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? ízení Armády
?R

Zabezpe?ování
obrany ? R

Zákon ?. 2/1969 Sb., o z?ízení
ministerstev a jiných
úst?edních orgán? státní
správy ? eské republiky

Koncepce
opera?ní p?ípravy
státního území ? R
(2004)

Správa
vojenských
újezd?

Zákon ?. 219/1999
Sb., o ozbrojených
silách ? eské
republiky

Zákon ?. 222/1999 Sb., o
zaji??ování obrany ? eské
republiky

Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany (2008 - 2028)
Koncepce obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 (2008 - 2015)
Koncepce výstavby Armády ? R do roku 2025 (2015)
Plán obrany ? R (2011)

Plán opera?ní
p?ípravy státního
území ? R na léta
2013 a? 2016

Obranná strategie ? R (2012)

Bílá kniha o obran? (2011 - 2014)
Koncepce p?ípravy
ob?an? k obran?
státu (2013)

Koncepce mobilizace ozbrojených sil ? R (2013)
Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ? R (2013)

DAL? Í ZÁKONY V
GESCI MINISTERSTVA

Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 (2015)

Ústavní zákon ?. 110/1998
Sb., o bezpe?nosti ? eské
republiky

Zákon ?. 214/2004 Sb., o
z?ízení Univerzity obrany

Zákon ?. 310/1999 Sb., o
pobytu ozbrojených sil
jiných stát? na území
? eské republiky

Zákon ?. 585/2004 Sb., o
branné povinnosti a jejím
zaji??ování (branný zákon)

Zákon ?.
221/1999 Sb., o
vojácích z
povolání

Zákon ?. 170/2002 Sb., o
vále?ných veteránech

Zákon ?. 289/2005 Sb., o
Vojenském zpravodajství

Zákon ?. 300/2013 Sb. o
Vojenské policii

Zákon ?. 220/1999 Sb., o
pr?b?hu základní nebo
náhradní slu?by a vojenských
cvi?ení a o n?kterých právních
pom?rech voják? v záloze

Zákon ?. 222/1999 Sb., o
zaji??ování obrany ? eské
republiky

P? SOBNOSTI

(dle kompeten?ního zákona)

Strategická mapa pro oblast VaVaI - Ministerstvo obrany

(1. ?ást) (verze k 30. 9. 2015)

Zabezpe?ování
obrany ? R

? ízení Armády
?R

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany (2008 - 2028)
Koncepce obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 (2008 - 2015)
Koncepce výstavby Armády ? R do roku 2025 (2015)
Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 (2015)
Koncepce p?ípravy
ob?an? k obran?
státu (2013)

PROGRAMY VAVAI OSTATNÍ

PROGRAMY VAVAI MO

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ? R (2013)

program Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace (2011 - 2017)

program Rozvoj ozbrojených sil ? R (2015 - 2022)

Správa
vojenských
újezd?

PROGRAMY
VAVAI - OSTATNÍ

STRATEGICKÉ DOKUMENTY MO S VAZBOU NA VAVAI A PROGRAMY VAVAI

NAD? AZENÉ A
SOUVISEJÍCÍ VAVAI
STRATEGIE

Strategická mapa pro oblast VaVaI - Ministerstvo obrany

Meziresortní koncepce
mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji do roku
2015 (2008) (M? MT)

Meziresortní koncepce
bezpe?nostního
výzkumu a vývoje do
roku 2015 (2010) (MV)

Koncepce p?ípravy
ob?an? k obran?
státu (2013)

Reforma systému
výzkumu, vývoje a
inovací v ? R (2008)
(ÚV)

(2. ?ást) (verze k 30. 9. 2015)

Dlouhodobé základní
sm?ry výzkumu do roku
2009 (2005 - 2009) (ÚV)

Koncepce obranného
aplikovaného výzkumu a
vývoje do roku 2015

Národní politika
výzkumu, vývoje a
inovací ? R na léta 2009
a? 2015 (ÚV)

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

Vojenská strategie ? R
(2008) (MO)

Dlouhodobý výhled
pro obranu 2030
(2015)

Transformace resortu
MO (2007)

Dlouhodobá vize resortu
Ministerstva obrany
(2008 - 2028)
program Rozvoj
dosa?ených opera?ních
schopností ozbrojených
sil ? R (2008 ? 2012)

Obranná strategie ? R
(2012)

program Obranný
aplikovaný výzkum,
experimentální vývoj a
inovace (2011 - 2017)
Bílá kniha o obran?
(2011 - 2014)

program Schopnosti
(2007 ? 2011)

program Podpora
dosa?ených opera?ních
schopností ozbrojených
sil ? R (2008 ? 2012)

Bezpe?nostní
strategie (2015)
(MZV)

program Rozvoj
ozbrojených sil ? R
(2015 - 2022)

