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Ochrana
ovzdu?í

Ochrana
p?írody a
krajiny

Ochrana
akumul. vod,
vod. zdroj? a
jakosti vod

Ochrana
zem?d?l.
p?dního fondu

Zákon ?. 201/2012
Sb., o ochran?
ovzdu?í

Zákon ?. 114/1992
Sb., o ochran?
p?írody a krajiny

Zákon ?. 254/2001
Sb., o vodách

Zákon ?. 334/1992
Sb., o ochran?
zem?d?lského
p?dního fondu

Ochrana
horninového
prost?edí,
geologie

Odpadové
hospodá?ství

Rizika

Zákon ?.
185/2001 Sb., o
odpadech

Informa?ní systém ?P,
monitoring, E? V, EMAS

Zákon ?. 123/1998 Sb., o právu na
informace o ?P

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Státní politika ?ivotního prost?edí ? R 2012 - 2020
Národní program
sni?ování emisí ? R
(2007)
Národní program na
zmírn?ní dopad?
zm?ny klimatu v ? R
(2004)

Strategie ochrany
biolog.rozmanitosti
? R (2005)
Státní program
ochrany p?írody a
krajiny (akt.2009)
Koncepce záchran.
program? a progr.
pé?e (2014)

Plány národních
?ástí mezin.oblastí
povodí Labe,
Dunaje,Odry(2009)

Program
p?edcházení vzniku
odpad? ? R (2014)

Plány pro zvládání
povod?ových rizik

Plán odpadového
hospodá?ství ? R
pro období
2015-2024

Koncepce
zpr?chodn?ní ?í?ní
sít? ? R (2010)

Aktualizovaný Národní
implementa?ní plán
Stockholmské úmluvy o
perzistentních
organických polutantech
na léta 2012-2017

Státní program environmentálníého
vzd?lávání, výchovy a osv?ty ? R (2000)
Rozvojový program environmentálního
poradenství v ? R 2008-2013

Aktualizovaný program EMAS (2002)

Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v ? R (ETAP) (2009)

Národní program environmentálního
zna?ení (2007)

Koncepce environmentální bezpe?nosti 2012 - 2015 s výhledem do roku 2020
Národní program ?ist?í produkce (2007)

DAL? Í ZÁKONY V GESCI MINISTERSTVA

Zákon ?. 17/1992 Sb., o ?ivotním prost?edí
Zákon ?.73/2012
Sb., o látkách které
po?kozují ozon.
vrstvu a o fluorov.
skleník. plynech
Zákon ?.383/2012
Sb., o podmínkách
obchodování s
povolenkami na
emise skleník.plyn?

Zákon ?. 100/2004
Sb., o ochr.voln?
?ij. ?ivo?. a plan?
ros. rostlin
Zákon ?. 162/2003
Sb., o podmínkách
provoz.zool.zahrad

Zák.?. 44/1988 Sb.,
o ochran? a vyu?.
nerost. bohatství

Zákon ?. 477/2001
Sb., o obalech

Zákon ?. 61/1988
Sb., o hornic. ?in.,
výbu?ninách a
stát.bá?.správ?
Zákon ?.62/1988
Sb., o geolog.
pracích

Zákon ?.282/1991 Sb., o ? eské inspekci ?ivotního prost?edí
Zákon ?. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zne?i?t?ní
Zákon ?. 338/1991 Sb., o Státním fondu ?ivotního prost?edí

Zákon ?. 59/2006
Sb., o prevenci
záva?.havárií
Zákon ?. 167/2008
Sb.,o p?edch.ekol.
újm? a o její náprav?
Zákon ?. 100/2001
Sb., o posuzování
vliv? na ?P
Zákon ?. 350/2011
Sb., o chem.látkách
a chemic. sm?sích
Zákon ?. 78/2004 Sb., o
nakl.s genet. modif.
orgány. a
genet.produkty

Zákon ?. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru zne?i??ování ?P a o
integrovaném systému pln?ní
ohla?ovacích povinností
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Ochrana
ovzdu?í

Ochrana
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vodních zdroj? a
jakosti vod

Ochrana
p?írody a
krajiny

Ochrana
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(1. ?ást) (verze k 30. 9. 2015)

Ochrana
horninového
prost?edí,
geologie

Odpadové
hospodá?ství

Rizika

Informa?ní systém ?P,
monitoring, E? V, EMAS

Národní program ?ist?í produkce (2007)

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Koncepce environmentální bezpe?nosti 2012 - 2015 s výhledem do roku 2020
Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v ? R (ETAP) (2009)

Národní program na
zmírn?ní dopad?
zm?ny klimatu v ? R
(2004)

Národní program
sni?ování emisí ? R
(2007)

Koncepce
záchranných
program? a
program? pé?e
(2014)
Strategie ochrany
biologické
rozmanitosti ? R
(2005)
Státní program
ochrany p?írody a
krajiny (aktualizace
2009)

Koncepce
zpr?chodn?ní ?í?ní
sít? ? R (2010)
Plány pro zvládání
povod?ových rizik
Plány národních
?ástí mezinárodní
oblasti povodí
Labe, Dunaje a
Odry (2009)

Plán odpadového
hospodá?ství ? R
pro období
2015-2024

Program
p?edcházení vzniku
odpad? ? R (2014)

PROGRAMY
VAVAI M?P

Státní politika ?ivotního prost?edí ? R 2012 - 2020

Program Alfa (2011 - 2019) (TA ? R)

PROGRAMY VAVAI OSTATNÍ

Národní program environmentální zna?ení
(2007)

Program Beta (2012 - 2016) (TA ? R)
Program Omega (2012 - 2017) (TA ? R)
Program Gama (2014 - 2019) (TA ? R)
Program Delta (2014 - 2019) (TA ? R)
Program Centra kompetence (2012 - 2019) (TA ? R)

Aktualizovaný program EMAS (2002)
Aktualizovaný Národní
implementa?ní plán
Stockholmské úmluvy o
perzistentních
organických polutantech
na léta 2012-2017

Rozvojový program environmentálního
poradenství v ? R 2008-2013

Státní program environmentálníého
vzd?lávání, výchovy a osv?ty ? R (2000)

(2. ?ást) (verze k 30. 9. 2015)

PROGRAMY
VAVAI - OSTATNÍ

STRATEGICKÉ DOKUMENTY MV S VAZBOU NA VAVAI A PROGRAMY VAVAI

NAD? AZENÉ
A SOUVSISEJÍCÍ VAVAI
STRATEGIE
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(2011 - 2019)
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program? a program?
pé?e

Koncepce environmentální
bezpe?nosti 2012-2015 s
výhledem do roku 2020

Státní program ochrany
p?írody a krajiny
(aktualizace 2009)

Aktualizovaný Národní
implementa?ní plán
Stockholmské úmluvy o
perzistentních organických
polutantech na léta
2012-2017

Národní program na
zmírn?ní dopad? zm?ny
klimatu v ? R (2004)

Program p?edcházení
vzniku odpad? ? R
(2014)
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(2012 - 2016)
(TA ? R)
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(2012 - 2017)
(TA ? R)
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(2014 - 2019)
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