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PRAVIDLA SOUTĚŽE 

„VODA A KLIMATICKÁ 
ZMĚNA“ 2020 

 

 

I. Organizátor soutěže 
 
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2020 soutěž s názvem „Voda 
a klimatická změna“ určenou pro všechny žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií a pro 
žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami. 

 
II. Téma soutěže 
 
Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 
22. března. Každý rok Ministerstvo zemědělství vodu představuje z jiného úhlu pohledu a  v souladu 
s celosvětovým tématem. Pro rok 2020 je jím „Water and Climate change – Voda a klimatická změna“.  
 
Ministerstvo zemědělství vnímá zásadní význam vody pro lidstvo, osvěta veřejnosti o nenahraditelném 
významu vody a vodním hospodářství patří mezi jeho priority obsažené ve Strategii resortu 
Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Soutěž vyhlašovaná Ministerstvem 
zemědělství představuje důležitou součást osvěty veřejnosti. Seznamuje děti každoročně s významem 
vody v rámci celosvětového měřítka z různých úhlů pohledů, přináší jim nová témata k zamyšlení 
ohledně vody a vodního hospodářství a pomáhá tak rozšiřovat povědomí široké veřejnosti o významu 
vody. Smyslem soutěže Ministerstva zemědělství je, aby děti pochopily, proč je voda tak důležitá, 
jakým způsobem se s ní hospodaří, jaké jsou možnosti a problémy. Cílem soutěže je, aby si děti 
uvědomily význam vody, aby jí chápaly jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, aby 
pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit. Zejména v době probíhající 
klimatické změny význam vody vzrůstá a šetrné hospodaření a zajištění vodních zdrojů pro budoucí 
generace nabývá na významu. 
 
Letošní téma Světového dne vody je o vodě a klimatické změně. S růstem světové populace roste 
poptávka po vodě, která vyčerpává přírodní zdroje a poškozuje životní prostředí na mnoha místech. 
Účinnější využívání vody přispěje ke snížení tvorby skleníkových plynů.  
 
Podtémata, která přibližují, doplňují a objasňují téma letošního Světového dne vody: 
 
Nemůžeme si dovolit dále čekat. Pro tvůrce politiky v oblasti klimatu by měla být voda základem 
akčních plánů. 
Voda musí být středem zájmu společnosti. Zpoždění klimatu je stejně nebezpečné jako jeho popírání, 
proto každá země musí pracovat rychleji. Extrémní změny počasí způsobují, že se voda stává vzácnější, 
nepředvídatelnější a znečištěnější. Lidé potřebují vodu nejen k přežití, ale i pro všechny stěžejní oblasti 



jako je hygiena, zdravotnictví, vzdělávání, obchod a průmysl. Akční plány pro řešení změny klimatu je 
proto třeba propojovat navzájem mezi jednotlivými sektory a koordinovat se sousedními státy tak,  
aby bylo vzájemně zajištěno bezpečné a udržitelné hospodaření s vodou. 

• Napadá vás, jak zadržet vodu na našem území? 

• Máte nápad, jak dostat vodu i do oblastí, kde není? 

Voda může pomoci v boji proti změně klimatu. Existují udržitelná, cenově dostupná a flexibilní řešení 
pro vodu a hygienu. 
Boj s klimatickými změnami otevře ekonomice v mnoha oblastech obrovské příležitosti. Je třeba 
přijmout cirkulační výrobní systémy pro efektivnější využívání vody. S růstem světové populace vzrůstá 
poptávka po vodě, která vyčerpává přírodní zdroje a poškozuje životní prostředí na mnoha místech. 
Řešení zahrnují ochranu zdrojů uhlíku, jako jsou oceány a mokřady, zavádění zemědělských technik 
šetrných ke klimatu a vyšší opětovné využití odpadních vod. Voda je náš nejcennější zdroj – musíme  
ji používat zodpovědněji, musíme vyvážit společenskou potřebu vody a zároveň zajistit, aby ani 
nejchudší lidé nezůstali bez vody.  

• Napadá vás, kde všude nebo jakým způsobem byste mohli opakovaně využívat vodu? 

• Jak byste zajistili dostatek vody pro všechny? 

Roli hrají všichni. Je překvapivé, kolik rozhodnutí může kdokoli a kdekoli udělat, aby vyřešil změnu 
klimatu. 
Generální tajemník OSN António Guterres řekl: „Varování jsou nezbytná, ale strach práci nedokončí. “ 
Změna klimatu může být děsivá a zastrašující, ale každý z nás může přispět okamžitě tím, že nebude 
plýtvat vodou. I takto malý a zdánlivě nevýznamný krok může mít velký význam. Tisíce lidí na celém 
světě zveřejňují své klimatické akce, kterými přispívají k záchraně planety. Může se jednat např. 
o krátké 5-ti minutové sprchování místo koupání ve vaně, zastavení vody při čištění zubů, úsporné 
splachování.  

• Jakým způsobem byste využívali vodu, abyste zajistili její dostatek i pro budoucí generace? 

• Napadají vás další možnosti, jak efektivně využívat vodu nebo kde všude a jakým způsobem 

jí lze šetřit?  

 
Prosíme učitele, aby s dětmi téma soutěže prodiskutovali a vysvětlili před vytvářením soutěžních prací. 
Více informací k tématu lze nalézt zde: http://www.worldwaterday.org nebo další inspirace  
na https://www.youtube.com/results?search_query=world+water+day+2020. 

 
III. Zadání a pravidla soutěže 
 
Do soutěže se mohou zapojit základní školy, nižší třídy víceletých gymnázií a školy pro žáky se speciálně 
vzdělávacími potřebami.  
 
Ministerstvo zemědělství doporučuje, aby si každá škola, jejíž žáci se budou chtít soutěže zúčastnit, 
vyhlásila soutěž v rámci školy, představila letošní téma a uspořádala vlastní výstavu soutěžních děl, na 
které budou vybrány tři nejlepší práce z každé kategorie (např. bodováním či tajným hlasováním). 
Každá škola, která se chce soutěže zúčastnit, zašle vítězné práce hromadně na Ministerstvo 
zemědělství v určeném termínu do 13. 3. 2020. Tyto zaslané vítězné práce postoupí do 
celorepublikového kola, ve kterém porota složená ze zástupců organizátora vybere nominovaná díla  
a finální vítězná díla v každé kategorii. Nominovaná i vítězná díla budou zveřejněna na webu 
Ministerstva zemědělství, na konferenci ke světovému dni vody a na výstavě v Národním zemědělském 
muzeu. 
 

http://www.worldwaterday.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=world+water+day+2020


Každý žák může soutěžit pouze s jednou prací. Ke každé práci musí být čitelně uveden název díla, jméno 
a příjmení autora, jeho věk, třída, adresa školy, kraj, kontaktní e-mail učitele a musí k ní být připojeno 
Prohlášení zákonného zástupce autora díla, tj. zákonného zástupce žáka, a Souhlas se zpracováním 
osobních údajů (dle GDPR).  
 
UPŘESNĚNÍ: 
Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplňuje zákonný zástupce dítěte v případě, že má zájem 
o zveřejnění osobních údajů dítěte na webových stránkách MZe, ve vodohospodářských publikacích 
zpracovávaných MZe, na Vodohospodářské konferenci dne 24. 3. 2020 a na výstavě v Národním 
zemědělském muzeu. Souhlas se zpracováním osobních údajů má platnost do doby vyhlášení dalšího 
ročníku dětské soutěže ke Světovému dni vody, maximálně 3 roky, případně lze Souhlas kdykoliv 
odvolat (podrobnosti najdete v  Souhlasu, který je zveřejněný spolu s ostatními dokumenty k soutěži). 
Vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, popř. nezaslání Souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, neznamená vyloučení dítěte z účasti v soutěži, pouze to, že nebudou zveřejněny 
osobní údaje dítěte, tj. u obrázku bude uvedeno např. jen „žákyně 1.B, ZŠ…“. 
 
Práce posílejte v obálce/balíku označené heslem „SOUTĚŽ“ na adresu Ministerstvo zemědělství, 
Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, nejpozději 
do 13. 3. 2020. K pracím doručeným po uvedeném termínu se nepřihlíží. 
 

Soutěž má tři věkové kategorie:  

 

1. kategorie – pro žáky I. stupně základních škol  
KOLÁŽ 

1. Každá koláž musí být prací pouze jednoho žáka. Každý žák se může v rámci své kategorie 

zúčastnit soutěže pouze s jednou soutěžní prací.  

2. Koláž musí vyjadřovat problematiku na téma „Voda a klimatická změna“, může být zpracován 

libovolnou výtvarnou technikou. 

3. Požadovaná velikost koláže je na formátu A3. 

4. Na zadní straně koláže bude uveden název, příp. popis koláže, jméno autora, třída, adresa 

školy, kraj, kontakt na učitele. K dílu bude přiloženo řádně vyplněné a podepsané Prohlášení 

zákonného zástupce autora díla, tj. zákonného zástupce žáka, a Souhlas se zpracováním 

osobních údajů – oba dokumenty ke stažení zde: www.eagri.cz/detska-soutez 

5. Termín uzávěrky je 13. 3. 2020. 

6. Práce zaslané do soutěže nebudou vráceny.  

7. Hodnocena bude především kvalita uměleckého provedení vzhledem k věku dítěte, dodržení 

tématu soutěže a originalita provedení i vybraného námětu. 

8. Za 1. kategorii může škola zaslat maximálně 3 koláže za školu.  

2. kategorie – pro žáky II. stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií 
MODEL 

1. Každý model musí být maximálně prací tří žáků. Každý žák, respektive skupinka žáků, se může 

v rámci této kategorie účastnit soutěže pouze s jedním modelem.  

2. Model musí souviset s problematikou na téma „Voda a klimatická změna“. 

3. Model může být vyroben libovolnou technikou, maximální velikost modelu je 30x30x30 cm. 

4. Ke každému dílu bude uveden název, příp. popis, jméno autora/autorů, věk, třída, adresa 

školy, kraj. Také bude přiloženo Prohlášení zákonného zástupce autora díla, tj. zákonného 

http://www.eagri.cz/detska-soutez


zástupce žáka, a Souhlas se zpracováním osobních údajů – oba dokumenty ke stažení zde:  

www.eagri.cz/detska-soutez 

5. K modelu Ministerstvo zemědělství doporučuje fotograficky zdokumentovat dílo pro 

případné poškození z důvodu přepravy. V případě poškození si zástupce organizátora vyžádá 

zaslání fotografie modelu. 

6. Termín uzávěrky je 13. 3. 2020. 

7. Práce zaslané do soutěže nebudou vráceny. 

8. Za 2. kategorii může škola zaslat maximálně 3 modely za školu.  

3. kategorie – pro žáky škol/tříd se speciálně vzdělávacími potřebami 
OBRÁZEK 

1. Každý obrázek musí být prací pouze jednoho žáka. Každý žák se může v rámci své kategorie 

zúčastnit soutěže pouze s jednou soutěžní prací.  

2. Obrázek musí souviset s problematikou na téma „Voda a klimatická změna“, může být 

zpracován libovolnou výtvarnou technikou. 

3. Požadovaná velikost obrázku je formát A3. 

4. Na zadní straně obrázku bude uveden název, příp. popis obrázku, jméno autora, třída, adresa 

školy, kraj, kontakt na učitele. K dílu bude přiloženo řádně vyplněné a podepsané Prohlášení 

zákonného zástupce autora díla, tj. zákonného zástupce žáka, a Souhlas se zpracováním 

osobních údajů – oba dokumenty ke stažení zde: www.eagri.cz/detska-soutez 

5. Termín uzávěrky je 13. 3. 2020. 

6. Práce zaslané do soutěže nebudou vráceny.  

7. Hodnocena bude především kvalita uměleckého provedení, dodržení tématu soutěže 

a originalita provedení i vybraného námětu. 

8. Za 3. kategorii může škola zaslat maximálně 3 obrázky za školu.  

IV. Ocenění vítězů soutěže 
 
Soutěžící z každé kategorie, kteří se v rámci celorepublikového kola umístí na prvním, druhém a třetím 
místě, obdrží věcné ceny. Třídy vítězů obdrží speciální ceny.  
 
1. kategorie 
1. místo   digitální podvodní fotoaparát  
2. místo inline brusle   
3. místo  poukázka na stolní hry, výtvarné potřeby nebo knihy  

 
2. kategorie  
1. místo digitální fotoaparát  
2. místo bezdrátová sluchátka  
3. místo poukázka na stolní hry, výtvarné potřeby nebo knihy 
 
3. kategorie 
1. místo   poukázka na stolní hry, výtvarné potřeby nebo knihy v hodnotě cca 3 000 Kč 
2. místo poukázka na stolní hry, výtvarné potřeby nebo knihy v hodnotě cca 2 000 Kč 
3. místo  poukázka na stolní hry, výtvarné potřeby nebo knihy v hodnotě cca 1 000 Kč 

 

 
 

http://www.eagri.cz/detska-soutez
http://www.eagri.cz/detska-soutez


V. Harmonogram soutěže 
 
Vyhlášení soutěže – 17. 2. 2020 
MZe zajistí, prostřednictvím krajských školských koordinátorů, odeslání plakátu a pravidel soutěže na 
jednotlivé zřizovatele škol v České republice a zveřejní informaci o soutěži na webovém portálu eAGRI. 
 
Uzávěrka soutěže – 13. 3. 2020 
Jednotlivé školy odešlou nejpozději do 13. března 2020 v obálce/balíku označené heslem „SOUTĚŽ“  
na adresu Ministerstva zemědělství, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, 
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, soutěžní práce spolu s prohlášením zákonného zástupce a souhlasem  
se zpracováním osobních údajů. K pracím doručeným po uvedeném termínu se nepřihlíží. 
 
Slavnostní vernisáž – 24. 3. 2020 
U příležitosti Světového dne vody proběhne v Praze v rámci Vodohospodářské konference slavnostní 
vernisáž nominovaných obrázků a fotografií za každý kraj. 
 
Výstava nejlepších prací – květen/červen 2020 
Dočasná expozice nominovaných prací v budově Národního zemědělského muzea v Praze. 
 
Vyhlášení vítězů – 15. 4. 2020 
Na webových stránkách Ministerstva zemědělství budou uveřejněna jména vítězů jednotlivých 
kategorií (www.eagri.cz/detska-soutez). 
 
Ocenění vítězů – květen/červen 2020 
Výherci obdrží své ocenění poštou.  

 
VI. Kontakt 
 
soutez@mze.cz 

 
VII. Ostatní ustanovení  
 
V rámci této soutěže si organizátor vyhrazuje právo vyřadit soutěžní dílo splňující jednu či více 
z následujících podmínek: 
a) je v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky,  
b) obsahuje jakákoli nevhodná vizuální či slovní vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými 

mravy, 
c) obsahuje vizuální, slovní či jiné informace nebo součásti, jež mohou porušovat práva duševního 

vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva nebo jiná práva třetích osob 
nebo jež mohou vést k nekalému soutěžnímu jednání,  

d) obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, 
k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,  

e) jakýmkoli jiným způsobem by mohlo poškodit dobré jméno organizátora, 
f) nebylo k němu přiloženo a poté společně s dílem doručeno řádně vyplněné a podepsané 

Prohlášení zákonného zástupce autora díla, 
g) bylo doručeno na Ministerstvo zemědělství po 13. 3. 2020. 

 
Organizátor neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zničení zásilek obsahujících dokumentaci 
k projektu v rámci poštovní přepravy ani za jejich řádné doručení na adresu organizátora. 
 

http://www.eagri.cz/detska-soutez


Podpisem „Prohlášení zákonného zástupce autora díla“, účastí v soutěži a zasláním soutěžního díla 
vyjadřuje zákonný zástupce účastníka souhlas s těmito pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas 
se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa pro účely této 
soutěže, v souladu s GDPR. 
 
Účastí v soutěži dále uděluje soutěžící organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití díla, a to ke 
všem způsobům užití v době poskytnutí známým a/nebo v budoucnu vzniklým včetně možnosti 
provádět úpravy děl v neomezeném rozsahu, na celou dobu trvání majetkových práv, pro území celého 
světa.  
 
V rámci užití díla je organizátor oprávněn užít dílo vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě 
(tj. v jaké bylo účastníkem odevzdáno), ale i v podobě díla vzniklého úpravou a jinou změnou díla, 
spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem, zařazením do souboru 
děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo upravovat a jinak 
měnit. 

Nepeněžitou cenu nelze nahradit finančním plněním. V případě nepředvídaných okolností si 
organizátor vyhrazuje právo poskytnout výhercům náhradní ceny obdobného charakteru. Ceny ze 
soutěží není možné vymáhat právní cestou. 

Organizátor je oprávněn tuto soutěž kdykoli v plném rozsahu zrušit či odvolat, stejně jako tato pravidla 
kdykoliv změnit, stejně jako neudělit žádnou cenu nebo některé z cen. V takovém případě pozbývá 
účinnosti předcházející znění pravidel a soutěž se řídí změněnými pravidly. Pravidla a jejich případné 
změny budou po celou dobu konání soutěže trvale zveřejněny zde: www.eagri.cz/detska-soutez. 

Dále si organizátor vyhrazuje právo se všemi, tedy oceněnými i neoceněnými, zaslanými díly volně 
disponovat a využít je pro publikační, propagační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat 
je apod., a to bez jakékoli finanční či jiné náhrady. 

http://www.eagri.cz/detska-soutez

