P? SOBNOSTI

DAL? Í ZÁKONY
v gesci ministerstva

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

ZÁKONY vy?adující
vznik strategie

(dle kompeten?ního
zákona)

Strategická mapa ? Ministerstvo pro místní rozvoj

Regionální politika

Kohezní
politika

Územní
plánování

Zákon ?. 248/2000
Sb., o podpo?e
regionálního rozvoje

Na?ízení EP
a Rady (ES)
?.1303/2013
o spole?ných
ustanoveních o
EFRR, ESF, FS,
EZFRV a ENRR

Zákon ?.
183/2006 Sb.,
o územním
plánování
a stavebním
?ádu

Dohoda
o partnerství
pro programové
období
2014?2020

Politika
územního
rozvoje ? R,
ve zn?ní
Aktualizace ?.1
(2015)

Strategie
regionálního
Zásady
rozvoje
urbánní
? eské
politiky
republiky (2007?2013)
2014?2020

Ak?ní plán
Strategie
regionálního
rozvoje

Zákon ?. 12/2002 Sb., o státní
pomoci p?i obnov? území
posti?eného ?ivelní nebo jinou
pohromou

(verze k 30. 9. 2015)

Bytová
politika

Koncepce
bydlení ? eské
republiky do
roku 2020

Politika
architektury a
stavební kultury
? eské republiky
(2014?2020)
Koncepce
sociálního
bydlení ? eské
republiky
2015?2025

Zákon ?. 211/2000
Sb., o Státním fondu
rozvoje bydlení
Zákon ?. 378/2005
Sb., o podpo?e
výstavby
dru?stevních
byt?

Rozvoj
domovního a
bytového
fondu
Nájmy byt? a
nebytových
prostor

Stavební ?ád

Zákon ?.
137/2006 Sb.,
o ve?ejných
zakázkách

Zákon ?. 67/2013
Sb., u?ívání byt? a
nebytových prostor?
v dom? s byty

Zákon ?. 183/2006
Sb., o územním
plánování a
stavebním ?ádu

Zákon ?.
139/2006 Sb.,
o koncesních
smlouvách a
koncesním ?ízení

Zákon ?. 311/2013
Sb., o p?evodu
vlastnického práva

Zákon ?. 360/1992
Sb., o výkonu
povolání
autorizovaných
architekt?, in?enýr?
a technik?

Cestovní
ruch

Investi?ní
politika

Koncepce
státní politiky
cestovního
ruchu v ? R
období
2014?2020

Strategie
elektronizace
zadávání
ve?ejných
zakázek pro
období
2011?2015

Vyvlastn?ní

Ve?ejné
dra?by
a
realitní
?innost

Poh?ebnictví

Zákon ?.
184/2006
Sb., o
vyvlastn?ní

Zákon ?.
26/2000
Sb., o
ve?ejných
dra?bách

Zákon ?.
256/2001
Sb.,
o
poh?ebnictví

Ak?ní plán ke
Koncepci
státní politiky
cestovního
ruchu
2014?2020
(2015?2017)

Zákon ?.
159/1999 Sb.,
o n?kterých
podmínkách
podnikání
v oblasti
cestovního ruchu

P? SOBNOSTI

Kohezní
politika

Dohoda
o partnerství
pro programové
období
2014?2020

Regionální politika

Územní
plánování

Bytová
politika

Cestovní
ruch

Investi?ní
politika

Strategie
regionálního
rozvoje ? eské
republiky
2014?2020

Politika
územního
rozvoje ? R,
ve zn?ní
Aktualizace
?.1 (2015)

Koncepce
bydlení
? eské
republiky do
roku 2020

Koncepce
státní
politiky
cestovního
ruchu v ? R
období
2014?2020

Strategie
elektronizace
zadávání
ve?ejných
zakázek
pro období
2011?2015

Zásady urbánní
politiky
(2007?2013)

PROGRAMY VaVaI Ostatní

PROGRAMY
VaVaI MMR

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

(dle kompeten?ního
zákona)

Strategická mapa pro oblast VaVaI ? Ministerstvo pro místní rozvoj (1. ?ást) (verze k 30. 9. 2015)

Opera?ní program Výzkum, vývoj
a vzd?lávání
Program BETA (TA ? R)

Program OMEGA (TA ? R)

Politika
architektury
a stavební
kultury
? eské
republiky
(2014?2020)

Rozvoj
domovního
a bytového
fondu
Nájmy byt?
a nebytových
prostor

Stavební ?ád

Vyvlastn?ní

Ve?ejné
dra?by Poh?eba
nictví
realitní
?innost

PROGRAMY VaVaI - Ostatní

STRATEGICKÉ DOKUMENTY MMR s vazbou na VaVaI a
programy VaVaI

Nad?azené strategie

Strategická mapa pro oblast VaVaI ? Ministerstvo pro místní rozvoj (2. ?ást) (verze k 30. 9. 2015)

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

Dohoda o partnerství
pro programové období
2014?2020

Národní inova?ní
strategie (MPO,
M? MT)

Národní politika
výzkumu vývoje
a inovací 2009?2015

Strategie regionálního
rozvoje ? eské republiky
2014?2020

Dlouhodobý zám?r vzd?lávací
a v?decké, výzkumné, vývojové
a inova?ní, um?lecké a dal?í tv?r?í
?innosti pro oblast vysokých ?kol
na období 2011?2015

Politika architektury a stavební
kultury ? eské republiky
(2014?2020)

Opera?ní program Výzkum, vývoj a vzd?lávání

Program BETA (TA ? R)

Dal?í programy ESIF obsahující podporu
nap?. inovací

Program OMEGA (TA ? R)

Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti
(MPO)

Koncepce bydlení
? eské republiky
do roku 2020

Koncepce státní politiky
cestovního ruchu v ? R
období
2014?2020

