PROGRAMY
VaVaI MD

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Dopravní politika ? R 2005?2013

Program Bezpe?nostní
výzkum pro pot?eby státu
v letech 2016?2020 (MV)

Program ALFA (TA? R)

Program BETA (TA ? R)

Program Obranného
aplikovaneho výzkumu
a vývoje (MO)

Program DELTA (TA ? R)

Program Centra
kompetence
(TA ? R)

Opera?ní program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
Opera?ní program Výzkum, vývoj
a vzd?lávání

Program EPSILON (TA ? R)
Opera?ní program Doprava

Program GAMA (TA ? R)

Program OMEGA (TA ? R)
Integrovaný regionální opera?ní program

PROGRAMY VaVaI - Ostatní

STRATEGICKÉ DOKUMENTY MD s vazbou na VaVaI a programy
VaVaI

Nad?azené strategie

Strategická mapa pro oblast VaVaI ? Ministerstvo dopravy

Bezpe?nostní
strategie
(2015) (MZV)

Vojenská strategie ? R
(MO)

Bílá kniha o obran?
(MO)

(2. ?ást) (verze 30. 9. 2015)

Aktualizace Národní
politiky výzkumu, vývoje
a inovací na léta
2009?2015 s výhledem
do roku 2020 (ÚV)

Národní priority orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (2012?2020) (ÚV)

Národní inova?ní
strategie ? R (MPO)

Dopravní politika ? R 2005?2013

Národní kosmický
plán 2014?2019

Dopravní sektorové
strategie, 2. fáze
(2014?2020)

Program Bezpe?nostní
výzkum pro pot?eby státu
v letech 2016?2020 (MV)

Ak?ní plán rozvoje
inteligentních dopravních
systém? (ITS) v ? R do
roku 2020 (s výhledem
do roku 2050)

Dopravní politika ? R
pro období 2014?2020
s výhledem do roku 2050

Program Centra kompetence (TA ? R)

Národní
strategie
bezpe?nosti
silni?ního
provozu na
období let
2011?2020

Program BETA (TA ? R)

Národní
strategie
rozvoje
cyklistické
dopravy
? eské
republiky
pro léta
2013?2020

Strategie
inova?ních
technologií
v doprav?
(2009)

Strategie
podpory
logistiky
z ve?ejných
zdroj?
(2009?2014)

Opera?ní program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
Opera?ní program Výzkum, vývoj a vzd?lávání

Program GAMA (TA ? R)
Program ALFA (TA? R)

Program Obranného
aplikovaného výzkumu
a vývoje (MO)

Program DELTA (TA ? R)
Program EPSILON (TA ? R)

Opera?ní program Doprava
Program OMEGA (TA ? R)
Integrovaný regionální opera?ní program

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ
ZÁKONY

P? SOBNOSTI

Strategická mapa Ministerstva vnitra

Ve?ejný po?ádek

Krizové
?ízení,
integr.
záchranný
systém

Cestovní
doklady,
pobyt
cizinc?,
uprchlíci

Po?ární
ochrana

Evidence
obyvatel,
matriky,
státní
ob?anství

Územní
?len?ní
státu

El.
podpis a
IS
ve?ejné
správy

Shroma?? ovací
právo

Zbran?
a
st?elivo

Volby

Archivnictví
Státní
a spisová
hranice
slu?ba

Státní
symboly

Ve?ejné
sbírky

ydfg

Strategie
prevence
kriminality
2012-2015

Strategie pro
práci Policie ? R
ve vztahu k
men?inám (pro
období let
2013-2014)

Strategie realizace Smart
Administration 2007-2015

Meziresortní koncepce bezpe?nostního výzkumu a
vývoje ? R do roku 2015

Národní
strategie boje
proti
obchodování s
lidmi 2012-2015

Koncepce boje
proti
organizovanému
zlo?inu
2015-2017

Koncepce
ochrany
obyvatelstva
do roku 2020 s
výhledem do
roku 2030

Koncepce
integrace
cizinc?
(2005) [akt.
2014]

Koncepce
po?ární
prevence ? R
2012-2016

Strategický rámec rozvoje ve?ejné
správy ? R pro období 2014-2020

OSTATNÍ ZÁKONY

Strategie ? R pro boj proti terorismu od
roku 2013

Zákon ?.
200/1990 Sb., o
p?estupcích

Zákon ?.
283/1991 Sb., o
Policii ? R

Zákon ?.
553/1991 Sb., o
obecní policii

Zákon ?. 186/1992
Sb., o slu?ebním
pom?ru p?íslu?ník?
Policie ? R

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

Zákon ?.
240/2000 Sb., o
krizovém ?ízení
Zákon ?. 241/2000
Sb., o
hospodá?ských
opat?eních pro
krizové stavy

Zákon ?.
329/1999 Sb., o
cestovních
dokladech
Zákon ?.
326/1999 Sb., o
pobytu cizinc?
na území ? R
Zákon ?.
325/1999 Sb., o
azylu

Zákon ?.
133/1985 Sb., o
po?ární ochran?

Zákon ?. 238/2000
Sb., o Hasi?ském
záchranném sboru
?R

Celkem 7
zákon? o:
- evidenci
obyvatel a
rodných ?íslech
- ob?. pr?kazech
- nabývání
st.ob?anství
- matrikách,
jménu a p?íjmení
- reg.partnerství
- ov??ování

Zákon ?. 36/1960
Sb., o územním
?len?ní státu

Ústavní zákon ?.
347/1997 Sb.,
o vytvo?ení VÚSC

Dal?ích 8 zákon? k
územní samospráv?
a územnímu ?len?ní

Zákon ?. 365/2000
Sb., o inform. systémech ve?.správy

Zákon ?. 83/1990
Sb., o sdru?ování
ob?an?

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

Zákon ?. 84/1990
Sb., o právu
shroma??ovacím

Zákon ?. 127/2005
Sb., o elektron.
komunikacích
Zákon ?. 300/2008
Sb., o elektron.
úkonech a autor.
konverzi dok.
Zákon ?. 111/2009
Sb., o základních
registrech

Zákon ?. 424/1991
Sb., o sdru?ování v
politických stranách a hnutích
Zákon ?. 116/1985
Sb., o podmínkách
?innosti org. s mez.
prvkem

Ústavní zákon ?.
515/2002 Sb., o
referendu o p?istoupení ? R k EU

Zákon ?.
119/2002
Sb., o
st?elných
zbraních a
st?elivu

Celkem 4 zákony
o volbach:
- do Parlamentu
- zastupitelstev
obcí
- zastupitelstev
kraj?
- Evr. parlamentu
Zákon ?. 22/2004
Sb. o místním
referendu

Zákon ?.
499/2004
Sb., o
archivnictví
a spisové
slu?b?

Zákon ?.
312/2001
Sb., o
státních
hranicích

Zákon ?.
3/1993 Sb.,
o státních
symbolech
?R

Zákon ?.
216/2002
Sb., o
ochran?
státních
hranic ? R

Zákon ?.
352/2001 Sb.,
o u?ívání
státních
symbol? ? R

Zákon ?.
117/2001
Sb., o
ve?ejných
sbírkách

