ZÁKONY

VY?ADUJÍCÍ VZNIK
STRATEGIE

P? SOBNOSTI

Strategická mapa ? Ministerstvo zem?d?lství (verze k 30. 9. 2015)
Rostlinoléka?.
pé?e

Veterinární
pé?e

Zem?d?lství

Potraviná?ský
pr?mysl

Komoditní
burzy

Lesní
hospodá?ství

Vodní
hospodá?ství

Myslivost,
rybá?ství

Zákon ?. 254/2001
Sb., o vodách

Zákon
?. 326/2004 Sb.,
o rostlinoléka?ské
pé?i

Zák.?. 274/2001 Sb.,
o vodovod. a kanal.

STRATEGICKÉ
DOKUMENTY

Koncepce zem?d?lského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 (2009)
Strategie pro r?st ? ?eské zem?d?lství a potraviná?ství v rámci Spole?né zem?d?lské politiky EU po r. 2013 (2012)
Národní ak?ní plán ke sní?ení pou?ívání pesticid? v ? R (2012)

Ak?ní plán pro rozvoj ekologického.
zem?d?lství 2011?2015 (2010)
Ak?ní plán pro biomasu v ? R na období
2012?2020 (2012)

Zákon ?. 219/2003 Sb., o
uvád?ní do ob?hu osiva
a sadby p?stovaných
rostlin

Zákon ?. 252/1997 Sb., o zem?d?lství
Zákon ?. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vina?ství
Zákon ?. 97/1996 Sb., o ochran? chmele

OSTATNÍ ZÁKONY

Zákon ?. 408/2000 Sb.,
o ochran? práv
k odr?dám rostlin

Zákon ?. 166/1999 Sb.,
o veterinární pé?i
Zákon ?. 246/1992 Sb.,
na ochranu zví?at proti
týrání

Zákon ?. 110/1997 Sb.,
o potravinách
a tabákových
výrobcích
Zákon ?. 61/1997 Sb.,
o lihu

Zákon ?. 91/1996 Sb., o krmivech

Zákon ?. 156/1998 Sb., o hnojivech

Zákon ?. 242/2000 Sb., o ekologickém zem?d?lství
Zákon ?. 148/2003 Sb., o konzervaci a vyu?ívání
genetických zdroj? rostlin a mikroorganism?
významných pro vý?ivu a zem?d?lství

Zákon ?. 154/2000 Sb., o ?lecht?ní, plemenitb? a evidenci hospodá?ských zví?at

Zákon ?. 147/2002 Sb., o Úst?edním kontrolním a zku?ebním ústavu zem?d?lském

Zákon ?. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými orgány a genetickými produkty

Zákon ?. 146/2002 Sb., o Státní zem?d?lské a potraviná?ské inspekci

Zákon ?. 229/1992
Sb., o komoditních
burzách

Zásady státní
lesnické politiky
(2012)

Koncepce vodohosp.
politiky MZe
(2011?2015)
Plán hl. povodí ? R
(2007, akt. 2012)

Koncepce MZe
k hospodá?ské
politice státního
podniku Lesy ? R
od roku 2012

Koncepce ?e?ení probl.
ochrany p?ed povod.
v ? R (2010)

Zákon ?. 289/1995
Sb., o lesích

Zákon ?. 305/2000
Sb., o povodích

Zákon ?. 149/2003
Sb., o uvád?ní do
ob?hu reproduk?ního
materiálu lesních
d?evin

Plán rozvoje VaK
území ? R (2008)

Víceletý národní
strategický plán
pro akvakulturu
(2014)

Zákon ?. 449/2001
Sb., o myslivosti

Zákon ?. 99/2004 Sb.,
o rybníká?ství

P? SOBNOSTI

STRATEGICKÉ DOKUMENTY MZe

(dle kompeten?ního zákona)

Strategická mapa pro oblast VaVaI ? Ministerstvo zem?d?lství

Rostlinnoléka?.
pé?e

Zem?d?lství

(1. ?ást) (verze k 30. 9. 2015)

Veterinární

Potraviná?ský

Komoditní

Lesní

Vodní

Myslivost,

pé?e

pr?mysl

burzy

hospodá?ství

hospodá?ství

rybá?ství

Koncepce MZe
k hospodá?ské
politice státního
podniku Lesy ? R
od roku 2012

Plán rozvoje VaK
území ? R (2008)

Víceletý národní
strategický plán pro
akvakulturu (2014)

Ak?ní plán pro biomasu v ? R
na období 2012?2020

Zásady státní
lesnické politiky
(2012)

Ak?ní plán pro rozvoj ekologického.
zem?d?l. 2011?2015

Koncepce
vodohosp. politiky
MZe (2011?2015)

Národní ak?ní plán ke sní?ení pou?ívání pesticid? v ? R
(2012)
Koncepce ?e?ení
problem. ochrany p?ed
povodn?mi v ? R
(2010)

Strategie pro r?st ? ?eské zem?d?lství a potraviná?ství v rámci Spole?né zem?d?lské politiky EU po r. 2013

Plán hlavních
povodí ? R
(2007, akt.2012)

PROGRAMY
VAVAI - OSTATNÍ

PROGRAMY
VAVAI MZe

Koncepce zem?d?lského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 (2009)

Komplexní udr?itelné systémy v zem?d?latví 2012 ?2018, KUS

Program Alfa (TA ? R)

Program Beta (TA ? R)

Program Omega (TA ? R)

NAD? AZENÉ
STRATEGIE

Strategická mapa pro oblast VaVaI ? Ministerstvo zem?d?lství

(2. ?ást) (verze k 30. 9. 2015)

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

A PROGRAMY VAVAI

Komplexní udr?itelné systémy v zem?d?lství 2012?2018, KUS

PROGRAMY
VAVAI ? OSTATNÍ

STRATEGICKÉ DOKUMENTY MZe S VAZBOU NA VAVAI

Koncepce zem?d?lského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 (2009)

Národní ak?ní plán ke sní?ení pou?ívání pesticid? v ? R
(2012)

Ak?ní plán pro biomasu v ? R na období 2012?2020

Koncepce vodohosp. politiky MZe (2011?2015)

Strategie pro r?st ? ?eské zem?d?lství a potraviná?ství v rámci Spole?né zem?d?lské politiky EU po r. 2013

Ak?ní plán pro rozvoj ekologického.
zem?d?lství 2011?2015

Koncepce ?e?ení problem. ochrany p?ed
povodn?mi v ? R (2010)

Program Alfa (TA ? R)

Program BETA (TA ? R)

Plán hlavních povodí ? R
(2007, akt. 2012)

Program Omega (TA ? R)

