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Strategická mapa Ministerstva zemědělství

PŮ
SO

BN
O

ST
I

(d
le

 k
om

pe
te

nč
ní

ho
 

zá
ko

na
)

ST
R

AT
EG

IC
KÉ

 D
O

KU
M

EN
TY

O
ST

AT
N

Í Z
ÁK

O
N

Y
ZÁ

KO
N

Y 
vy

ža
du

jíc
í 

vz
ni

k 
st

ra
te

gi
e

Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025"

Plány pro 
zvládání 

povodňových 
rizik ČR

Zákon č. 110
/1997 Sb., o 
potravinách

a tabákových
výrobcích

Akční plán pro 
biomasu v ČR 

na období 
2012-2020

(2012)

Zákon č.
254/2001

Sb., o vodách

Rostlinolékař.
péče Zemědělství

Veterinární
péče

Potravinářský
průmysl

Komoditní
burzy

Lesní
hospodářství

Vodní
hospodářství

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2016 – 2022

Zákon č. 219
/2003 Sb., o
uvádění do 
oběhu osiva

a sadby 
pěstovaných

rostlin

Zásady státní
lesnické politiky

(2012)

Myslivost,
rybářství 

a včelařství

Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030

Národní akční plán ke snížení
používání pesticidů v ČR (2012)

Akční plán ČR 
pro rozvoj eko-

logického 
zemědělství 
2016 – 2020

Koncepce řeše-
ní probl. ochra-
ny před povod.

v ČR (2010)

Zákon č.
274/2001 Sb.,

o vodovod. 
a kanal.

Koncepce MZe
k hospodářské
politice státního
podniku Lesy
ČR od roku 

2012

Víceletý národní
strategický plán
pro akvakulturu

(2014)

Zákon č. 408
/2000 Sb.,
o ochraně 

práv k 
odrůdám 

rostlin

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

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavu zemědělském

Zákon č. 154/2000 Sb., o
šlechtění, plemenitbě a evidenci 

hospodářských zvířat

Zákon č. 242
/2000 Sb., o 
ekologickém
zemědělství

Zákon č. 156
/1998 Sb., o 

hnojivech

Zákon č. 91
/1996 Sb., o 

krmivech

Zákon č. 97
/1996 Sb., o 

ochraně 
chmele

Zákon č. 321
/2004 Sb., o

vinohradnictví
a vinařství

Zákon č. 252
/1997 Sb., o 
zemědělství

Zákon č. 166
/1999 Sb.,

o veterinární 
péči

Zákon č. 246
/1992 Sb.,
na ochranu 
zvířat proti

týrání

Zákon č. 61
/1997 Sb., 

o lihu

Zákon č. 229
/1992 Sb., o 
komoditních

burzách

Zákon č. 89
/1995 Sb., o 

lesích

Zákon č. 149
/2003 Sb., o
uvádění do

oběhu 
reprodukčního
materiálu les-
ních dřevin

Zákon č. 449
/2001 Sb., o 
myslivosti

Zákon č. 99
/2004 Sb.,
Zákon o 
rybářství

Zákon č. 305
/2000 Sb., o 

povodích

Zákon č. 326
/2004 Sb., o
rostlinolékař-

ské péči

Národní plány
povodí pro Labe

 (2015)

Národní plán 
povodí Dunaje

(2015)

Národní plán 
povodí Odry 

(2015)

Strategie 
bezpečnosti
potravin a 

výživy 
2014–2020

Generel území
chráněných 

pro akumula-
ci povrchových
vod a základní 
využití těchto 
území (2011)

Národní lesnický
program pro 

období do roku
2013 (jeho 

platnost trvá i 
nadále do 

stanovení jeho 
aktualizace v 

budoucích
letech)

Plán rozvoje 
VaK území ČR

(2008)

Zákon č. 226
/2013 Sb.,

Zákon o uvá-
dění dřeva

a dřevařských
výrobků
na trh

Zákon č. 148
/2003 Sb., o
konzervaci a

využívání
genetických 
zdrojů rostlin

a
mikroorganismů

významných 
pro výživu 

a zemědělství

Zákon č. 78/2004 
Sb., o nakládání s 
geneticky modifi-
kovanými orgány 

a genetickými
produkty

Zákon č. 147
/2002 Sb., o 
Ústředním 

kontrolním a 
zkušebním ústavu

zemědělském

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní 
zemědělské a potravinářské 

inspekci

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a
 mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2012 – 2016

Český včelařský 
program 

2017-2019

Český včelařský 
program 

2020-2022

https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/254/2001
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/zasady-statni-lesnicke-politiky-2012
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/305/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/274/2001
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/koncepce-ministerstva-zemedelstvi-k-hospodarske-politice-podniku-lesy-ceske-republiky-s-p-od-roku-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/vicelety-narodni-strategicky-plan-pro-akvakulturu-2014
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-plan-povodi-labe
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-plan-povodi-dunaje
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-plan-povodi-odry
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/strategie-bezpecnosti-potravin-a-vyzivy-2014-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/generel-uzemi-chranenych-pro-akumulaci-povrchovych-vod-a-zakladni-zasady-vyuziti-techto-uzemi
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-lesnicky-program-pro-obdobi-do-roku-2013
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/strategie-resortu-ministerstva-zemedelstvi-s-vyhledem-do-roku-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/252/1997
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/321/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/97/1996
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/91/1996
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/156/1998
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/242/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/219/2003
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/408/2000
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/akcni-plan-cr-pro-rozvoj-ekologickeho-zemedelstvi-v-letech-2016-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/166/1999
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/246/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/326/2004
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/akcni-plan-pro-biomasu-v-cr-2012-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/149/2003
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/226/2013
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/148/2003
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-program-konzervace-a-vyu-ivani-genetickych-zdroju-rostlin-zvirat-a-mikroorganismu-vyznamnych-pro-vy-ivu-a
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-ministerstva-zemedelstvi-na-leta-2016-2022
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-akcni-plan-ke-snizeni-pouzivani-pesticidu-v-ceske-republice
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/cesky-vcelarsky-program-2017-2019
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/154/2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/147/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/78/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/147/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/78/2004
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/146/2002
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/program-aplikovaneho-vyzkumu-ministerstva-zemedelstvi-2017-2025-zeme
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/110/1997
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/61/1997
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/229/1992
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/89/1995
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/449/2001
https://www.databaze-strategie.cz/cz/zakony/99/2004
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Dokument (zákon 
nebo strategie),

který se ve strategické 
mapě objevuje vícekrát

Zákon výžadující 
vznik strategie 

(horní část mapy) 
/ zákon spadající 

do gesce ministerstva 
(dolní část mapy)

Působnost 
ministerstva
uvedená v

kompetenčním 
zákoně

Působnost 
ministerstva
neuvedená v

kompetenčním 
zákoně

Označení vazby mezi: 
i) zákonem vyžadující vznik strategie a touto strategií 
nebo 
ii) strategií a dalšími strategickými dokumenty, 
jejíž vznik je vyžadován dannou strategií

Platný 
strategický 
dokument

Platný 
strategický 
dokument, 
jehož vznik 

je vyžadován 
zákonem

Implementační 
dokument 

/ akční plán 
vztahující se 

k nadřazenému 
strategickému 

dokumentu

Dokument, který
nebyl hodnocen 

jako strategie 
(ale jako např. 

popis 
procesu apod.)

Související skupina dokumentů (např. tematicky 
související strategie, které vznikly současně)

Implementační dokument

Strategický dokument Strategický dokument

Dokument 
v přípravě 
nebo před 

schválením
(barva pozadí 

dle typu
dokumentu)

Dokument po 
konci platnosti, 

který zatím nebyl 
nahrazen novým 

dokumentem
(barva pozadí dle 
typu dokumentu)ST
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