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Zápis z 69. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 4. 2. 2015 

 

Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Petra Škopová, MBA, Ing. Petr 

Mareš, Ing. Stanislav Rampas, Ing. Josef Čech, Ing. Kamil Toman, Lubomír Burkoň, Jan Florian, 

Daniela Augustinová 

Omluveni: Ing. Jaroslav Vojtěch, Ivan Jüptner, Ing. Vít Šimon, Ph. D., Ing. Zdeněk Perlinger 

Hosté: Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIF                                                                                                                  

Ing. Pavel Sekáč- VŘ Sekce přímých plateb a rozvoje venkova 

Ing. Martin Šebestyán, MBA- ředitel SZIF 

Ing. Vítězslav Vopava- náměstek ředitele SZIF (Sekce dotací SZP) 

Ing. Jindřich Petr- oddělení zakladatelské činnosti MZe 

                                                                                                            

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 69. jednání ABK a jednání s 

přizvanými hosty. 

 

2.     Kontrola zápisu z 68. jednání ABK 

Zápis z 68. jednání ABK byl schválen bez připomínek.                                                                           

Ing. Stehlík provedl kontrolu plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání ABK dle zápisu: 

•  Ing. Čech, Mgr. Havlíček- podněty č.59, 71 pěstování máku a konopí – nadměrná 

administrativa: informoval Ing. Čech- po jednání se zástupci MZdr, proběhne v únoru schůzka 

všech dotčených stran se zástupci policejního prezidia ČR. K jednání bude přizván i NM SZIF 

Ing. Vopava.  

úkol:  Ing. Stehlík, Ing. Čech- informovat na příštím jednání 

 

•     jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech  

 

 podnět č.333 Změna Nitrátové směrnice: (ad diskuse z 61. jednání ABK MZe) 

Ing. Stehlík- ABK obdržela informaci o aktuálním stavu implementace Nitrátové směrnice 

v rámci probíhajícího šetření EU Pilot (4549/13/ENVI). 

 úkol:  t. č. ve sledování, případné informace referovat na příštím jednání.  
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 podnět č.392 Stavební zákon-rekultivace ornice: uplatňování stavebního zákona při 

rekultivaci ornice na zemědělské půdě na větší ploše než zákonem povolených 300 m².                                                                                                                                                                                                                

Ing. Stehlík, Ing. Čech- v průběhu února se uskuteční jednání s ředitelkou odboru stavebního 

řádu Ing. Pavlovou, ke kterému bude přizván zástupce MŽP Ing. Sklenář. 

úkol:  trvá, Ing. Čech podá informace na příštím jednání 

 

 Ochranná pásma vodních zdrojů – (dle zápisu z 53. jednání) 

Ing. Stehlík- proběhlo jednání s VŘ RNDr. Punčochářem. V průběhu ledna měla ABK obdržet 

zprávu, zatím bez reakce.                                                

úkol:  trvá, Ing. Stehlík požádá VŘ RNDr. Punčocháře o zaslání, informovat na příštím jednání  

 

•     jednání MMR + ČÚZK + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech, Ing. Toman 

(k řešení sloučen podnět č.415 Územní plánování, změna staveb. zákona)                                                                                                                        

Uvedené podněty vyžadují provedení změn v zákoně (katastrální a stavební) ve vzájemné 

spolupráci MZe (OLP + ABK), MMR a ČÚZK.  

 

 umožnění převádět v KN ornou půdu na TTP a zpět bez nutnosti vyjádření jakéhokoliv 

úřadu:  

Ing. Čech- předchozí trvá. Převod R - T lze provádět na základě ohlášení vlastníka, u převodu 

T – R je vyžadován souhlas MŽP dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu. 

úkol:   trvá, t. č. beze změn- bude projednáno na schůzce s Ing. Pavlovou a Ing. Sklenářem 

 

 podnět č.302  Umísťování jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině:  

Ing. Čech- předchozí trvá, MZe čeká na vyjádření MŽP (následně MZe předloží MMR návrh 

zásadní připomínky k připravované novele stavebního zákona). ABK bude informována o 

dalším postupu (Mgr. Hejátko). 

úkol: trvá, Ing. Čech pokračovat v nastavené spolupráci, informovat na příštím jednání  

 

•   Mgr. Ing. Šebek, Ing. Škopová- podnět č.320 Prodej ze dvora (maso malých přežvýkavců):            

informoval Ing. Stehlík- materiál s výkladem požadavků na malou porážku a jatka na farmách 

byl v lednu zveřejněn na stránkách eAGRI. K nalezení zde:  

http://portal.mze.cz/public/web/file/355416/ABK_MZe___Vyklad_pozadavku_na_malou_po

razku_a_jatka_na_farmach.pdf 

MVDr. Váňa zaslal komisi požadovaný stav domácích porážek za r. 2014, následně se 

uskuteční jednání (10. 2. 2015). Ing. Stehlík- zjistit kolik hospodářství dle uvedené statistiky, 

poráží opakovaně.  

úkol: za ABK splněno, dále pouze ve sledování 

http://portal.mze.cz/public/web/file/355416/ABK_MZe___Vyklad_pozadavku_na_malou_porazku_a_jatka_na_farmach.pdf
http://portal.mze.cz/public/web/file/355416/ABK_MZe___Vyklad_pozadavku_na_malou_porazku_a_jatka_na_farmach.pdf
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•   Ing. Toman, p. Augustinová- podnět č.304 Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu 

farmáře + podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: předchozí trvá (viz zápis z 68. 

jednání ABK MZe), t. č. ve sledování 

Řešeno s podněty týkající se LPIS : 

 Ing. Perlinger- podnět č.336 Agentura LPIS-informovanost: trvá, t. č. se do stabilizace 

systému LPIS s navrhovanou úpravou nepočítá                                                                                                               

úkol:  ve sledování, po stabilizaci systému bude ABK požadovat realizaci návrhu 

 
 Ing. Stehlík- podnět č.358 Zápisy do LPIS: předchozí trvá                                                               

úkol: ve sledování, po stabilizaci systému Ing. Stehlík projedná tzv. „zablokování LPISu“ 

opětovně se zástupci SZIFu   

•     úkol z jednání: Jednotný systém kategorizace VDJ v rámci resortu zemědělství (včetně 

ČSÚ): cílem je sjednotit, zjednodušit a vytvořit fungující systém tak, aby se národní legislativa 

přizpůsobila požadavkům EK (ad zápis z 64. jednání ABK MZe, bod 4. Různé, diskuse). 

Ing. Stehlík- byla doručena odpověď NM Ing. Šnejdrly, která však nekorespondovala se závěry 

přijatými dne 2. 7. 2014. Komisi bylo sděleno, že k problematice stanovení koeficientů VDJ 

proběhla řada jednání jak mezi jednotlivými útvary MZe, tak i jinými nevládními 

organizacemi. Výsledkem bylo stanovení určitých koeficientů VDJ, které byly zakomponovány 

do jednotlivých připravovaných návrhů NV (v současnosti platný návrh přepočítávacích 

koeficientů byl komisi zaslán). 

ABK- mít několik přepočítávacích koeficientů je neudržitelný stav, který nelze podporovat. 

Komise se proto se svým požadavkem obrátí přímo na pana ministra prostřednictvím 

šéfporadkyně Ing. Prečanové. 

úkol: p. Augustinová, Ing. Stehlík připravit dopis panu ministrovi, podat informace na příštím 

jednání     

                                                                                                                                

•  Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- podnět č.325 Odborná způsobilost, školení vs. dosažené 

odborné vzdělání + č.332 POR – zrušení I. stupně + kontrolní systém SRS: ve spolupráci 

s Ing. Hnízdilem a Ing. Gočálovou.  

Ing. Stehlík- po jednání na MZdr nebyla ABK informována o dalším vývoji v dané věci. 

Ing. Čech- Ing. Gočálová v kontaktu s MŠMT, nutné změnit rámcové vzdělávací programy pro 

jednotlivé obory (konec r. 2015). Poradou vedení MZe byla schválena koncepce vzdělávání. 

úkol: p. Augustinová požádat Ing. Hnízdila a Ing. Gočálovou  o zaslání informací, referovat na 

příštím jednání  

•    p. Burkoň, Ing. Toman, Ing. Stehlík- podnět č.353 SPÚ-změna metodiky: t. č. probíhá VPŘ 

k návrhu zákona o SPÚ, p. Burkoň referoval body resp. připomínky k novele- zastavení 

prodeje státní půdy, splátkový prodej na 10 let, cena půdy (není dle BPEJ), úhrada nákladů 
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spojených s oceněním pozemku, opakované dokladování bezdlužnosti, absence uplatnění 

práv dědice (chybí možnost přechodu splátkového režimu na dědice). 

Ing. Toman- navržená úprava předkupního práva znamená zbytečnou administrativní zátěž, 

protože vyžaduje u převodů společníků na společnosti a při převodech podniku na příbuzné 

(§15 odst. 7), požádat SPÚ o nevyužití předkupního práva dle odstavce 2, i když zákon sám 

stanoví, že se předkupní právo v těchto případech neuplatní. Požadujeme přepracovat znění 

tak, aby se zachoval stávající stav, kdy se žádat v těchto případech zcela logicky nemusí, 

protože se předkupní právo ze zákona neuplatní.  

Ing. Stehlík- za zvážení stojí změny pro převody u právnických i fyzických osob. Jsme pro 

zachování ohlašovací povinnosti "uskutečňovatele" převodu splátkového kalendáře SPÚ v 

rámci uvedených převodů a pokud se SPÚ do x dnů (např. 30) nevyjádří tak, že nejde o 

převod dle §15 odst. 7, bude bráno celé řízení za proběhnuté a schválené. Podmínku termínu 

vyjádření SPÚ k uplatnění předkupního práva by bylo dobré uvést i u dalších ustanovení 

novely zákona. Dále navrhujeme, aby v preambuli změny zákona byly uvedeny a vyčísleny 

predikované nároky, které si na rezervu státní půdy vytvářejí jednotlivé resorty, včetně 

zdůvodnění takových nároků. 

úkol: p. Augustinová odešle připomínky a následně požádá o zaslání jejich vypořádání. 

Informovat na příštím jednání 

 

•    Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- č.377 Povinnosti příjemce národních dotací- 

nadměrná administrativa: (ad diskuse s Ing. Jirouškem / zápis z 66. jednání ABK, bod 4.)  

Ing. Čech- v současné době probíhá VPŘ k revizi stávajících dotačních titulů 

p. Augustinová- komise tento materiál neobdržela 

Ing. Stehlík- požádat o zaslání materiálu „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro rok 2015“ 

úkol:  Ing. Čech požádat Ing. Jirouška o zaslání materiálu (již během jednání splněno), komise 

zašle případné připomínky 

 

•   Ing. Perlinger- podnět č.384 SZIF - Pravidla PRV oblast podpory 1.3.1. - uznatelné náklady 

projektu: úkol:  trvá, z důvodu nepřítomnosti Ing. Perlingera-informovat na příštím jednání 

 

•   Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- podnět č.396 Zákon č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřev. 

výrobků na trh: projednat s panem ministrem (s jak velkými objemy dřeva se obchoduje atd.)                                                                                                                                       

úkol: trvá, Ing. Stehlík informovat na příštím jednání 

 

•  Ing. Šimon- podnět č.398 Přeprava nadměrného vozidla, soupravy (gesce Min. dopravy): 

úkol: trvá z důvodu nepřítomnosti gestora, Ing. Šimon informovat na příštím jednání  

• Ing. Perlinger- podnět č.408 Realizace projektu v rámci PRV, oblast I.3.1:                          

úkol: trvá, z důvodu nepřítomnosti Ing. Perlingera-informovat na příštím jednání 
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•    Ing. Toman- podnět č.414 Krajinné prvky: jednání komise se zúčastnil VŘ Ing. Sekáč,ředitel 

SZIF Ing. Šebestyán a NM SZIF Ing. Vopava. SZIF převezme na sebe veškerou důkazní 

povinnost. Dále viz bod. 4. Různé, diskuse.                     

úkol: za ABK vyřešeno - vyřadit 

 

•  Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry: viz bod. 4. Různé, 

diskuse  

úkol: trvá, vyčkat na zaslání vyjádření EK  

 

•   úkol z jednání- Informace o probíhající legislativní změně dle vyhlášky 189/2013 o ochraně 

dřevin a povolování jejich kácení ze 7. 6. 2013- beze změn                                                                                         

úkol: trvá, Ing. Škopová zjistí informaci o dalším postupu ve věci ústavní stížnosti, referovat 

na příštím jednání 

 

•    Ing. Stehlík- podnět č.420 Plemenářské kontroly: řešeno s ředitelku ČPI Ing. Majzlíkovou 

(ad 68. Jednání ABK MZe bod 4. Různé, diskuse)  

úkol:  za ABK splněno, vyřadit 

•    Mgr. Ing. Šebek-podnět č.424 ÚKZÚZ-nelogičnost kontroly: 2. 2. 2015 doručena odpověď 

ředitele ÚKZÚZ, podnět v řešení 

úkol:  trvá, Mgr. Ing. Šebek podat informace na příštím jednání 

 

•  Mgr. Ing. Šebek- podnět č.425 SPÚ-vydání náhradních pozemků: podnět projednán 

s ředitelkou SPÚ, přislíbeno řešení 

úkol:  za ABK vyřešeno - vyřadit 

 

•  Mgr. Ing. Šebek- podnět č.426 Spor (PUZČ): Mgr. Havlíček prověřil dostupné informace 

zaslané žadatelem, doporučeno obrátit se na PK PRV 

úkol:  Mgr. Ing. Šebek informovat autora podnětu a doporučit mu zaslání podnětu PK PRV 

 

•   Mgr. Ing. Šebek podnět č.427 Přezkoumání zamítnutí námitky: podnět zaslán Přezkumné 

komisi PRV  

úkol:  za ABK vyřešeno - vyřadit 

 

•     Ing. Stehlík- podnět č.428 Prodej zemědělské půdy: probíhá novela zákona o SPÚ, 

informovat autora 

úkol:  p. Augustinová, Ing. Stehlík připravit odpověď tazateli 

•     Ing. Stehlík- podnět č.429 Zelená nafta - evidence pro CS: autorovi odeslána odpověď  

úkol:  za ABK vyřešeno - vyřadit 
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3.     Rozdělení nových podnětů 

•   podnět č.430 DS-Povodí Ohře: p. Augustinová- podnět týkající se nemožnosti komunikace 

prostřednictvím datové schránky 

úkol:  p. Augustinová požádá vedení Povodí Ohře o vyjádření k podnětu, podat informace na  

příštím jednání 

 

 

4.     Různé, diskuse   

 

Proběhla diskuse s přizvanými hosty Ing. Sekáčem, Ing. Šebestyánem a Ing. Vopavou. 

 

 podnět č.414 Krajinné prvky: 

 

Ing. Šebestyán- s prokazováním porušení KP souhlasíme, nicméně návrh čestného prohlášení 

není dle SZIF adekvátní doklad (pozn. ABK navrhovala čestné prohlášení jako možnost, jak 

dokázat, že za porušení KP třetí osobou nemůže žadatel odpovídat a rovněž nemůže 

prokázat to, že porušení KP nezpůsobil). Z tohoto důvodu bylo dojednáno, že SZIF převezme 

na sebe veškerou důkazní povinnost. Pokud dojde k porušení resp. zničení KP- žadatel podá 

oznámení (pokud poškození zjistí sám), anebo se sepíše kontrolní protokol (při kontrole)  

a SZIF bude požadovat výpověď žadatele. Pokud bude SZIF v podané výpovědi spatřovat 

nesrovnalosti, popřípadě se bude jednat o velký rozsah porušení, může v tomto případě SZIF 

podat trestní oznámení na neznámého pachatele k prověření všech uváděných skutečností. 

Ing. Sekáč- MZe s uvedeným návrhem SZIF souhlasí. Po aplikaci daného postupu se uvidí, zda 

li bude tento postup dostatečným důkazem ve vztahu k auditním institucím EK.  

p. Burkoň- než porušení KP SZIF dořeší, na jak dlouhou dobu bude zastaveno vyplacení 

dotace? 

Ing. Šebestyán- tato otázka zatím není uzavřena. Obecně do doby, než bude uzavřena 

kontrola/šetření SZIF se vyplacení pozastaví. Výsledek šetření Policie ČR pak bude řešen 

v řízení o vrácení dotace.  

Ing. Sekáč- důležité je posoudit a rozlišit poškození a úplné zničení KP. To bude SZIF řešit 

individuálním posouzením. 

 

 započítávání odchylek výměry: 

 

Ing. Sekáč- jak již byla ABK informována, čeká se na stanovisko EK k výkladu příslušného 

ustanovení. Předpokládáme, že odpověď bude doručena do konce února resp. začátkem 

března. Zadání dotazu k započítávání plusových a minusových odchylek bylo formulováno 

zejména k tomu, co platilo dosud a co bude platit od února 2015 (nařízení ES). Rovněž byl 

zaslán dotaz, jestli je preambule legislativního textu přímo závazná a vymahatelná.  



7 
 

Další část dopisu se dotazovala na současnou dikci nových nařízení a nového výkladu k 

PB/DPB. 

Ing. Stehlík- stálo by určitě za zvážení minusové a plusové výpočty kompenzovat, ale pouze 

v rámci jednoho DT.  

Ing. Sekáč- uplatňovaná deklarovaná výměra započítává pouze minusové hodnoty. Dosud 

žádný kontrolní audit neupozornil na to, že jsou prováděny pouze minusové výpočty. 

Ing. Vopava- je důležité počkat na vyjádření z EK , protože ta postupuje při měření a 

posuzování plochy jiným systémem. 

•  v druhé polovině loňského roku se povedlo ABK MZe ve spolupráci s odborem státní 

správy lesů, myslivosti a rybářství úkol „převedení tiskopisů mysliveckého hospodaření (Mysl 

1 – 8) do elektronické podoby“ zařadit do plánu činností Oddělení IT architektury a analýzy. 

Tiskopisy byly převedeny tak, aby plně odpovídaly vzorům uvedeným ve vyhlášce a očekává 

se jejich umístění na www.eagri.cz do sekce Lesy – Myslivost. Budou tedy volně dostupné 

všem uživatelům honiteb, kterým by měly výrazně zjednodušit a zkrátit čas při jejich 

vyplňování. Současně lze očekávat i určitou finanční úsporu na úrovni obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, které tiskopisy sami nakupovali a následně distribuovali.  

•  komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova (P. Hogan) oslovil všechny ministry 

zemědělství  ČS EU se žádostí o předložení konkrétních návrhů na zjednodušení SZP. ABK 

v rámci VPŘ připraví a odešle návrhy NM Ing. Špalkové a požádá o zaslání kopie dopisu pro 

komisaře EU. 

•     ze zápisu ABK byly vyřazeny podněty ve sledování (zajistí gestor podnětu): 

Ing. Mareš, Mgr. Ing. Šebek- č.373, č.378 ,č.379 Dokládání smlouvy k účtu žadatele 

Ing. Mareš- č.399 Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb  

Ing. Stehlík- č.409 ČMSCH-evidence chovu 

Mgr. Havlíček, Ing. Mareš- č.418 SZIF- dokladování faktur subdodavatelů  

 

 

5.     Závěr 

Příští jednání ABK se uskuteční 11. 3. 2015 od 9,00 hodin 

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 

http://www.eagri.cz/

