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I. Půda a jiný zemědělský majetek, Pozemkový fond
A) Platné právní předpisy
Zákon o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu č. 500/1990 Sb.
k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění
zák. č. 438/1991 Sb., zák. č. 282/1992 Sb., zák. č. 473/1992 Sb.,
zák. č. 170/1993 Sb., zák. č. 155/1994 Sb., zák. č. 191/1994 Sb.,
zák. č. 218/1994 Sb., zák. č. 161/1997 Sb., zák. č. 164/1998 Sb.,
zák. č. 269/1998 Sb., zák. č. 21/2000 Sb., zák. č. 246/2000 Sb.,
zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 473/2001 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 282/2003 Sb. a zák. č. 179/2005 Sb.
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému č. 229/1991 Sb.
majetku, ve znění zák. č. 42/1992 Sb., zák. č. 93/1992 Sb., zák. č. 39/1993
Sb., zák. č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 131/1994 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.,
zák. č. 30/1996 Sb., zák. č. 139/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb.,
zák. č. 253/2003 Sb., zák. č. 354/2004 Sb., zák. č. 272/2005 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 531/2005 Sb., zák. č. 131/2006 Sb., zák. č. 178/2006
Sb. a zák. č. 254/2011 Sb.
Zákon o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zák. č. 546/1992 č. 569/1991 Sb.
Sb., zák. č. 161/1997 Sb., zák. č. 269/1998 Sb., zák. č. 95/1999 Sb.,
zák. č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb.,
zák. č. 66/2000 Sb., zák. č. 308/2000 Sb., zák. č. 313/2001 Sb.,
zák. č. 15/2002 Sb., zák. č. 148/2002 Sb., zák. č. 260/2002 Sb.,
zák. č. 423/2002 Sb., zák. č. 253/2003 Sb., zák. č. 85/2004 Sb.,
zák. č. 179/2005 Sb., zák. č. 285/2005 Sb., zák. č. 131/2006 Sb.,
zák. č. 178/2006 Sb., zák. č. 119/2008 Sb., zák. č. 95/2009 Sb.,
zák. č. 299/2009 Sb., zák. č. 140/2010 Sb. a zák. č. 345/2011 Sb.
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Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků
v družstvech, ve znění zák. opatření předsednictva Federálního
shromáždění č. 297/1992 Sb., zák. č. 496/1992 Sb., zák. č. 72/1994 Sb.,
zák. č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb.,
zák. č. 310/2002 Sb., zák. č. 436/2004 Sb. a zák. č. 179/2005 Sb.
Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění zák. č. 441/1992 Sb., nálezu Ústavního
soudu č. 29/1996 Sb., zák. č. 30/1996 Sb., zák. č. 212/2000 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 178/2006 Sb.
Zákon o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících
transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd
v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění zák. č. 320/2002 Sb.
Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
a zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák. č. 253/2001 Sb.,
zák. č. 253/2003 Sb., zák. č. 354/2004 Sb., zák. č. 94/2005 Sb.,
zák. č. 179/2005 Sb., zák. č. 342/2005 Sb., zák. č. 178/2006 Sb.,
zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 118/2008 Sb. a zák. č. 458/2011 Sb.
Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky
související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zák. č. 93/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák. č. 227/2002 Sb.
a zák. č. 531/2006 Sb.
Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý
a mrtvý inventář a zásoby, ve znění nař. vlády č. 57/1993 Sb.
Nařízení vlády ČR o výši náhrady v hotovosti poskytované podle
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění zák. č. 93/1992 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby
zemědělského majetku
Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování
rozvojových programů státu
Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobnějších pravidlech pro plnění
povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republikya jejím vystupování v právních vztazích,
Pozemkovým fondem České republiky
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění
vyhl. č. 427/2009 Sb., vyhl. č. 340/2010 Sb. a vyhl. č. 358/2011 Sb.

č. 42/1992 Sb.

č. 243/1992 Sb.

č. 39/1993 Sb.

č. 95/1999 Sb.

č. 212/2000 Sb.

č. 20/1992 Sb.
č. 504/1992 Sb.
č. 239/1993 Sb.
č. 237/2011 Sb.
č. 433/2002 Sb.

č. 412/2008 Sb.

II. Pozemkové úpravy a pozemkové úřady
A) Platné právní předpisy
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně č. 139/2002 Sb.
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zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 53/2004 Sb., zák. č. 186/2006 Sb.,
zák. č. 124/2008 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb.
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě, ve znění
nař. vlády č. 122/1951 Sb.
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních
veřejné správy, ve znění nař. vlády č. 47/1953 Sb.
Nařízení vlády ČR o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků
přidělených pozemkovým úřadem
Nařízení vlády o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících
s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek
a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením
pozemků
Vyhláška o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty
pozemkových reforem
Vyhláška, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických
jednotek
a
postup
pro
jejich
vedení
a aktualizaci, ve znění vyhl. č. 546/2002 Sb.
Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech
návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb.

č. 116/1949 Sb.
č. 122/1951 Sb.
č. 51/1993 Sb.
č. 72/1999 Sb.

č. 147/1960 Sb.
č. 327/1998 Sb.
č. 545/2002 Sb.

III. Rostlinolékařská péče
A) Platné právní předpisy
Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
ve znění zák. č. 626/2004 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 131/2006 Sb.,
zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 249/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb.,
zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb., zák. č. 490/009 Sb.,
zák. č. 102/2010 Sb. a zák. č. 245/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se vymezují neregistrované odrůdy rostlinného druhu
uvedeného v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí
uvést do oběhu
Vyhláška o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu
doporučených odrůd
Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech
rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu
v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského
intervenčního fondu, ve znění vyhl. č. 380/2011 Sb.
Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění
vyhl. č. 371/2006 Sb. a vyhl. č. 146/2009 Sb.
Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření
původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé
hniloby, ve znění vyhl. č. 328/2008 Sb.
Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření
původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka
nažloutlého, ve znění vyhl. č. 75/2010 Sb.
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č. 326/2004 Sb.

č. 136/2000 Sb.
č. 381/2000 Sb.
č. 327/2004 Sb.
č. 328/2004 Sb.

č. 329/2004 Sb.
č. 331/2004 Sb.
č. 332/2004 Sb.

Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče, ve znění
vyhl. č. 381/2011 Sb.
Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, ve znění
vyhl. č. 147/2009 Sb. a vyhl. č. 384/2011 Sb.
Vyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní
rostlinolékařskou správou, ve znění vyhl. č. 383/2011 Sb.
Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů
rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhl. č. 159/2009 Sb.,
vyhl. č. 76/2010 Sb. a vyhl. č. 382/2011 Sb.
Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového
materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních
prostředcích na ochranu rostlin

č. 333/2004 Sb.
č. 334/2004 Sb.
č. 175/2005 Sb.
č. 215/2008 Sb.
č. 384/2011 Sb.

IV. Veterinární péče
A) Platné právní předpisy
Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 154/2000 Sb.,
zák. č. 102/2001 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb.,
zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 131/2003 Sb.,
zák. č. 316/2004 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 48/2006 Sb.,
zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 182/2008 Sb.,
zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.,
zák. č. 291/2009 Sb., zák. č. 298/2009 Sb. a zák. č. 308/2011 Sb.
Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 296/2008 Sb.,
zák. č. 141/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb.,
zák. č. 75/2011 Sb. a zák. č. 375/2011 Sb.
Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům
živočišných produktů v místě určení
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických
prostředcích
Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty
jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti
nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné
produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech,
ve znění vyhl. č. 232/2005 Sb., vyhl. č. 375/2006 Sb. a vyhl. č. 129/2009
Sb.
Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných
veterinárních činností, ve znění vyhl. č. 610/2004 Sb., vyhl. č. 330/2005
Sb., vyhl. č. 8/2007 Sb., vyhl. č. 134/2007 Sb., vyhl. č. 21/2009 Sb.
a vyhl. č. 168/2010 Sb.
Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích
Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí
přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhl. č. 356/2004 Sb.,
vyhl. č. 389/2004 Sb., vyhl. č. 214/2005 Sb., vyhl. č. 36/2007 Sb.,
vyhl. č. 316/2007 Sb., vyhl. č. 288/2008 Sb. a vyhl. č. 12/2010 Sb.
Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy
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č. 166/1999 Sb.

č. 378/2007 Sb.

č. 125/2011 Sb.
č. 290/2003 Sb.
č. 291/2003 Sb.

č. 296/2003 Sb.

č. 298/2003 Sb.
č. 299/2003 Sb.

č. 329/2003 Sb.

Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, ve znění
vyhl. č. 164/2005 Sb.
Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými
produkty, ve znění vyhl. č. 164/2005 Sb. a vyhl. č. 375/2006 Sb.
Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích
zemí, ve znění vyhl. č. 259/2005 Sb., vyhl. č. 375/2006 Sb.
a vyhl. č. 59/2008 Sb.
Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích
zemí, ve znění vyhl. č. 259/2005 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými
produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních
podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhl. č. 375/2006 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem,
vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu
ze třetích zemí, ve znění vyhl. č. 155/2006 Sb. a vyhl. č. 447/2009 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty
a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění
vyhl. č. 260/2005 Sb. a vyhl. č. 156/2006 Sb.
Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat
Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně
vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz
a nemocí přenosnýchze zvířat na člověka
Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu
předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
ve znění vyhl. č. 356/2004 Sb.
Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při
jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb.,
o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných
veterinárních činností
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče,
ve znění vyhl. č. 289/2008 Sb.
Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí
přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné
produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství, ve znění vyhl. č. 61/2009 Sb.
Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení
s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů
a zařízení vydávajících léčivé přípravky
Vyhláška o stanovení seznamu léčivých a pomocných látek, které lze
použít pro přípravu léčivých přípravků
Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv
Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků
a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického
hodnocení léčivých přípravků
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č. 372/2003 Sb.
č. 373/2003 Sb.
č. 376/2003 Sb.
č. 377/2003 Sb.
č. 379/2003 Sb.
č. 380/2003 Sb.
č. 382/2003 Sb.
č. 202/2004 Sb.
č. 356/2004 Sb.
č. 389/2004 Sb.

č. 610/2004 Sb.

č. 375/2006 Sb.
č. 36/2007 Sb.
č. 289/2007 Sb.
č. 84/2008 Sb.
č. 85/2008 Sb.
č. 86/2008 Sb.
č. 106/2008 Sb.
č. 226/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné
kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi
a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo
dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních
nákladech)
Vyhláška o registraci léčivých přípravků, ve znění vyhl. č. 13/2010 Sb.
a vyhl. č. 171/2010 Sb.
Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející
z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení
a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
Vyhláška o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při
poskytování veterinární péče, ve znění vyhl. č. 143/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané
v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro
některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích
na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní
spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

č. 227/2008 Sb.

č. 228/2008 Sb.
č. 229/2008 Sb.
č. 290/2008 Sb.
č. 344/2008 Sb.
č. 427/2008 Sb.
č. 128/2009 Sb.
č. 94/2010 Sb.
č. 309/2011 Sb.

V. Zemědělská výroba
A) Platné právní předpisy
Zákon o krmivech, ve znění zák. č. 244/2000 Sb., zák. č. 147/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 21/2004 Sb., zák. č. 553/2005 Sb.,
zák. č. 214/2007 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.
a zák. č. 33/2011 Sb.
Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996
Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
Zákon o ochraně chmele, ve znění zák. č. 68/2000 Sb., zák. č. 258/2000
Sb., zák. č. 322/2004 Sb., zák. č. 441/2005 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Zákon o zemědělství, ve znění zák. č. 62/2000 Sb., zák. č. 307/2000 Sb.,
zák. č. 128/2003 Sb., zák. č. 85/2004 Sb., zák. č. 317/2004 Sb.,
zák. č. 94/2005 Sb., zák. č. 441/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb.,
zák. č. 230/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu
č. 409/2006 Sb., zák. č. 35/2008 Sb., zák. č. 95/2009 Sb., zák. č. 109/2009
Sb., zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 291/2009 Sb.
Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění zák. č. 308/2000 Sb., zák. č. 147/2002 Sb.,
zák. č. 317/2004 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 553/2005 Sb.,
zák. č. 9/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.
a zák. č. 490/2009 Sb.
Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění
zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 162/2003 Sb., zák. č. 282/2003 Sb.,
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č. 91/1996 Sb.

č. 93/1996 Sb.
č. 97/1996 Sb.
č. 252/1997 Sb.

č. 156/1998 Sb.

č. 154/2000 Sb.

zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 130/2006 Sb., zák. č. 182/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb.
a zák. č. 32/2011 Sb.
Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb.,
o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zák. č. 147/2002
Sb., zák. č. 149/2002 Sb., zák. č. 219/2003 Sb., zák. č. 377/2005 Sb.,
zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 554/2005 Sb., zák. č. 184/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zák. č. 309/2002 Sb.,
zák. č. 21/2004 Sb., zák. č. 317/2004 Sb., zák. č. 321/2004 Sb.,
zák. č. 441/2005 Sb., zák. č. 553/2005 Sb., zák. č. 296/2007 Sb.
a zák. č. 291/2009 Sb.
Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin
a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů),
ve znění zák. č. 342/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 227/2009 Sb.
a zák. č. 281/2009 Sb.
Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) ve znění zák. č. 444/2005
Sb., zák. č. 178/2006 Sb., zák. č. 299/2007 Sb., zák. č. 96/2009 Sb.,
zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.,
zák. č. 300/2009 Sb. a zák. č. 331/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování
hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních
opatření v těchto oblastech, ve znění nař. vlády č. 219/2007 Sb.
a nař. vlády č. 108/2008 Sb.
Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku
nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy, ve znění
nař. vlády č. 336/2009 Sb.
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování
přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu
s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nař. vlády č. 480/2009 Sb.
Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků
Vyhláška o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění
vyhl. č. 475/2000 Sb.
Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění
vyhl. č. 476/2000 Sb., vyhl. č. 473/2002 Sb., vyhl. č. 399/2004 Sb.,
vyhl. č. 91/2007 Sb. a vyhl. č. 353/2009 Sb.
Vyhláška o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování
půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhl. č. 477/2000 Sb.
a vyhl. č. 400/2004 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhl. č. 401/2004
Sb., vyhl. č. 209/2005 Sb. a vyhl. č. 271/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné
a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního
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č. 408/2000 Sb.

č. 147/2002 Sb.

č. 148/2003 Sb.

č. 219/2003 Sb.

č. 103/2003 Sb.

č. 82/2006 Sb.
č. 83/2009 Sb.

č. 335/2009 Sb.
č. 273/1998 Sb.
č. 274/1998 Sb.
č. 275/1998 Sb.
č. 474/2000 Sb.
č. 221/2002 Sb.

a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhl. 129/2005 Sb.
a vyhl. č. 399/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení
původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení
do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů
Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin
a mikroorganismů
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich
evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským
zákonem, ve znění vyhl. č. 199/2007 Sb., vyhl. č. 213/2009 Sb.
a vyhl. č. 202/2010 Sb.
Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční
laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících
mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými
formuláři
Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech
obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství
Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované
odrůdy, ve znění vyhl. č. 58/2010 Sb.
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele,
révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Vyhláška o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností
v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona,
ve znění vyhl. č. 57/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti
a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhl. č. 125/2007 Sb., vyhl. č. 320/2007
Sb., vyhl. č. 11/2009 Sb., vyhl. č. 446/2009 Sb., vyhl. č. 389/2010 Sb.
a vyhl č. 404/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné
kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi
a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo
dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních
nákladech)
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 178/2009 Sb., vyhl. č. 169/2010 Sb.,
vyhl. č. 336/2010 Sb. a vyhl. č. 198/2011 Sb.
Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě
Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin
do oběhu, ve znění vyhl. č. 298/2010 Sb. a vyhl. č. 168/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění
metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení
Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení
osiva a sadby
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č. 243/2002 Sb.
č. 167/2003 Sb.
č. 458/2003 Sb.
č. 136/2004 Sb.

č. 528/2004 Sb.
č. 151/2005 Sb.
č. 88/2006 Sb.
č. 89/2006 Sb.
č. 332/2006 Sb.
č. 370/2006 Sb.
č. 447/2006 Sb.
č. 448/2006 Sb.
č. 449/2006 Sb.

č. 227/2008 Sb.

č. 356/2008 Sb.
č. 257/2009 Sb.
č. 369/2009 Sb.
č. 415/2009 Sb.
č. 378/2010 Sb.
č. 61/2011 Sb.

VI. Potravinářská výroba
A) Platné právní předpisy
Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění
zák. č. 129/1999 Sb., zák. č. 22/2000 Sb., zák. č. 354/2003 Sb.,
zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 75/2006 Sb., zák. č. 37/2008 Sb.,
zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 95/2011 Sb. a zák. č. 375/2011 Sb.
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 166/1999 Sb.,
zák. č. 119/2000 Sb., zák. č. 306/2000 Sb., zák. č. 146/2002 Sb.,
zák. č. 131/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 94/2004 Sb.,
zák. č. 316/2004 Sb., zák. č. 392/2005 Sb., zák. č. 558/2004 Sb.,
zák. č. 392/2005 Sb., zák. č. 444/ 2005 Sb., zák. č. 229/2006 Sb.,
zák. č. 120/2008 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb.
a zák. č. 375/2011 Sb.
Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 94/2004 Sb.,
zák. č. 316/2004 Sb., zák. č. 321/2004 Sb., zák. č. 444/2005 Sb.,
zák. č. 120/2008 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 29/2009 Sb.
Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zák. č. 179/2005 Sb.,
zák. č. 411/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 215/2006 Sb.,
zák. č. 311/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.
a zák. č. 256/2011 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku
rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování
lihu, ve znění vyhl. č. 82/2000 Sb., vyhl. č. 269/2000 Sb.,
vyhl. č. 386/2003 Sb., vyhl. č. 88/2007 Sb. a vyhl. č. 190/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu,
luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhl. č. 418/2000 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhl. č. 91/2000
Sb. a vyhl. č. 78/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl,
dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici, ve znění
vyhl. č. 419/2000 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky,
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č. 61/1997 Sb.

č. 110/1997 Sb.

č. 146/2002 Sb.

č. 321/2004 Sb.

č. 98/2005 Sb.
č. 141/1997 Sb.
č. 329/1997 Sb.

č. 330/1997 Sb.

č. 331/1997 Sb.

č. 333/1997 Sb.

těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění
vyhl. č. 93/2000 Sb. a vyhl. č. 268/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje
a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína
a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje,
kvasný ocet a droždí, ve znění vyhl. č. 45/2000 Sb., vyhl. č. 57/2003 Sb.,
vyhl. č. 289/2004 Sb. a vyhl. č. 115/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich,
vejce a výrobky z nich, ve znění vyhl. č. 264/2003 Sb. a vyhl. č. 169/2009
Sb.
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení
původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné
laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely
kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní
zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění vyhl. č. 469/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med,
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu
a čokoládové bonbony, ve znění vyhl. č. 43/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky,
mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhl. č. 124/2004 Sb.,
vyhl. č. 78/2005 Sb. a vyhl. č. 370/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou
zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové
plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich
označování, ve znění vyhl. č. 650/2004 Sb. a vyhl. č. 291/2010 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl
jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti
fyzických osob k této činnosti, ve znění vyhl. č. 324/2005 Sb.
Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních
vzorků, ve znění vyhl. č. 611/2004 Sb., vyhl. č. 238/2005 Sb.
a vyhl. č. 459/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské
a potravinářské inspekci, ve znění vyhl. č. 320/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví
a vinařství, ve znění vyhl. č. 437/2005 Sb. a vyhl. č. 28/2010 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění
vyhl. č. 368/2005 Sb., vyhl. č. 497/2005 Sb., vyhl. č. 101/2007 Sb.,
vyhl. č. 127/2008 Sb. a vyhl. č. 117/2011 Sb.
Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
Vyhláška o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje
produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství
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č. 335/1997 Sb.

č. 326/2001 Sb.

č. 243/2002 Sb.
č. 541/2002 Sb.

č. 76/2003 Sb.
č. 77/2003 Sb.
č. 157/2003 Sb.

č. 344/2003 Sb.
č. 194/2004 Sb.
č. 211/2004 Sb.
č. 212/2004 Sb.
č. 323/2004 Sb.
č. 325/2004 Sb.
č. 113/2005 Sb.
č. 366/2005 Sb.
č. 97/2006 Sb.

a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem
Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné č. 227/2008 Sb.
kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi
a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo
dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních
nákladech)
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 č. 45/2010 Sb.
Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských č. 254/2010 Sb.
obcí a viničních tratí
VII. Vodní hospodářství
A) Platné právní předpisy
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb.,
zák. č. 20/2004 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb.,
zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb.,
zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 180/2008 Sb., zák. č. 181/2008 Sb.,
zák. č. 157/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.,
zák. č. 150/2010 Sb., zák. č. 77/2011 Sb. a zák. č. 151/2011 Sb.
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 20/2004 Sb.,
zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 76/2006 Sb.,
zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Zákon o povodích
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky
na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu
Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České
republice v rámci Programu prevence před povodněmi
Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona
č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce
na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky
na financování protipovodňových opatření
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky
na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod
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č. 254/2001 Sb.

č. 274/2001 Sb.

č. 305/2000 Sb.
č. 123/2002 Sb.

č. 94/2005 Sb.

č. 232/2006 Sb.
č. 572/2006 Sb.
č. 94/2009 Sb.
č. 40/1978 Sb.

Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava
a Žďárské vrchy
Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod
Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy
a Žamberk-Králíky
Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod
Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída,
Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,
ve znění nař. vlády č. 229/2007 Sb. a nař. vlády č. 23/2011 Sb.
Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život
a reprodukci původcích druhů ryb a dalších vodních živočichů
a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění nař. vlády
č. 169/2006 Sb.
Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České
republiky
Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody
a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům
povodní
Vyhláška, 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 vyhl. č. 146/2004 Sb.,
vyhl. č. 515/2006 Sb. a vyhl. č. 120/2011 Sb.
Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro
vodní bilanci
Vyhláška o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
ve znění vyhl. č. 195/2003 Sb., vyhl. č. 620/2004 Sb., vyhl. č. 40/2008 Sb.
a vyhl. č. 336/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění
vyhl. č. 333/2003 Sb. a vyhl. č. 267/2005 Sb.
Vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění
vyhl. č. 255/2010 Sb.
Vyhláška o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění
vyhl. č. 93/2011 Sb.
Vyhláška o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím
pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění
vyhl. č. 367/2005 Sb.
Vyhláška o vodoprávní evidenci, ve znění vyhl. č. 619/2004 Sb.,
vyhl. č. 7/2007 Sb. a vyhl č. 40/2008 Sb.
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních
vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů
do informačních systémů veřejné správy
Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru
nemovitostí České republiky
Vyhláška o oblastech povodí
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č. 10/1979 Sb.
č. 85/1981 Sb.
č. 61/2003 Sb.

č. 71/2003 Sb.

č. 262/2007 Sb.
č. 203/2009 Sb.
č. 428/2001 Sb.

č. 431/2001 Sb.
č. 432/2001 Sb.

č. 470/2001 Sb.
č. 471/2001 Sb.
č. 20/2002 Sb.
č. 225/2002 Sb.
č. 590/2002 Sb.
č. 7/2003 Sb.
č. 391/2004 Sb.
č. 23/2007 Sb.
č. 393/2010 Sb.

Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod,
způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod
Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu
hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů
povrchových voda náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu
povrchových vod
Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních
děl

č. 5/2011 Sb.
č. 24/2011 Sb.
č. 49/2011 Sb.
č. 98/2011 Sb.

č. 155/2011 Sb.
č. 216/2011 Sb.

VIII. Myslivost
A) Platné právní předpisy
Zákon o myslivosti, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 59/2003 Sb.,
zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č. 124/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění vyhl. č. 350/2003 Sb.
Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách
provádění lovu, ve znění vyhl. č. 480/2002 Sb.
Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře
a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude
vymezena část honitby jako bažantnice
Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu
mysliveckého hospodaření v honitbě

č. 449/2001 Sb.
č. 244/2002 Sb.
č. 245/2002 Sb.
č. 491/2002 Sb.
č. 7/2004 Sb.
č. 553/2004 Sb.

IX. Rybářství
A) Platné právní předpisy
Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně č. 99/2004 Sb.
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství), ve znění zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 267/2006 Sb.,
zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.,
zák. č. 104/2011 Sb. a zák. č. 375/2011 Sb.
Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu č. 197/2004 Sb.
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
vyhl. č. 239/2006 Sb., vyhl. č. 20/2010 Sb. a vyhl. č. 122/2010 Sb.
X. Lesní hospodářství
A) Platné právní předpisy
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění č. 289/1995 Sb.
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zák. č. 238/1999 Sb., zák. č 67/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb.,
zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 149/2003 Sb.,
zák. č. 1/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb.,
zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č. 124/2008 Sb.,
zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění
zák. č. 387/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 124/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech
2011 až 2015
Vyhláška o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o
ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
Vyhláška o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
Vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy
lesů a o jejich označování, ve znění vyhl. č. 52/1999 Sb.
Vyhláška o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního
podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad
zvýšených nákladů
Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení
hospodářských souborů
Vyhláška o lesním hospodářském plánování
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti o udělení licence v lesním
hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství,
ve znění vyhl. č. 324/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor
služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhl. č. 236/2000
Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění
funkcí lesa
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhl. č. 44/20140 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti
o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených
za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční
náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor
a náležitosti uplatnění nároku
Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

č. 149/2003 Sb.

č. 247/2009 Sb.
č. 77/1996 Sb.
č. 78/1996 Sb.
č. 79/1996 Sb.
č. 80/1996 Sb.
č. 83/1996 Sb.
č. 84/1996 Sb.
č. 100/1996 Sb.
č. 101/1996 Sb.
č. 55/1999 Sb.
č. 433/2001 Sb.
č. 29/2004 Sb.
č. 139/2004 Sb.

č. 335/2006 Sb.
č. 423/2011 Sb.

XI. Ochrana zvířat proti týrání
A) Platné právní předpisy
Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zák. č. 162/1993 Sb., č. 246/1992 Sb.
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zák. č. 193/1994 Sb., zák. č. 243/1997 Sb., zák. č. 30/1998 Sb.,
zák. č. 77/2004 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 77/2006 Sb.,
zák. č. 312/2008 Sb., zák. č. 291/2009 Sb. a zák. č. 308/2011 Sb.
Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění
vyhl. č. 39/2009 Sb.
Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat,
ve znění vyhl. č. 425/2005 Sb. a vyhl. č. 464/2009 Sb.
Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo
jiném usmrcování, ve znění vyhl. č. 424/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat
Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, ve znění
vyhl. č. 205/2011 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat
proti týrání
Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě
Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu
Vyhláška o způsobilosti k označování psů tetováním

č. 207/2004 Sb.
č. 208/2004 Sb.
č. 382/2004 Sb.
č. 346/2006 Sb.
č. 411/2008 Sb.
č. 3/2009 Sb.
č. 4/2009 Sb.
č. 5/2009 Sb.
č. 114/2010 Sb.
č. 128/2010 Sb.

XII. Ekonomické nástroje k podpoře podnikatelských aktivit
A) Platné právní předpisy
Zákon o komoditních burzách, ve znění zák. č. 216/1994 Sb.,
zák. č. 105/1995 Sb., zák. č. 70/2000 Sb., zák. č. 285/2005 Sb.,
zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 230/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 247/2011 Sb. a zák. č. 420/2011 Sb.
Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných
skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku
nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy, ve znění
nař. vlády č. 336/2009 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se určují druhy zemědělského
zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky
pro provozování zemědělských veřejných skladů, ve znění
vyhl. č. 388/2003 Sb.
Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem
zemědělské ekonomiky
Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí,
které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro
výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství
Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech
obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené
v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské
prvovýrobě, ve znění vyhl. č. 395/2008 Sb. a vyhl. č. 14/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování
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č. 229/1992 Sb.

č. 307/2000 Sb.

č. 82/2006 Sb.
č. 403/2000 Sb.

č. 173/2004 Sb.
č. 213/2004 Sb.
č. 88/2006 Sb.
č. 48/2008 Sb.
č. 83/2009 Sb.

přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu
s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nař. vlády
č. 480/2009 Sb.
Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků
Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor
malého rozsahu
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování
některých podpor, ve znění nař. vlády č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti
s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti
poskytování některých podpor

č. 335/2009 Sb.
č. 465/2009 Sb.
č. 479/2009 Sb.
č. 480/2009 Sb.

XIII. Strukturální politika a ekologie v zemědělství
A) Platné právní předpisy
Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 553/2005 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 344/2011 Sb.
a zák. č. 457/2011 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře
mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících
se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých
oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nař. vlády č. 500/2001 Sb.
a nař. vlády č. 203/2004 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem
a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nař. vlády č. 121/2005
Sb., nař. vlády č. 510/2005 Sb. a nař. vlády č. 512/2006 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek
životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření),
ve znění nař. vlády č. 542/2004 Sb., nař. vlády č. 119/2005 Sb.,
nař. vlády č. 515/2005 Sb., nař. vlády č. 351/2006 Sb., nař. vlády
č. 81/2007 Sb. a nař. vlády č. 99/2008 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací
na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích
dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění
nař. vlády č. 512/2006 Sb. a nař. vlády č. 148/2008 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců,
zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit,
do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro
poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti, ve znění nař. vlády
č. 332/2007 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti
s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského
podnikatele, ve znění nař. vlády č. 512/2006 Sb. a nař. vlády č. 96/2008
Sb.
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní
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č. 242/2000 Sb.

č. 505/2000 Sb.

č. 241/2004 Sb.
č. 242/2004 Sb.

č. 308/2004 Sb.

č. 655/2004 Sb.

č. 69/2005 Sb.

č. 75/2007 Sb.

znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními
a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nař. vlády
č. 113/2008 Sb., nař. vlády č. 83/2009 Sb., nař. vlády č. 480/2009 Sb.,
nař. vlády č. 111/2010 Sb., nař. vlády č. 369/2010 Sb., nař. vlády
č. 372/2010 Sb. a nař. vlády č. 283/2011 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění nař. vlády č. 114/2008 Sb., nař. vlády 45/2009 Sb., nař. vlády
č. 83/2009 Sb., nař. vlády č. 480/2009 Sb., nař. vlády č. 78/2010 Sb.,
nař. vlády č. 112/2010 Sb., nař. vlády č. 369/2010 Sb. a nař. vlády
č. 282/2011 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nař. vlády č. 148/2008 Sb.,
nař. vlády č. 83/2009 Sb., nař. vlády č. 480/2009 Sb. a nař. vlády
č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování
hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000
v lesích, ve znění nař. vlády č. 51/2009 Sb., nař. vlády č. 83/2009 Sb.,
nař. vlády č. 480/2009 Sb. a nař. vlády č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnickoenvironmentální opatření, ve znění nař. vlády č. 83/2009 Sb., nař. vlády
č. 480/2009 Sb. a nař. vlády č. 369/2010 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém
zemědělství

č. 79/2007 Sb.

č. 239/2007 Sb.

č. 147/2008 Sb.

č. 53/2009 Sb.
č. 16/2006 Sb.

XIV. Státní zemědělský intervenční fond
A) Platné právní předpisy
Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění zák. č. 128/2003 Sb., zák. č. 41/2004 Sb., zák. č. 85/2004 Sb.,
zák. č. 237/2004 Sb., zák. č. 482/2004 Sb., zák. č. 441/2005 Sb.,
zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 35/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb., zák. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb.
a zák. č. 251/2011 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření
společné organizace trhu se škrobem, ve znění nař. vlády č. 543/2004 Sb.,
nař. vlády č. 149/2005 Sb., nař. vlády č. 143/2006 Sb., nař. vlády
č. 157/2007 Sb. a nař. vlády č. 113/2009 Sb.
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí
záruk pro zemědělské výrobky
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu
s obilovinami
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společných
organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro
zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění
nař. vlády č. 99/2005 Sb. a nař. vlády č. 257/2006 Sb.
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společné
organizace trhu se sušenými krmivy, ve znění nař. vlády č. 198/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem
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č. 256/2000 Sb.

č. 115/2004 Sb.

č. 159/2004 Sb.
č. 180/2004 Sb.
č. 181/2004 Sb.

č. 204/2004 Sb.
č. 205/2004 Sb.

a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory
a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní
povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění
nař. vlády č. 128/2005 Sb., nař. vlády č. 371/2005 Sb., nař. vlády
č. 339/2006 Sb., nař. vlády č. 211/2007 Sb., nař. vlády č. 319/2008 Sb.
a nař. vlády č. 238/2009 Sb.
Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění společných
organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení
o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, ve znění nař. vlády
č. 101/2009 Sb.
Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních
opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění
nař. vlády č. 120/2005 Sb., nař. vlády č. 269/2006 Sb. a nař. vlády
č. 50/2009 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem
a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nař. vlády č. 121/2005
Sb., nař. vlády č. 510/2005 Sb. a nař. vlády č. 512/2006 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek
životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření),
ve znění nař. vlády č. 542/2004 Sb., nař. vlády č. 119/2005 Sb., nař. vlády
č. 515/2005 Sb., nař. vlády č. 351/2006 Sb., nař. vlády č. 81/2007 Sb.
a nař. vlády č. 99/2008 Sb.
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky
v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu
s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nař. vlády č. 517/2004 Sb.,
ve znění nař. vlády č. 258/2005 Sb. a nař. vlády č. 293/2007 Sb.
Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření
společné organizace trhu s vínem, ve znění nař. vlády č. 83/2006 Sb.,
nař. vlády č. 33/2007 Sb., nař. vlády č. 320/2008 Sb., nař. vlády č. 82/2009
Sb., nař. vlády č. 83/2009 Sb., nař. vlády č. 480/2009 Sb., nař. vlády
č. 214/2010 Sb. a nař. vlády č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu
s osivem
Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace
trhu se lnem a konopím, pěstovanými na vlákno
Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek
k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím,
vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování
zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé
druhy vykostěného hovězího masa
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na
zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích
dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění
nař. vlády č. 512/2006 Sb. a nař. vlády č. 148/2008 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců,
zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit,
do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro
poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti, ve znění nař. vlády
č. 332/2007 Sb.
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č. 224/2004 Sb.

č. 225/2004 Sb.

č. 241/2004 Sb.
č. 242/2004 Sb.

č. 244/2004 Sb.

č. 245/2004 Sb.

č. 246/2004 Sb.
č. 248/2004 Sb.
č. 249/2004 Sb.

č. 308/2004 Sb.

č. 655/2004 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti
s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského
podnikatele, ve znění nař. vlády č. 512/2006 Sb. a nař. vlády č. 96/2008
Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových
práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění
opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských
produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nař. vlády č. 285/2007 Sb.,
nař. vlády č. 373/2010 Sb. a nař. vlády č. 173/2011 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin
z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření
společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění nař. vlády č. 44/2007
Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené
platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nař. vlády č. 310/2007
Sb., nař. vlády č. 83/2009 Sb., nař. vlády č. 480/2009 Sb. a nař. vlády
č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné
platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování
informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy
uvedené do klidu, ve znění nař. vlády č. 83/2009 Sb., nař. vlády
č. 480/2009 Sb. a nař. vlády č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní
znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními
a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nař. vlády
č. 113/2008 Sb., nař. vlády č. 83/2009 Sb., nař. vlády č. 480/2009 Sb.,
nař. vlády č. 111/2010 Sb., nař. vlády č. 369/2010 Sb., nař. vlády
č. 372/2010 Sb. a nař. vlády č. 283/2011 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění nař. vlády č. 114/2008 Sb., nař. vlády 45/2009 Sb., nař. vlády
č. 83/2009 Sb., nař. vlády č. 480/2009 Sb., nař. vlády č. 78/2010 Sb.,
nař. vlády č. 112/2010 Sb., nař. vlády č. 369/2010 Sb. a nař. vlády
č. 282/2011 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro
pěstování energetických plodin, ve znění nař. vlády č. 333/2007 Sb.,
nař. vlády č. 83/2009 Sb. a nař. vlády č. 480/2009 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nař. vlády č. 148/2008 Sb.,
nař. vlády č. 83/2009 Sb., nař. vlády č. 480/2009 Sb. a nař. vlády
č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené
platby za rajčata určená ke zpracování, ve znění nař. vlády č. 83/2009 Sb.,
nař. vlády č. 480/2009 Sb. a nař. vlády č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních
doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nař. vlády č. 480/2009
Sb., nař. vlády č. 86/2010 Sb. a nař. vlády č. 87/2011 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování
hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000
19

č. 69/2005 Sb.

č. 196/2005 Sb.
č. 197/2005 Sb.

č. 306/2006 Sb.
č. 337/2006 Sb.
č. 45/2007 Sb.

č. 47/2007 Sb.

č. 75/2007 Sb.

č. 79/2007 Sb.

č. 80/2007 Sb.
č. 239/2007 Sb.

č. 95/2008 Sb.
č. 112/2008 Sb.
č. 147/2008 Sb.

v lesích, ve znění nař. vlády č. 51/2009 Sb., nař. vlády č. 83/2009 Sb.,
nař. vlády č. 480/2009 Sb. a nař. vlády č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační
podpory pěstitelům cukrové řepy
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu
s ovocem a zeleninou, ve znění nař. vlády č. 215/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnickoenvironmentální opatření, ve znění nař. vlády č. 83/2009 Sb., nař. vlády
č. 480/2009 Sb. a nař. vlády č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování
přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu
s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nař. vlády č. 480/2010 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory
na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem
ve vzdělávacích zařízeních
Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování
některých podpor, ve znění nař. vlády č. 369/2010 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti
s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti
poskytování některých podpor
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory
v rámci zvláštního opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných
výrobků
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby
na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nař. vlády
č. 369/2010 Sb.

č. 149/2008 Sb.
č. 318/2008 Sb.
č. 53/2009 Sb.
č. 83/2009 Sb.

č. 478/2009 Sb.
č. 479/2009 Sb.
č. 480/2009 Sb.
č. 77/2010 Sb.
č. 87/2010 Sb.

XVI. Bezpečnost práce v zemědělství
A) Platné právní předpisy
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních č. 27/2002 Sb.
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související
s chovem zvířat
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních č. 28/2002 Sb.
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese
a na pracovištích obdobného charakteru
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