ZÁKONY vy?adující
vznik strategie

P? SOBNOSTI (dle
kompeten?ního zákona)

Základní strategická mapa ? Ministerstvo pr?myslu a obchodu
Odv?tví v
p?sobnosti
MPO (dle
§ 13,
písm. d)
kompeten?ního
zákona)*

T??ba, úprava
a zu?lech?ování ropy
a zemního plynu,
tuhých paliv,
radioaktivních
surovin, rud a nerud

Surovinová
politika,
vyu?ívání
nerostného
bohatství

Sm?rnice Rady
2011/70/Euratom ? pro
odpov?dné a bezpe?né
nakládání s vyho?elým
palivem
a radioaktivním odpadem

Energetika, teplárenství,
plynárenství

Zákon ?.
406/2000
Sb., o
hospoda?ení
s energií

Sm?rnice EP
a Rady
2012/27/EU
o energetické
ú?innosti
a rozhodnutí
Komise
2013/242/EU

Zákon ?.
165/2012 Sb., o
podporovaných
zdrojích energie /
Rozhodnutí
Komise
2009/548/ES

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Národní ak?ní
plán ? R pro
energii
z obnovitelných
zdroj?
(2010?2020)

Národní ak?ní plán
rozvoje jaderné
energetiky v ? eské
republice

Politika druhotných surovin ? R (2014?2034)

DAL? Í ZÁKONY v gesci
ministerstva

Ak?ní plán na podporu zvy?ování sob?sta?nosti ? eské
republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních
zdroj? druhotnými surovinami
Zákon ?. 44/1988 Sb., o ochran? a vyu?ití nerostného
bohatství (horní zákon)
Zákon ?. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,
o ?e?ení stav? ropné nouze
Zákon ?. 62/1988 Sb., o geologických pracích

Zákon ?. 157/2009 Sb., o nakládání s t??ebním
odpadem

Malé a st?ední
podniky,
?ivnosti

Zahrani?n?
ekonomická
politika,
zahrani?ní
obchod,
podpora
exportu,

Obchodní
politika

Zákon ? NR ?. 61/1988
Sb., o hornické ?innosti,
výbu?ninách a o státní
bá?ské správ?

Technická
Vnit?ní
normaliStátní
obchod a pr?myszace,
ochrana
metrologie
lová
zájm?
a státní
spot?ebitel? politika zku?ebnictví

Zákon ?.
20/1993 Sb.,
? technická
normalizace,
metrologie
a státní
zku?ebnictví

Zákon
?.127/2005
Sb., o
elektronických
komunikacích

Národní inova?ní strategie ? eské republiky (2012?2020)
Digitální ? esko
v. 2.0
(2013?2020)

Exportní strategie ? eské republiky pro období
2012?2020 (v?. Ak?ního plánu pro export
a internacionalizaci)

Koncepce podpory malých a st?edních podnikatel? na období 2014?2020

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich
zdroj? (2010?2030)

Zákon ?. 18/1997 Sb.,
o mírovém vyu?ívání jaderné
energie a ionizujícího zá?ení
(atomový zákon)

Pr?myslový
výzkum,
Elektronické
rozvoj
komunikace a techniky
po?tovní slu?by
a
technologií

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ? eské republiky pro období 2012?2020

Státní energetická koncepce ? eské republiky (2010?2030)
Aktualizace
Koncepce nakládání
s radioaktivními
odpady
a vyho?elým
jaderným palivem
(2014?2030)

(verze k 30. 9. 2015)

Národní ak?ní plán
energetické ú?innosti ? R
(2014?2020) v?. Strategie
renovace budov
Národní ak?ní plán pro
?istou mobilitu
Národní ak?ní plán Smart Grids

Strategie
správy
rádiového
spektra
Národní plán
rozvoje sítí
nové generace

Strategický
dokument
Národní
ak?ní plán
spole?enské
odpov?dnosti
organizací v
? R (2014)

Koncepce
rozvoje
národního
metrologického
systému
? eské
republiky
pro období
2012?2016

Ak?ní plán podpory malých a st?edních
podnikatel? na rok 2015
Priority
spot?ebitelské
politiky
(2015?2020)

Plán sni?ování
administrativní
zát??e
podnikatel?

Strategie Národní politiky kvality v ? R na období let 2011?2015
Zákon ?. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických
odv?tvích

Zákon ?. 29/2000 Sb.,
o po?tovních slu?bách

Zákon ?. 47/2002 Sb.,
o podpo?e malého a
st?edního podnikání

Zákon ?. 304/2007 Sb.,
- p?echod na digitální
vysílání

Zákon ?. 455/1991
Sb., o ?ivnostenském
podnikání
(?ivnostenský zákon)

Zákon ?. 480/2004 Sb.,
o n?kterých slu?bách
informa?ní spole?nosti

* Hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro pr?mysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastiká?ský, skla a keramiky, textilní a od?vní, ko?ed?lný a polygrafický, papíru a celulózy a d?evozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sb?rné suroviny a
kovový odpad

Zákon ?. 72/2000 Sb.,
o investi?ních
pobídkách

Zákon ?. 594/2004 Sb.,
jím? se provádí re?im
Evropských
spole?enství pro
kontrolu vývozu,
p?epravy,
zprost?edkování
a tranzitu zbo?í
dvojího u?ití

Zákon ?.
228/2005 Sb.,
o kontrole
obchodu s
výrobky, jejich?
dr?ení se v ? R
omezuje z
bezpe?nostních
d?vod?

Zákon ?. 634/1992
Sb., o ochran?
spot?ebitele

Zákon ?.
505/1990 Sb.,
o metrologii

Zákon ?. 160/2007
Sb., kterým se
m?ní n?které
zákony v oblasti
ochrany
spot?ebitele

Zákon ?.
22/1997 Sb.,
o technických
po?adavcích
na výrobky

Zákon ?.
222/2009 Sb.,
o volném
pohybu slu?eb

Zákon ?. 102/2001
Sb., o obecné
bezpe?nosti
výrobk?

P? SOBNOSTI (dle
kompeten?ního zákona)

Strategická mapa pro oblast VaVaI ? Ministerstvo pr?myslu a obchodu

Odv?tví v
p?sobnosti
MPO (dle §
13, písm. d)
kompeten?ního
zákona)*

T??ba, úprava
a zu?lech?ování ropy
a zemního plynu,
tuhých paliv,
radioaktivních surovin,
rud a nerud

Surovinová
politika, vyu?ívání
nerostného
bohatství

Energetika, teplárenství, plynárenství

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Státní energetická koncepce ? eské republiky (2010?2030)

(1. ?ást) (verze 30. 9. 2015)

Elektronické
komunikace
a po?tovní
slu?by

Pr?myslový
výzkum,
rozvoj
techniky a
technologií

Malé a st?ední
podniky, ?ivnosti

Zahrani?n?
ekonomická
politika,
zahrani?ní
obchod, podpora
exportu,

Obchodní
politika

Technická
Vnit?ní obchod Státní
a ochrana
pr?mys- normalizace,
metrologie
zájm?
lová
a státní
spot?ebitel?
politika zku?ebnictví

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ? eské republiky pro období 2012?2020

Koncepce
rozvoje
národního
metrologického
systému
? R pro
období
2012?2016

Národní inova?ní strategie ? eské republiky (2012?2020)

Aktualizace Koncepce
nakládání
s radioaktivními
odpady
a vyho?elým jaderným
palivem (2014?2030)

Národní ak?ní
plán ? R pro
energii
z obnovitelných
zdroj?
(2010?2020)

Národní ak?ní plán
rozvoje jaderné
energetiky v ? eské
republice

Digitální ? esko
v. 2.0
(2013?2020)

Exportní strategie ? eské republiky pro období
2012?2020 (v?. Ak?ního plánu pro export
a internacionalizaci)

Koncepce podpory malých a st?edních podnikatel? na období let 2014?2020

Národní ak?ní plán energetické
ú?innosti ? R (2014?2020)
v?. Strategie renovace budov
Politika druhotných surovin ? R (2014?2034)

Strategie
správy
rádiového
spektra

Ak?ní plán podpory malých a st?edních
podnikatel? na rok 2015

Strategický
dokument
Národní ak?ní
plán
spole?enské
odpov?dnosti
organizací
v ? R (2014)

Priority
spot?ebitelské
politiky
(2015?2020)

Národní ak?ní plán Smart Grids
Ak?ní plán na podporu zvy?ování sob?sta?nosti ? R
v surovinových zdrojích substitucí primárních
zdroj? druhotnými surovinami

PROGRAMY VaVaI
- Ostatní

PROGRAMY
VaVaI MPO

Strategie Národní politiky kvality v ? R na období let 2011 a? 2015

TRIO

TRIO (2016?2021)
TIP
TIP (2009?2017)

ALFA
BETA

OP VVV

EPSILON

OP PIK

* Hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro pr?mysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastiká?ský, skla a keramiky, textilní a od?vní, ko?ed?lný a polygrafický, papíru a celulózy a d?evozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sb?rné suroviny a
kovový odpad

BETA

Centra
kompetence BETA

PROGRAMY VaVaI Ostatní

STRATEGICKÉ DOKUMENTY MPO s vazbou na VaVaI a programy
VaVaI

Nad?azené strategie

Strategická mapa pro oblast VaVaI ? Ministerstvo pr?myslu a obchodu

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

Národní politika
výzkumu vývoje
a inovací 2009?2015

Státní energetická koncepce ? eské republiky
(2010?2030)

Politika
druhotných
surovin ? R
(2014?2034)

Národní výzkumnou
a inova?ní strategií
pro inteligentní specializaci
? eské republiky (RIS 3)

Národní inova?ní strategie ? eské republiky (2012?020)
TRIO
(2016?2021)

Národní
ak?ní plán
rozvoje
jaderné
energetiky
v ? eské
republice

(2. ?ást) (verze 30. 9. 2015)

Aktualizace Koncepce
nakládání s radioaktivními
odpady
a vyho?elým jaderným
palivem (2014?2030)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ? R pro období
2012?2020
Exportní strategie ? R
pro období 2012?2020
(v?. Ak?ního plánu pro export
a internacionalizaci)

Program TIP
(2009?2017)

Koncepce podpory
malých a st?edních
podnikatel? na období
2014?2020
Ak?ní plán podpory
malých a st?edních
podnikatel? na rok
2015

Ak?ní plán na podporu
zvy?ování sob?sta?nosti
? eské republiky
v surovinových zdrojích
substitucí primárních zdroj?
druhotnými surovinami

Koncepce
rozvoje
národního
metrologického
systému
? eské
republiky
pro období
2012?2016

Digitální ? esko v. 2.0
(2013?2020)

OP VVV

Program BETA (TA ? R)

Centra
kompetence

GAMA

DELTA

OP PIK

Program OMEGA (TA ? R)

ALFA

EPSILON

OMEGA

