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Zápis ze 72. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 6. 5. 2015 

 

Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Kamil Toman, Ing. Jaroslav Vojtěch 

Ing. Stanislav Rampas, Lubomír Burkoň, Ivan Jüptner, Daniela Augustinová, Ing. Luděk 

Homoláč, Petr Mahr, Kateřina Nesrstová 

Omluveni: Ing. Vít Šimon, Ph. D., Ing. Josef Čech, Ing. Jindřich Petr, Jan Florian, Mgr. Jan 

Havlíček 

Hosté: Romana Zemanová- zástupce NS MAS                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                            

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 72. jednání a představil nové členy 

komise. Ing. Luděk Homoláč nahradí Ing. Škopovou, Petr Mahr Ing. Mareše a Kateřina 

Nesrstová Ing. Perlingera. Rovněž poděkoval odstupujícím členům za dosavadní činnost 

v komisi. 

 

2.     Kontrola zápisu ze 71. jednání ABK 

Zápis ze 71. 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. Stehlík- proběhla dvě jednání se zástupci SZIFu a úseku pro 

LPIS, výsledný materiál byl předložen do PM. Výhledově se uskuteční schůzka se zástupci GŘC 

s cílem vyřešit nastavení systému tak, aby fungovalo propojení zemědělec - SZIF – CS včetně 

data odevzdání hlášení. Cílem ABK je ve spolupráci s MZe, SZIF a GŘC dotáhnout veškeré 

potřebné kroky k realizaci požadavku nejpozději začátkem prvního čtvrtletí 2016. 

úkol:  Ing. Čech- domluvit termín jednání s GŘC, informovat na příštím jednání 

 

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

Ing. Stehlík- proběhlo jednání s Ing. Klápštěm a NM MŽP Ing. Dolejským, byly projednány 

podněty ABK týkající se MŽP (č. 392, 302, 415). Je nutné uskutečnit společné jednání ABK – 

MMR – MŽP (v gesci Ing. Čech), zatím se čeká na potvrzení termínu jednání. 

 podnět č.392 Stavební zákon-rekultivace ornice: uplatňování stavebního zákona při 

rekultivaci ornice na zemědělské půdě na větší ploše než zákonem povolených 300 m².                                                                                                                                                                                                                
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úkol: předchozí trvá, Ing. Čech, Ing. Stehlík- uskutečnit výhledově jednání se zástupci MŽP a 

MMR. Podat informace na příštím jednání. 

 

 Ochranná pásma vodních zdrojů- pravidelná aktualizace OPVZ: 

Ing. Stehlík- podnět projednat s NM MŽP Ing. Dolejským. Nutná aktualizace dat OPVZ 

(poslední aktualizace r. 2006). Jelikož se data dlouhodobě neaktualizují, dochází k navyšování 

vrstev OPVZ. 

úkol:  trvá, Ing. Stehlík informovat na příštím jednání  

 

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

(+ podnět č.415 Územní plánování, změna staveb. zákona)                  

 

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

úřadu:  

úkol:   Ing. Čech- předchozí trvá,informovat na příštím jednání  

 

 podnět č.302  Umísťování jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině + trvalé 

a mobilní ohrazení pastvin:  

Ing. Stehlík- předchozí trvá, podněty projednat se zástupci MMR a MŽP. Spojit se s p. 

Jechovou (MMR) a projednat možnost definice hrazení pastvin (obdobně jako se vytvořila 

definice polního mlatu ve spolupráci ABK a MMR) 

úkol: trvá, Ing. Stehlík, Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek (p. Loskot a p. Zámek)- uskutečnit jednání 

se zástupci MMR + MŽP a projednat: 

1.)   umisťování staveb v krajině  

2.)   trvalé a mobilní ohrazení pastvin 

3.)   definice zemědělské výroby, podnikatelských zón a objektů v rámci ÚP 

4.) zjištění možnosti bydlení vlastníka (provozovatele, správce) v zónách určených pro 

zemědělskou činnost v rámci ÚP  

5.)   jednání s vlastníky pozemku při plánování staveb  

Informovat na příštím jednání. 

 

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

vyřadit     

       

•   Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek - podnět č.320 - A Domácí porážky skotu: SVS přislíbila 

možnost zrušení povinnosti nahlašování hospodářství pro domácí porážky, prodloužení 

možného věku zvířete pro domácí porážku nad 24 měsíců, možnost řešení nutných porážek 

následným hlášením, vyřazení jelenovitých z režimu domácích porážek skotu do režimu 

porážek ovcí a koz. Požadavek ABK konzultován i s p. ministrem, který v tomto ohledu komisi 

podpořil. Jelikož na dopis ABK se žádostí o zaslání slíbeného stanoviska v návaznosti na 
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uskutečněné jednání v únoru 2015 MVDr. Váňa neodpověděl, komise opakovaně připraví 

dopis pro SVS včetně kopie, která bude odeslaná panu ministrovi. 

úkol: p. Augustinová ve spolupráci s Ing. Čechem připraví a odešle dopis, informovat na 

příštím jednání 

 

•   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 

 

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

ČSÚ): zadáno panem ministrem- provést sjednocení kategorizace DJ a VDJ k 1. 1. 2016 (Úsek 

komodit, výzkumu a poradenství) 

úkol:  t. č. ve sledování 

                                                                                                                                

•  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- Ing. Hnízdil zaslal komisi další informace k novele o rostlinolékařské péči (členové 

ABK mají k dispozici). Požadavky a návrhy ABK byly předložené do připomínkového řízení. 

úkol: Mgr. Ing. Šebek-  dotaz na Ing. Hnízdila ohledně vypořádání připomínek, referovat na 

příštím jednání  

•   p. Burkoň, Ing. Toman, Ing. Stehlík- podnět č.353 SPÚ-změna metodiky: uskutečnit jednání 

s ředitelkou SPÚ Ing. Maradovou  

úkol: trvá, p. Augustinová odeslat dopis na SPÚ 

•   p. Nesrstová- podnět č.384 SZIF - Pravidla PRV oblast podpory 1.3.1. - uznatelné náklady 

projektu: úkol:  již vyřešeno, vyřadit 

 

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

výrobků na trh: NM Mgr. Mlynář zaslal ABK odpověď. Vzhledem k tomu, že odpověď byla 

formulována k počtu provedených kontrol, nikoliv k požadované statistice uvádění dřeva na 

trh dle struktury lesa (s jak velkými objemy dřeva se obchoduje atd), ABK bude kontaktovat 

NM opakovaně. 

úkol: trvá, Mgr. Ing. Šebek opakovaně požádat NM Mgr. Mlynáře o zaslání slíbené statistiky 

odchodu se dřevem v objemech. 

 

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

podnět bude projednán s MD (odbor dopravy) současně s dotazem členů ABK ohledně 
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nutnosti provádět evidenční kontrolu v případě, kdy nedochází ke změně majitele.  

úkol: trvá, vzhledem k nepřítomnosti Ing. Šimona informovat na příštím jednání  

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

úkol:  již vyřešeno, vyřadit 

 

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

diskuse (69. jednání ABK). Ze stanoviska Ing. Sekáče- odpověď Evropské komise k 

započítávání odchylek výměry, i přes urgence, nebyla doručena. Dotaz na EK byl odborem 

přímých plateb vypraven opakovaně 24. 4. 2015 (zasláno odb.14140, ŘO Ing. Bělinová). 

úkol: trvá, případné informace podat na příštím jednání 

•    Mgr. Ing. Šebek-podnět č.424 ÚKZÚZ-nelogičnost kontroly: podnět nadále v řešení 

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

 

•   p. Augustinová- podnět č.430 DS-Povodí Ohře: z odpovědi doručené ABK MZe:  

„ Zákon č. 300/2008 Sb., novelizovaný zákonem č. 263/2011 Sb., sice státním podnikům 

Povodí povinnost využívat datovou schránku u soukromoprávní korespondence neukládá, 

nicméně možnost aktivace služby poštovní datové zprávy byla podniku Povodí Ohře, s. p. 

písemně doporučena ředitelem Odboru zakladatelské činnosti dne 29. 4. 2015 a zároveň byl 

podnik Povodí Ohře požádán o sdělení právních důvodů pro nevyužití výše zmiňované službu 

s odkazem na podnik Povodí Vltavy, s. p., který službu využívá.  

Dále jsme za Odbor zakladatelské činnosti téhož dne zpravili všechny ostatní podniky Povodí 

o podnětu ABK a doporučili jim aktivaci služby poštovní datové zprávy a doporučili také 

vzájemnou spolupráci a sdílení know-how.“  

O dalším postupu ze strany státních podniků Povodí bude komise průběžně informována. 

úkol:  trvá, Ing. Petr- případné informace podat na příští jednání 

 

•  p. Augustinová- podnět č.431 MZE-příručky ve formátu PDF: ze stanoviska zaslaném VŘ 

Ing. Sekáčem: „zveřejnění Pravidel v grafickém pdf bylo způsobeno snahou MZe co nejrychleji 

poskytnout veřejnosti znění Pravidel pro žadatele schválené poradou vedení MZe a 

podepsané panem ministrem. U dalších dokumentů dbáme na to, aby byly všechny 

zveřejňovány v uživatelsky přívětivém tiskovém formátu pdf.“ 

úkol:  p. Augustinová informovat autora podnětu, vyřešeno - vyřadit 

 

•   Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- podnět č.433 Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec: 

povinnost mít IČ k žádosti o přímé platby + auditní zpráva.  

 IČ: podnět ve sledování, předchozí trvá - dle ABK je to zbytečná a neopodstatněná 

administrativní zátěž. Veškeré dotační údaje fyzických i právnických osob budou zveřejněny 

online, tj. volně k dispozici.   
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 auditní zpráva/aktivní zemědělec: předchozí trvá, Ing. Stehlík, Ing. Toman- proběhlo 

jednání k předloženým bodům, tj. povinnost předkládat zprávu auditora - výběr z více 

alternativ, definovat „ověřitelný důkaz“ (komisí navrženo využít tzv. sjetinu z účetnictví 

neboli účetní uzávěrku) a nastavit termín k provedení nápravy. Dle domluvy z porady vedení 

bude předsedovi komise doručeno stanovisko SZIF.  

úkol: Ing. Stehlík- po doručení stanoviska SZIF informovat na příštím jednání 

 

•   Mgr. Havlíček- podnět č.434 PRV 22. kolo-mobilní hrazení pro masný skot: podnět týkající 

se postupu pracovníka SZIF a jeho požadavkem uvést jako místo realizace číslo parcely, na 

které se bude hrazení většinu roku nacházet. 

ABK- čísla parcel se v požadovaném seznamu neužívají, užívá se PB anebo díl PB. Mgr. 

Havlíček přislíbil ověřit postup pracovníka SZIF. 

úkol: z důvodu nepřítomnosti Mgr. Havlíčka informovat na příštím jednání  

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.437 Daňová kontrola CS-zelená nafta: předchozí trvá-  

u daňových kontrol celníci nově vyžadují nájemní smlouvy k pozemkům (i když mají zřízený 

přístup do LPIS) + navíc požadují podrobné údaje ke spotřebě nafty. 

Mgr. Ing. Šebek- dosud se nepodařilo uskutečnit schůzku s ředitelem odboru 23 (GŘC) Mgr. 

Rolandem Bujokem.  

úkol:  Mgr. Ing. Šebek (ve spolupráci Ing. Stehlík, Ing. Čech) domluvit jednání s GŘC 

 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

•   podnět č.438 Certifikované osivo: Mgr. Ing. Šebek- podnět týkající se požadavku na 

certifikované osivo v rámci plnění podmínek SZP EU. 

ABK- použití certifikovaného osiva v rámci plnění podmínek Greeningu není adekvátní. 

S výkladem podmínek nelze souhlasit, nedochází k porušení právních předpisů.  

úkol:  Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek projednat podnět s ŘO Ing. Bělinovou a následně se 

zástupci SZIF, podat informaci na příštím jednání 

 

•   podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice: Ing. Šimon- podnět týkající se 

postupu celní správy při kontrole na neveřejnou čerpací stanici. Dle zákona č.311/2006 Sb., o 

pohonných hmotách, § 2 se jednalo o provozní nádrž, nikoliv o čerpací stanici, avšak CS 

vyžaduje dodržování ustanovení na ČS dle uvedeného zákona včetně příslušných sankcí. 

úkol: z důvodu nepřítomnosti Ing. Šimona byl podnět projednán pouze informativně členy 

komise. Doporučení ABK- Ing. Šimon projednat podnět současně při jednání s GŘC (dle 

stanovení termínu u podnětů mák, konopí a ZN). 
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•   podnět č.440 PRV-pořízení sklízecí mlátičky a secí kombinace: Mgr. Ing. Šebek- podnět již 

odeslán k řešení PK PRV, ABK zaslán na vědomí. Problémem je ekonomická efektivita 

vynaložených prostředků dle Pravidel 22. kola PRV (v původních Pravidlech nebylo 

specifikováno!!)  

ABK- Jakým způsobem lze objektivně posoudit ekonomickou efektivitu projektu? Došlo 

k porušení - proběhla změna Pravidel v průběhu realizace. 

úkol: Ing. Stehlík zašle k dispozici členům komise judikaturu (JUDr. Vomáčka) - poskytování 

dotací /soudní spory 

 

•   podnět č.441 MAS Šluknovsko-odvolání: Ing. Stehlík- podnět týkající se odvolání proti 

rozhodnutí PK PRV. ABK nemá statutární právo se k odvoláním vyjadřovat, z toho důvodu pan 

předseda požádal o spolupráci p. Floriana (v zastoupení p. Zemanovou) 

úkol: pan předseda požádal p. Zemanovou, aby se spojila s předsedou MAS Šluknovsko  

a doporučila mu další postup v dané věci (zaslat žádost o udělení výjimky). Popřípadě pokud 

jsou k dispozici nové skutečnosti, které předtím nebyly k dispozici, vše opět zaslat PK PRV.  

 

•   podnět č.442 Četnost rozborů mléka - malý producent: Mgr. Ing. Šebek- podstata podnětu 

již několikrát projednávaná v ABK (zahrnuto i ve sběrné novele).  

úkol: p. Augustinová odeslat podnět na SVS, po doručení stanoviska informovat na příštím 

jednání. Pozvat řed. SVS Doc. MVDr. Malenu na příští jednání komise. 

 

•   podnět č.444 Výběrová řízení v rámci PRV: Mgr. Ing. Šebek informoval o diskusi k zadávání 

veřejných zakázek v rámci PRV. Upozornil na to, že dle systému prezentovaném ŘO PRV 

dojde k nárůstu administrativní zátěže žadatelů a to z důvodu, že místo např. pěti nabídek 

obdrží zadavatel dvacet a nebude je schopen správně vyhodnotit. Rovněž považuje za 

nepřípustnou podmínku pro zadávání zakázek formou uzavřené výzvy (v pokynu MMR): 

„Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno 

předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením 

předcházejícího výběrového řízení.“  

úkol:  Ing. Stehlík v případě, že se materiál dostane do VPŘ - ABK vydá nesouhlasné 

stanovisko.  Další garant podnětu Ing. Toman. 

 

•   podnět č.445 Zákaz prodeje sudových vín : Mgr. Ing. Šebek- obdrženy připomínky do VPŘ 

Vinařskou asociací, ABK obeznámena. 
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4.     Různé, diskuse   

 

•   na základě sdělení informace Mgr. Ing. Šebka ohledně Expertní skupiny pro snižování 

administrativní zátěže podnikatelů na MPO (obdoba ABK) požádá pan předseda o možnost 

zúčastnit se jednání této skupiny a navázat následnou spolupráci 

úkol: p. Augustinová připraví a odešle dopis MUDr. Grünthalovi (ředitel odboru 

podnikatelského prostředí a vnitřního  obchodu, MPO) 

•   Mgr. Ing. Šebek- další projednávané informace z ES MPO:  

1.) doporučené společné datum nabytí účinnosti k novelizacím (2 x během roku, vždy k 1. 

lednu anebo 1. červenci). Byla nabídnuta i spolupráce s ABK. Detaily projedná předseda ABK 

na osobním jednání s ES MPO, rovněž podá informaci panu ministrovi. 

2.)  souhrnná zpráva z jednání ES MPO k dispozici koncem června 2015 

3.) informace ohledně pracovní skupiny Ekoaudit (MPO)- věnuje se podnětům z oblasti 

životního prostředí. Tč. pracují na sjednocení všech hlášení o produkci nakládání s odpady 

(jednotný interaktivní formulář, cca od r. 2017)  

4.) snaha ES MPO vytvořit jeden webový portál, kde budou k dispozici všechny formuláře pro 

podnikatele v interaktivní podobě (momentálně 1500 různých formulářů pro podnikatele) 

•   Mgr. Ing. Šebek- předložil komisi návrh na doplnění obecného zhodnocení aktuálního 

vývoje byrokracie (bude součástí ročního hodnocení činnosti komise) 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 3. 6. 2015 od 9,00 hodin 

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


