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Úvodní slovo ministra

Vážení přátelé,

Organizace spojených národů vyhlásila letošní rok Mezinárodním rokem rodin-
ných farem. Snaží se tím upozornit na 400 milionů rodinných farem jak v rozvi-
nutém, tak v rozvojovém světě a jejich důležitost při produkci potravin, ochraně 
krajiny a venkovské kultury. Jsem rád, že se v rámci tohoto roku u nás uskuteční 
různé akce, které lidem přiblíží rodinné hospodaření a život na venkově. Jsou to 
totiž právě farmářské rodiny, které v poslední době vytvářejí a výrazně zlepšují 
image českého venkova i českých potravin. Navíc mohou přispět k zaměstna-
nosti na venkově. Když jsem přebíral úřad ministra, mluvil jsem o tom, že budu 
podporovat malé rodinné farmy i velké zemědělské producenty. Řekl jsem také, 
že proti velkým hráčům nebudu bojovat, ale že ti malí a střední jsou v některých 
věcech znevýhodnění. Hůře například dosáhnou na bankovní úvěry a obtížněji bo-
jují s administrací některých žádostí a projektů. Proto bych chtěl, aby se setkávaly 
s o něco vstřícnějším přístupem. Pokud budou podpořeny vhodnými opatřeními, 
mají rodinné farmy na to, posílit a rozvinout místní ekonomiku a regionální trhy.

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství

1



1  I  2014

2

Úsek pro ekonomiku a informační technologie

Úsek lesního hospodářství

Vrácení části spotřební daně zaplacené v cenách minerálních 
olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě bylo do konce 
roku 2013 poskytováno na základě § 57 zákona č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dal-
ších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných 
rozpočtů došlo od 1. 1. 2013 ke snížení vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů z 60 % na 40 % a z 85 % na 57 %. S účin-
ností od 1. 1. 2014 byl § 57 zrušen a vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě 
se zemědělským podnikatelům od roku 2014 neposkytuje.

České zemědělství tak přišlo o podporu, která vyrovnávala 
konkurenceschopnost celého sektoru zemědělství vůči ostatním 
státům EU a působila pozitivně na diverzifi kaci výroby a pěsto-
vání speciálních plodin, které jsou náročnější na strojové práce. 

Zrušení „zelené nafty“ je v rozporu s prioritami MZe v roce 
2014 a celkově přispěje ve střednědobém výhledu k negativ-
nímu vývoji v českém zemědělství.  Vláda ČR na svém zasedání 
2. dubna schválila materiál, který „zelenou naftu“ znovu zavádí.

Jednou ze služeb vlastníkům lesa, kterou Ministerstvo zemědělství 
dlouhodobě zajišťuje v souladu s § 46 zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, je tzv. Letecká hasičská služba. Jde 
o službu, která v období od 15. 3. do 31. 10. kalendářního 
roku přebírá povinnosti vlastníků a uživatelů lesů sou-
vislých lesních porostů o výměře nad 50 ha, dané jim 
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v  platném 
znění. Konkrétně jde o povinnost zabezpečit v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru opatření pro včasné zjištění požáru v le-
sích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným 
množstvím sil a prostředků požární ochrany. 

Letecká hasičská služba je zajišťována v lesích na území ČR, 
s výjimkou lesů v působnosti Ministerstva životního prostředí 

(národní parky) a Ministerstva obrany (lesy určené pro obra-
nu státu). Touto službou je zajištěna letecká požární hlídková 
činnost a připravenost k leteckému hašení lesních požárů 
prostřednictvím vrtulníků Letecké služby Policie ČR a letadel 
vysoutěžené soukromé letecké společnosti. Službu organizuje 
MZe za součinnosti s Ministerstvem vnitra – Generálním ře-
ditelstvím Hasičského záchranného sboru, resp. jednotlivými 
místně příslušnými Hasičskými záchrannými sbory, a státním 
podnikem Lesy ČR.

Letecká hasičská služba byla provozována v plném rozsahu 
naposledy v roce 2012, loni byla kvůli restriktivním opatřením 
v rámci státního rozpočtu zabezpečena pouze v omezeném 
rozsahu vrtulníky Letecké služby Policie ČR (zhruba na jedné 
třetině území ČR).

Zajištění letecké hasičské služby 

Vratka spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím
tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelená nafta
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Ani v letošním roce nebude Letecká hasičská služba 
spuštěna v plném rozsahu, tj. se zapojením soukromého 
leteckého provozovatele.  Aktuálně se jedná o rozsahu zabezpe-
čení letecké hlídkové a hasební činnosti prostřednictvím Letecké 

služby Policie ČR, a o možnostech případného zapojení letecké 
techniky Armády ČR do tohoto systému v následujících letech. 
O způsobu zajištění Letecké hasičské služby v letošním roce 
bude MZe informovat veřejnost prostřednictvím tiskové zprávy.

Ocenění mimořádných výsledků ve výzkumu
a experimentálním vývoji v roce 2014

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií 
zemědělských věd (ČAZV) od roku 2013 vyhlašuje veřejnou 
soutěž o udělení ocenění s názvem „Cena ministra zeměděl-
ství pro mladé vědecké pracovníky“. Cílem veřejné soutěže je 
podpora tvůrčí aktivity mladých výzkumných pracovníků do 
35 let. Od roku 2006 MZe ve spolupráci s ČAZV vyhlašuje 
též veřejnou soutěž „Cena ministra zemědělství za nejlepší 
realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“. 
Cílem této soutěže je podpora výzkumných pracovníků při 
uplatňování výsledků výzkumu a experimentálního vývoje do 
praxe.

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování fi nančních příspěvků na hospodaření
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 

Dnem 1. 3. 2014 nabylo účinnos-
ti nařízení vlády č. 30/2014 Sb., 
o stanovení závazných pravidel 
poskytování fi nančních příspěv-
ků na hospodaření v lesích a na 
vybrané myslivecké činnosti, 
podle kterého se budou hradit 
fi nanční příspěvky na hospo-
daření v lesích a na vybrané 
činnosti ze státního rozpočtu. 
Toto nařízení vlády nahrazuje 
každoročně vydávanou přílohu 
k zákonu o státním rozpočtu.

Nejvýznamnější změnou, kte-
ré toto nařízení vlády přináší 

oproti naposled platné příloze č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., 
o státním rozpočtu ČR na rok 2013, je úhrada fi nančních pří-
spěvků na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů 

chřadnoucích vinou antropogenních vlivů Ministerstvem země-
dělství. Příjem a administraci žádostí o poskytnutí fi nančních 
příspěvků na vybrané myslivecké činnosti budou nově 
zajišťovat krajské agentury pro zemědělství a venkov 
(KAZV). Kromě toho se změnily termíny pro příjem 
žádostí. Termín pro příjem žádostí o poskytnutí fi nančních 
příspěvků na hospodaření v lesích je stanoven do 30. 9. za 
období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících 
uvedenému datu. Termín pro příjem žádostí o poskytnutí fi nanč-
ních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti je stanoven do 
30. 9. kalendářního roku, ve kterém došlo k realizaci předmětu 
fi nančního příspěvku.  Výjimkou je fi nanční příspěvek na chov 
a výcvik národních plemen loveckých psů s termínem pro příjem 
žádostí stanoveným do 15. 11. kalendářního roku, ve kterém 
byla zkouška vykonána.

MZe připravuje pro žadatele o fi nanční příspěvky metodický 
postup, který bude v co nejkratší době zveřejněn na webových 
stránkách MZe.

Úsek komodit, výzkumu a poradenství 
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V souladu s obecným ustanovením § 3 odst. 3 písm. e) zákona 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády 
č. 132 ze dne 27. února 2013 o podmínkách pro ocenění vý-
sledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byly pro 
tento rok vyhlášeny soutěže: Cena ministra zemědělství 
pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2014 a Cena 
ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek 
výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014.

Náležitosti, termín a způsob podávání a přijímání návrhů na 
ocenění a další podmínky pro vyhodnocení soutěží, které stanoví 
Statuty ocenění a Jednací řád hodnotící komise, včetně přihlášek 
do soutěží jsou zveřejněny na internetových stránkách MZe 

(http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/) a ČAZV 
(www.cazv.cz). Uzávěrka pro přijímání návrhů je stanovena ke 
dni 25. 4. 2014 do 15 hod.

V každé soutěži budou oceněny tři nejlepší výsledky vědeckých 
pracovníků. Celková výše fi nanční odměny pro autory v každé 
soutěži bude činit 150 tis. Kč (1. cena 70 tis. Kč, 2. cena 50 tis. 
Kč, 3. cena 30 tis. Kč). Uvedené částky pro obě soutěže jsou 
zahrnuty ve schváleném rozpočtu výdajů MZe na výzkum, ex-
perimentální vývoj a inovace pro rok 2014.

Vyhlášení výsledků obou soutěží a předání ocenění ministrem 
zemědělství a předsedou ČAZV se uskuteční v rámci slavnostního 
zahájení výstavy Země živitelka 2014 v Českých Budějovicích.

Dne 24. 2. 2014 ministr zemědělství 
Marian Jurečka podepsal, po předcho-
zím schválení Poradou vedení MZe,
„Zásady, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytování dotací pro rok 2014 na 
základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství“.

V rámci těchto Zásad došlo 
k následujícím změnám:

• V roce 2014 nebude realizován do-
tační podprogram 8.B.c) Podpora 
neškodného odstraňování kadáverů 
asanačními podniky.

• Dotační podprogram 8.F.b) Podpora 
vybraných činností zaměřených 
na ozdravování chovů prasat 
byl rozšířen o možnost žádat 
na další kategorii prasat - prasni-
ce základního stáda. Dále byla 
do předmětných vyjmenovaných nákaz prasat zařazena
Salmonelóza a seznam úkonů, které lze zahrnout do ná-
kladů na služby spojené s prováděním činností zaměřených 
proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat s cílem zvýšení 
biologické bezpečnosti byl rozšířen o ošetření krmiva 
a napájecí vody.

• Za upozornění stojí i další změna, kdy pro rok 2014, 
oproti minulým rokům, dochází k realizování dotačního 

podprogramu 9.A.a.1.a. - podpora pořádání seminářů 
a školení ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., pro cho-
vatelskou veřejnost, avšak maximální výše podpory na 
jeden seminář  či školení nepřesáhne částku 200 000 Kč, 
který je vyhlášen v rámci dotačního programu 9.A.a. Spe-
ciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu  
č. 154/2000 Sb. o šlechtění a plemenitbě.  

Více informací naleznete na webových stránkách www.eagri.cz

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2014
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Rostlinolékařství

Evropská komise vyřadila počátkem února 2014 na základě 
prováděcího rozhodnutí č. 2014/62/EU,  bázlivce kukuřičného ze 
seznamu karanténních škodlivých organismů Evropské unie. Tím 
dochází ke zrušení povinnosti ÚKZÚZ nařizovat mimořádná 
rostlinolékařská opatření proti šíření bázlivce. 

Připravuje se novelizace vyhlášky č. 215/2008 Sb., čímž bude 
bázlivec vyřazen ze seznamu regulovaných škodlivých organismů 
i na národní úrovni. 

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně 
některých souvisejících zákonů (zákon) - 1. 1. 2014 na-
byl účinnosti § 5 zákona -  Integrovaná ochrana rostlin (IOR) 
a současně je taky od 1. 1. 2014 účinná vyhláška č. 205/2012 Sb. 
Tato vyhláška stanoví 8 obecných zásad  IOR.  V současné době 
probíhají školení odborné způsobilosti (OZ) pro profesionální 
uživatele pořádané vzdělávacími zařízeními, pověřenými MZe. 
Současně probíhají i školení IOR.

Mák

K 1. 1. 2014 vešel v účinnost zákon č. 273/2013 Sb., kterým se mění 
zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách týkající se pěstování 
máku. Zákon zpřísňuje podmínky výběru odrůd tím, že zakazuje 
pěstovat odrůdy máku setého, které mohou v makovicové slámě 
obsahovat více než 0,8 % morfi nu v sušině. Účinnosti nabyla dnem 
1. 1. 2014 také novela č. 399/2013 Sb., vyhlášky č. 329/1997 Sb., 
vztahující se k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích. Do této vyhlášky byl doplněn odstavec, dle kterého 
lze v potravinářství použít pouze mák pocházející z odrůd, které 
obsahují max. 0,8 % morfi nových alkaloidů v sušině tobolky a na 
povrchu makového semene není obsah morfi nových alkaloidů 
vyšší než 25 mg/kg. Potraviny, které byly označené dle původní 

vyhlášky před nabytím účinnosti novely, lze uvádět do oběhu 
nejpozději do 1. 7. 2014 a potraviny, které jsou před tímto datem 
v oběhu, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Osivo, sadba

Dne 31. 12. 2013 vešly v účinnost novely vyhlášek č. 129/2012 
Sb. (409/2013 Sb.) o podrobnostech uvádění osiva a sadby 
pěstovaných rostlin do oběhu a č. 61/2011 Sb. o požadavcích 
na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby 
(410/2013 Sb.), vztahující se k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění 
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých 
zákonů. Odvětví výroby osiva bude zároveň ovlivněno vydáním 
zákazu použití a prodeje osiva ošetřeného přípravky na ochranu 
rostlin, které obsahují účinné látky klothianidin, thiamethoxam 
nebo imidakloprid (výjimku tvoří osivo používané ve sklenících), 
počínaje 1. 12. 2013. 

Obiloviny 

Na Výboru pro SOT (rostlinné komodity) byla dne 13. 2. 2014 
schválena změna prováděcího nařízení 642/2010 ohledně do-
vozních cel obilovin. 

Připravuje se:

Novela nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády 
č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro po-
skytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, 
zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při 
provádění opatření společné organizace trhů (SOT) se 
zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.

Změny v legislativě rostlinných komodit
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Novela zákona a potravinách

Dne 5. 2. 2014 prošel v Poslanecké sněmovně 1. čtením návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony (Sněmovní tisk č. 72/0). Návrh zákona byl poté 26. 2. 
2014 představen a uveden v rámci výjezdního zasedání Země-
dělského výboru v Jihomoravském kraji. Výbor po úvodním 
slově náměstka ministra zemědělství Jindřicha Šnejdrly, zpravo-
dajské zprávě poslance Pavla Kováčika a po rozpravě přerušil 
projednávání tohoto bodu a stanovil termín pro podávání 
pozměňovacích návrhů do 9. 4. 2014 do 16.00 hodin, a to na 
sekretariát Zemědělského výboru.

Návrh zákona byl následně 5. 3. 2014 představen v rámci 
výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Po úvodním 
slově náměstka ministra Jindřicha Šnejdrly, zpravodajské zprávě 
poslance Jiřího Štětiny a po rozpravě, bylo projednávání tohoto 
bodu přerušeno. 

Návrh zákona je předkládán jako iniciativa ministra zemědělství. 
Účelem navrhované právní úpravy je přizpůsobení českého 
potravinového práva předpisům Evropské unie, především 
novému nařízení na označování potravin (nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací 
opotravinách spotřebitelům). Současně se provádějí změny s cí-
lem zlepšení informovanosti spotřebitele, zvýšení bezpečnosti 
potravin, navýšení maximální sazby sankce u uvádění na trh 
potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo 
kvalitativní parametry a rozšíření kompetence Státní veterinární 
správy na úřední kontrolu zvěřiny v celém potravinovém řetězci. 
Cílem výše uvedených úprav, které mají dopad na celý potravi-
nářský průmysl, je primárně posílení ochrany zdraví spotřebitelů 
a informovanosti konečného spotřebitele.  

Program rozvoje venkova 2007-2013

Podle předběžných výsledků stavu čerpání fi nančních prostřed-
ků PRV 2007 - 2013 bude alokovaná částka pravděpodobně 
vyčerpána. V první polovině  března měli zájemci o dotace mož-
nost podat žádosti o podporu svých projektů v rámci  20. kola 
příjmu žádostí.  V tomto kole jsou podpořeny projekty zamě-
řené mimo jiné na investice do zemědělských podniků nebo 
zakládání a rozvoj mikropodniků. 

Vyplácení žádostí v rámci plošných opatření Osy II, které podali 
žadatelé v roce 2013, bylo zahájeno loni v prosinci a dále budou 
dle nastaveného systému kontrol a administrace propláceny 
v průběhu letošního roku. Rok 2013 byl posledním rokem pří-
jmu žádostí o zařazení. Od roku 2014 bude možné na závazky 
uzavřené do roku 2013 podávat pouze žádosti o dotaci. Počínaje 
rokem 2015 je předpokládáno poskytování plateb na základě 
nových právních předpisů. Žádosti o dotace v tomto období 
budou přijímány do 15. května 2014.
 

Úsek pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU
Program rozvoje venkova
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Program rozvoje venkova 2014 - 2020 

V prosinci 2013 byla schválena fi nální podoba balíčku základních 
nařízení, která potvrzují konečnou podobu reformy Společné 
zemědělské politiky EU a podobu podpor z Evropských struk-
turálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020. Konečná 
znění příslušných nařízení naleznou zájemci na eAGRI -  Dotace/
PRV 2014-2020/Aktuality

Připravený  návrh Programu rozvoje venkova bude předložen 
vládě ke schválení do 30. 6. 2014. Před ofi ciálním předložením 
vládě musí projít dokument řadou připomínkových řízení 
a hodnocení, na kterých se v této době usilovně pracuje. Byla 
učiněna klíčová rozhodnutí o fi nančních alokacích pro jednot-
livá opatření. Nový Program rozvoje venkova bude naplňovat 
6 základních prioritních oblastí: 

• Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví 
a ve venkovských oblastech. 

• Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konku-
renceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 

regionech a podpora inovativních zemědělských technologií 
a udržitelného obhospodařování lesů. 

• Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpra-
cování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství. 

• Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví. 

• Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu. 

• Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospo-
dářského rozvoje ve venkovských oblastech se zaměřením 
na tyto oblasti

Významnou preferovanou oblastí budoucího programového 
období bude zavádění inovativních postupů do praxe. Jeden ze 
seminářů na Techagro 2014 byl na toto téma přímo zaměřen. 
Účastníci semináře získali například bližší informace k tématu 
„Evropské inovační partnerství Zemědělství“.

Vláda odsouhlasila návrh ministra zemědělství Mariana Jurečky 
na zvýšení příspěvku státního rozpočtu do Programu rozvoje 
venkova (PRV). Český venkov tak bude moci v letech 2014 
až 2020 čerpat téměř 2,9 miliardy místo původních necelých 
2,6 miliardy eur.

V příštích letech se tedy zvýší příspěvek státního rozpočtu do 
Programu rozvoje venkova z 15 % na 25 %. Celkem tak rozpočet 
PRV dosáhne téměř 2,9 miliard eur.

„Na rozvoj venkova nasměrujeme do roku 2020 zhruba o 340 mi-
lionů eur více, než bylo v původních plánech. Dotace jsou určené 
zejména na zrovnoprávnění podmínek českých zemědělců s jejich 
evropskými kolegy, dále na rozvoj zemědělství, potravinářství a les-
nictví i na ochranu životního prostředí,“ řekl ministr zemědělství 
Marian Jurečka.

Kvůli úsporám přispěje EU do rozpočtu PRV v letech 2014 
- 2020 částkou, která by i s českou subvencí nepřevýšila 2,6 mi-
liardy eur (v období 2007- 2013 to bylo 3,7 miliardy eur). Toto 
snížení unijních dotací částečně nahradí právě zvýšení původně 
navrhovaného příspěvku národního rozpočtu.

Český venkov dostane v příštích letech navíc 340 milionů eur 
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V březnu 2014 byly ve Sbírce zákonů publikovány následující 
3 právní předpisy připravované Ministerstvem zemědělství:

Vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(pozn.: účinnost předpisu od 1. 4. 2014)

Změna vyhlášky navazuje na přijatou novelizaci zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích publikovanou pod 
č. 275/2013 Sb., a zejména:

• upřesňuje a doplňuje některé základní pojmy, 

• zpřesňuje údaje pro vedení majetkové a provozní evidence 
vodovodů a kanalizací, 

• změny spojené se systémem plánování rozvoje vodovodů 
a kanalizací; místo pořizování nových plánů zavádí zákon 
z důvodu hospodárnosti jejich průběžnou aktualizaci, 

• zpřesňuje úpravu v oblasti zavedení jednotného systému 
elektronické komunikace,

• zpřesňuje úpravu procesů spojených se stávající evidencí 
nákladů a cen služby dodávky pitné vody, 

• stanoví pravidla členění nákladových položek při kalkulaci 
ceny vody.

Vyhláška č. 42/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu 
pěstovaných rostlin
(pozn.: účinnost předpisu od 31. 3. 2014)

Vyhláška č. 49/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání 
povodňových rizik
(pozn.: účinnost předpisu od 1. 4. 2014)

Správní úsek 
Novinky v legislativě

Již osmý ročník soutěže pro školní děti vyhlásilo letos Ministerstvo zemědělství 
u příležitosti Světového dne vody. Téma „voda a energie“ si děti I. stupně 
základních škol vyzkoušely při tvorbě koláží, děti II. stupně základních škol 
a nižších tříd víceletých gymnázií při vytváření powerpointových prezen-
tací. Zájem byl letos obrovský. Koláží se sešlo téměř 1000 z 91 škol. Na 
vytváření 250 prezentací se podílelo cca 500 dětí ze 71 škol. Výsledky 
budou vyhlášeny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství 
k 30. dubnu 2014 a soutěžící, kteří uspějí v silné konkurenci, se mohou těšit na zají-
mavé ceny. Nejlepší díla budou k vidění na výstavě v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Úsek vodního hospodářství 
Soutěž pro školy „Voda a energie“

ví 
ě 

t na zají-
ém muzeu v Praze.
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Putování vody

V rámci úprav webových stránek Ministerstva zemědělství je od konce března možno navštívit web Putování vody
(www.putovanivody.cz), který je určen zejména pro děti, aby se tu zábavnou formou dozvěděly více informací o vodě, a to formou 
komiksů, obrázků nebo videí. Naleznou tam také obecné informace o povrchové a podzemní vodě, o jejím oběhu či úpravě a uží-
vání. A v neposlední řadě se tam setkají s odkazy na střední školy se zaměřením na vodní hospodářství, rybníkářství a chov ryb. 

Přihlaste svou farmu do projektu
POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE

Hospodaříte na vlastní farmě a soustředíte se na výrobu 
s fi nálními produkty - maso, sýry, zelenina atp.? V tom 
případě i Vy máte možnost přihlásit svou farmu do no-
vého projektu a propagovat tak nejen své hospodářství, 
ale také spotřebu lokálních potravin!

Ministerstvo zemědělství hledá pro nový projekt s ná-
zvem - „Poznej svého farmáře“; majitele menších 
farem s vlastní produkcí, kteří by se chtěli zapojit do 
podpory malých farem a regionálních potravin. V rámci 
projektu se uskuteční několik půldenních setkání pro 
veřejnost na vybrané farmě, kam budou přizváni farmá-
ři z okolí.  Všichni budou mít možnost představit své 
produkty a hospodaření návštěvníkům akce a pomoci 
tak zvýšit povědomí o nabízených produktech v daném 
regionu.

Produkci a propagaci, stejně jako fi nanční kompen-
zaci pro hostitelskou farmu, zajišťuje Ministerstvo 
zemědělství.
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