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Zápis ze 74. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 9. 9. 2015 

 

Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Jaroslav Vojtěch, Lubomír Burkoň, 

Ivan Jüptner, Daniela Augustinová, Ing. Josef Čech, Ing. Kamil Toman, Ing. Luděk Homoláč, 

Petr Mahr, Romana Zemanová 

Omluveni: Kateřina Urbánková (Nesrstová), Ing. Stanislav Rampas 

Nepřítomni: Ing. Vít Šimon, Ph. D. 

Hosté: Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu                                                                                                                                                                                                                        

MUDr. David Grünthal - ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu MPO 

Ing. Veronika Surýnková – VO snižování zátěže podnikatelů MPO 

                                                                                                            

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 74. jednání ABK a jednání  

s přizvanými hosty. 

 

2.     Kontrola zápisu ze 73. jednání ABK 

Zápis ze 73. 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 Mgr. Havlíček- SZIF připravil a předložil materiál p. ministrovi ke 

schválení, Fond zatím neobdržel vyjádření. Připravované změny týkající se zápisu do LPIS by  

t. č. nevyžadovaly legislativní úpravu (konzultováno s Ing. Typoltovou). 

Ing. Stehlík- Ing. Čech zjistí u SZIF a GŘC počet žadatelů (dle struktury plodin M/K) pod 1 ha a 

kolik z nich je hlášeno v LPIS. Po získání všech informací se bude iniciovat schůzka se zástupci 

GŘC. 

úkol: Ing. Čech- zjistit v jaké fázi schvalování se nachází materiál předložený SZIFem a počet 

žadatelů pěstujících M/K pod 1 ha. Ing. Stehlík- informovat komisi a iniciovat schůzku se 

zástupci GŘC, SZIF, MZe. 

 

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

Ing. Stehlík- t.č. beze změn, poslední schůzka týkající se podnětů č.392 Stavební zákon-

rekultivace ornice  a č. 302, 415 (uvedeny níže) se zástupci MŽP proběhla 11. 5. 2015. 
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úkol: trvá, Ing. Čech, Ing. Stehlík- uskutečnit výhledově jednání se zástupci MŽP  

a MMR. Podat informace na příštím jednání. 

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

 podnět č.415 Územní plánování, změna staveb. zákona  + podnět č.302  Umísťování 

jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině + trvalé a mobilní ohrazení pastvin:  

Ing. Čech- připomínky ke stavebnímu zákonu odeslány v rámci MZe, aktuálně k zemědělským 

stavbám (JUDr. Kordová) 

Ing. Stehlík- projednáno pouze se zástupci MŽP 

úkol: Ing. Stehlík, Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek- uskutečnit jednání se zástupci MMR a MŽP. 

Rovněž projednat možnost definice hrazení pastvin (obdobně jako se vytvořila definice 

polního mlatu ve spolupráci ABK a MMR). 

• Ochranná pásma vodních zdrojů- pravidelná aktualizace dat OPVZ: poslední 

aktualizace proběhla v r. 2006, dochází k navyšování vrstev OPVZ. 

Ing. Stehlík- podnět opakovaně projednat s náměstkem pro řízení sekce vodního 

hospodářství Ing. Kendíkem a RNDr. Punčochářem zároveň s novým podnětem č. 457 (viz 

dále). Referovat problém i na poradě vedení MZe. 

Ing. Vojtěch- je nutné do budoucna dořešit i určitou kompenzaci vzhledem k OPVZ- používání 

jiných, dražších přípravků, omezení vlastnických práv k půdě, atd. Dochází k navýšení nákladů 

bez jakékoliv možnosti kompenzace. 

úkol:  trvá, Ing. Stehlík uskutečnit jednání a informovat členy komise 

 

•  Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek - podnět č.320 - A Domácí porážky skotu (+ jelenovitých): 

vyřešeno, podnět ve sledování legislativního procesu 

úkol: p. Augustinová- požádat SVS o zaslání informací vzhledem k závěru z jednání se zástupci 

SVS (3. 6. 2015) 

 

•   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 

Ze závěru informace Ing. Havlíčka, ředitele odboru rozvoje a projektového řízení IT, zaslané 

ABK: „V současné době jsou kapacity ICT plně vytíženy plněním prioritních úkolů. Dalším 

aspektem je plánování rozvoje a změn v klíčových aplikacích, které bude mít nepochybně vliv 

i na váš požadavek. Z tohoto důvodu je požadavek zařazen k dalším požadavkům na rozvoj IS 

MZe, a jakmile to bude možné, bude realizován jako změna nebo integrální funkcionalita IS 

MZe.“ 

úkol: Ing. Stehlík, Ing. Čech- uskutečnit jednání s náměstkem pro řízení sekce ekonomiky a 

informačních technologií Ing. Adamcem 
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•     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. Čech ověřit současný stav 

                                                                                                                                

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

odborné vzdělání + č.332 POR – zrušení I. stupně + kontrolní systém SRS: Ing. Stehlík- novela 

zákona o rostlinolékařské péči v legislativním procesu (požadavky ABK zahrnuty 

k připomínkám za resort MZe). 

Mgr. Ing. Šebek- informace k IOR: pakliže EK již jasně deklarovala, že nehodlá (z důvodu 

nemožného požadavku na sjednocení podmínek ve všech státech) toto dále vymezovat další 

legislativou a jednotným kontrolním systémem se sankcemi, je zbytečné, aby členský stát 

toto sám iniciativně zpřísňoval, tj. místo současné vyhlášky to posouval do předpisu s vyšší 

právní silou - do zákona.    

Členům ABK bude rozeslán konkrétní materiál o IOR, který tyto nesrovnalosti obsahuje (pošle 

Mgr. Ing. Šebek). 

úkol: p. Augustinová a Mgr. Ing. Šebek- připravit a odeslat dotaz pro JUDr. Urfuse ředitele 

OLP a Ing. Hnízdila (konzultace materiálu ohledně IOR) 

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

3. 6. 2015 proběhlo jednání s ředitelkou SPÚ Ing. Maradovou. SPÚ se koncentruje na novelu 

zákona o prodeji státní půdy včetně přípravy následné metodiky. 

úkol: ve sledování 

 

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

výrobků na trh: Mgr. Ing. Šebek postoupil odpověď Mgr. Mlynáře k možné argumentaci 

zástupcům ASZ, kteří daný podnět zaslali, čeká se na odezvu. 

úkol: trvá, na příštím jednání podat informace. 

 

•   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 

nutnosti provádět evidenční kontrolu v případě, kdy nedochází ke změně majitele.  

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

jednání  

 

• Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry: Ing. Toman- 

proběhlo jednání s Ing. Kunou, ředitelem odboru environmentálních podpor PRV. 

Započítávání odchylek nebude probíhat na úrovni jednoho bloku, ale bloků mezi sebou 

v rámci stejné skupiny plodin, či dotačních titulů.  

T.č. se nachází v procesu tvorby metodiky uplatňování kontrol (SZIF + MZe). 
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úkol: trvá, případné informace podat na příštím jednání 

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

akceptovat dva různé závěry jedné kontroly. ABK pozve na příští jednání ředitele ÚKZÚZ Ing. 

Daniela Jurečku. Současně se projedná IOR. 

úkol: trvá, p. Augustinová ve spolupráci s Mgr. Ing. Šebkem připravit a odeslat pozvání  

 

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

povinnost mít IČ k žádosti o přímé platby (ve sledování) 

 auditní zpráva/aktivní zemědělec: trvá 

Ing. Stehlík- začátkem září proběhlo jednání s ředitelkou odboru přímých plateb Ing. 

Bělinovou, současně byly předány podněty týkající se přímých plateb. Projednáno opakovaně 

téma, co lze považovat za ověřitelný důkaz. Dle konzultace předsedy ABK s daňovou 

poradkyní lze daňové přiznání považovat za ověřitelný důkaz. Nezávislá daňová poradkyně je 

ochotna zúčastnit se dalšího jednání se zástupci MZe, ABK MZe a SZIF na toto téma a 

vysvětlit podstatu. 

Mgr. Havlíček- dle zákona o účetnictví nelze sjetinu z účetnictví úplně využít, protože ta je 

konstruovaná dle zákona o účetnictví, nikoliv ve vztahu k zemědělským příjmům/výdejům, 

které tento zákon nezná. Proto byl systém nastaven tak, že auditoři kontrolují to, co je 

zemědělský příjem či výdej dle požadavků EU. Na toto téma se vedlo několik jednání s Českou 

komorou auditorů, nicméně se nebráníme uskutečnit nové jednání a projednat alternativu 

v podobě sjetiny z účetnictví. 

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Havlíček- uskutečnit jednání k výše uvedenému a informovat členy 

komise na příštím jednání 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.438 Certifikované osivo: při splnění zákonných podmínek není 

pro posouzení greeningu rozhodující, zda bylo využito farmářské či certifikované osivo. 

Rovněž není vyžadováno dokládat faktury za nákup osiva (pro potřeby greeningu). 

úkol: trvá, podnět předal předseda ABK ředitelce Odboru přímých plateb Ing. Bělinové 

•   Ing. Šimon- podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice: předchozí trvá, podnět 

byl projednán s MUDr. Grünthalem (viz bod 4) 

úkol: trvá, případné nové informace referovat na příštím jednání 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.440 PRV-pořízení sklízecí mlátičky a secí kombinace: podnět 

projednán v PK PRV a vyřešen.  

úkol: za ABK vyřešeno - vyřadit 

 

•  Mgr. Ing. Šebek- podnět č.442 Četnost rozborů mléka - malý producent: projednáno se 

zástupci SVS (viz Zápis ze 73. jednání ABK bod 4. Různé, diskuse). SVS nezaslala slíbené 

podklady 
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úkol: trvá, p. Augustinová kontaktovat zástupce SVS a požádat o zaslání vyjádření 

 

•    Ing. Stehlík podnět č.444 Výběrová řízení v rámci PRV: předchozí trvá  

Mgr. Havlíček- tato povinnost je daná požadavkem legislativy EU. VŘ musí být realizováno do 

doby, kdy dojde k podpisu dohody.  

úkol:  Mgr. Havlíček zašle členům komise odkaz na příslušné nařízení  

 

•    Mgr. Ing. Šebek-podnět č.445 Zákaz prodeje sudových vín : předchozí trvá, zjisti současný 

stav v dané oblasti 

úkol:  p. Augustinová kontaktovat VO pro víno M.A. Filipa 

•  Mgr. Ing. Šebek- podnět č.446 MŽP - dopad zákona č. 41/2015 Sb.: předchozí trvá 

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- pro potřeby rychle rostoucích dřevin (RRD) umožnit 

pěstování na velikostně omezených plochách i v I. a II. třídě bonity ZPF na základě rozhodnutí 

OOPK. 

•  Mgr. Havlíček- podnět č.447 Přihlášení na Portál farmáře: informace byla prověřena -

pokud žadatelka nemá elektronický podpis, ani datovou schránku, pak přístup získá osobní 

návštěvou na podatelně Regionálních odborů SZIF, Centrály SZIF nebo na pracovištích 

Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov). 

úkol: p. Augustinová odeslat tazatelce odpověď, za ABK vyřešeno - vyřadit 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.448 ČSÚ: podnět sloučen k řešení viz podnět č.304 Zlepšení 

fungování Registru zvířat na Portálu farmáře + podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. 

zvířat 

 úkol: p. Augustinová odeslat autorovi podnětu informaci 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: ABK požádala příslušný odbor MZe o vyjádření, 

zda existuje možnost, aby se i RL vydávaly s neomezenou platností. V červnu doručena 

odpověď Ing. Pondělíčka a následně po dalším dotazu komise (na základě komunikace 

s tazatelem) v průběhu srpna ŘO státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Žižky. Ze 

zaslaného stanoviska vyplývá: „Variantu rybářského lístku „na doživotí“, tedy s dobou vydání 

na neurčito nebo neomezeně, je nutno posuzovat s vědomím toho, že i když ve zmocňovacím 

ustanovení zákona o rybářství je v kompetenci vyhlášky stanovit dobu platnosti rybářského 

lístku, platí obecný princip naší legislativy, že právním předpisem nižší právní síly nelze měnit 

předpis vyšší právní síly (vyhláškou zákon).  

Zákon o správních poplatcích nezná rybářský lístek na dobu neurčitou a nemá pro něj 

stanoven správní poplatek.  Podle legislativních pravidel je nutné změnit nejdříve zákon a pak 

následně novelizovat vyhlášku. Zákon o správních poplatcích je v gesci Ministerstva financí. 

Bude-li toto ministerstvo při případné změně zákona o správních poplatcích, ochotno 
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zapracovat změnu pro nový typ rybářského lístku s dobou platnosti na dobu neurčitou, a 

tento zákon vyjde ve sbírce, může být vyhláška novelizována. 

Ohledně varianty rybářského lístku na dobu neurčitou byli osloveni zástupci Českého 

rybářského svazu a Moravského rybářského svazu. Moravský rybářský svaz návrh uvítal a 

považuje jej za krok správným směrem, ČRS nemá námitky.“ 

Ing. Stehlík- ABK souhlasí s neomezenou úplatností RL, v tomto ohledu odešle stanovisko Ing. 

Žižkovi 

úkol: p. Augustinová odeslat autorovi podnětu informaci, rovněž připravit a odeslat 

stanovisko ABK Ing. Žižkovi 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.450 SPÚ-pacht. smlouvy: podnět předán v červnu ředitelce SPÚ Ing. 

Maradové, doručena odpověď. Stanovisko zaslané tazatelce 

úkol: za ABK vyřešeno – vyřadit 

 

•   p. Urbánková- podnět č.451 Ovocný sad-výklad NV (ekol.zemědělství): podnět předán řed. 

Ing. Bělinové 

úkol: trvá 

 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

•  podnět č.452 Užívání DPB-zápis do LPIS: Ing. Stehlík- podnět týkající se problému 

neplatnosti nájemní smlouvy a následného nového zápisu do LPIS. ABK požádala Mgr. 

Havlíčka o spolupráci a prověření daných skutečností k případu.  

Mgr. Havlíček- koncem července odešlo na OPŽL Ústí nad Orlicí stanovisko právního odboru 

SZIF, které si OPŽL k danému případu vyžádalo. Dle daného stanoviska svědčí tazateli právní 

titul užívání ohlášených dílů půdních bloků a bude zapsán jako uživatel do evidence půdy. 

p. Augustinová- tazatel již obeznámen 

úkol: za ABK vyřešeno - vyřadit 

 

•   podnět č.453 Překročení lhůt k vyřízení odvolání (MZe+SZIF): p. Urbánková- podnět týkající 

se překročení lhůty k vyřízení odvolání proti rozhodnutí SZIFu na dotace LFA. Po uplynutí 30 

dní lhůty bez jakékoliv reakce za strany MZe a SZIF. Po následném 3měsíčním čekání byla 

odeslaná stížnost, kdy bylo oznámeno, že do 14 dnů zasedá odvolací komise a bude doručeno 

vyrozumění. Dosud po dalším měsíci bez jakékoliv reakce.  

Ing. Toman- dle informací ředitele odboru environmentálních podpor PRV Ing. Kuny bylo 

rozhodnutí ve věci odvolání p. Svobodové odesláno SZIF dne 24. 7. 2015.  

Mgr. Havlíček- SZIF bude informovat předsedy spolupracujících komisí ohledně 

nepřekračování povinné lhůty k vyřízení 
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úkol:  Mgr. Havlíček zjistí v tomto konkrétním případě lhůty projednávání na SZIF (kdy bylo 

odvolání podáno na SZIF a kdy bylo předáno na MZe do odvolací komise), podat informace  

na příštím jednání 

 

•   podnět č.454 NV 75/2015 Sb.: Mgr. Ing. Šebek- dle nového NV 75/2015 Sb. musí všechny 

sady, které jsou deklarovány jako ostatní sady (tj. např. v případě tazatele ořechové sady v 

ekologickém zemědělství) a jsou starší 3 let, deklarovat produkci 1 t / 1 ha. Tento požadavek 

je nereálný. 

úkol: p. Augustinová, Mgr. Ing. Šebek- podnět předat k vyjádření a vyřízení v rámci 

připravovaných změn legislativy pro NV EZ řediteli Ing. Kunovi, informovat na příštím jednání 

 

•   podnět č.455 Námitka proti rozhodnutí SZIF (DPB): Ing. Stehlík- podnět týkající se žádosti o 

zákres dílů půdních bloků, překračování lhůt k vyřízení a nečinnosti SZIF a MZe. ABK požádala 

Mgr. Havlíčka o prověření podnětu. 

Mgr. Havlíček- námitka byla projednána a zamítnuta, tazatel bude obeznámen. 

úkol: za ABK vyřešeno - vyřadit 

 

 •  podnět č.456 Stájový registr: Ing. Stehlík- tazatelka poukazuje na složitost programu a 

žádá vyškolení ze strany SZIF. 

Mgr. Havlíček- v případě, že nepomohla příručka k používání programu, pracovníci centrály 

SZIF tak i regionálních odborů SZIF vysvětlí, popřípadě pomůžou se zpracováním dat, stačí 

osobní návštěva těchto pracovišť (bývalé AZV). 

úkol: p. Augustinová odeslat informaci tazatelce, za ABK vyřešeno - vyřadit 

 

•   podnět č.457 Náhrady za omezení při hospodaření OPVZ: Ing. Stehlík- podnět týkající se 

nadměrné administrativy na základě MP k postupu státních podniků Povodí při poskytování 

náhrad za omezení užívání nemovitostí v OPVZ dle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. 

Podnět bude projednán s náměstkem pro řízení sekce vodního hospodářství Ing. Kendíkem a 

RNDr. Punčochářem zároveň současně s již řešeným podnětem ohledně pravidelné 

aktualizace dat OPVZ (viz str. 2). 

úkol: Ing. Stehlík domluvit termín schůzky, informace referovat na příštím jednání 

•  podnět č.458 Námitka proti rozhodnutí SZIF (MAS): podnět týkající se překračování 

termínů kontrol žádostí a dokumentace ke standardizaci MAS ze strany SZIF a požadavků na 

úpravy statutárních dokumentů MAS (stanovy spolků, statuty ústavů a o.p.s.) nad rámec 

textu Metodiky pro standardizaci.  

p. Zemanová- požadovaný cíl: při kontrolách žádostí o standardizaci a dokumentů MAS 

přihlížet výhradně k textu Metodiky. Komunikovat o administraci žádosti o standardizaci a 

zejména o termínech, případně o zpoždění standardní formou (např. vyrozumění o zdržení 
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administrace). Podnět obecně projednán s Ing. Hanoldovou (VO metodiky Leader a 

Spolupráce). 

úkol: Mgr. Havlíček prověří a podá ABK zprávu 

 

•  úkol z jednání: Mgr. Ing. Šebek- ABK již delší dobu neobdržela vyjádření Ing. Jirouška 

k tématu Národní dotace, ověřit situaci a další postup v této souvislosti (forma podání 

elektronická + písemná, možnost podání přes Portál farmáře atd)  

Ing. Stehlík- členové ABK požadují, aby bylo komisi zasláno stanovisko ohledně nakládání 

s ND v jiných resortech 

úkol: p. Augustinová ve spolupráci s Mgr. Ing. Šebkem připravit a odeslat dotaz Ing. Jirouškovi 

 

 

4.     Různé, diskuse   

 

•  diskuse se zástupci Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů 

(MPO) MUDr. Grünthalem a Ing. Surýnkovou 

  Ing. Stehlík úvodem obeznámil hosty s jednotlivými členy a činností ABK. MUDr. Grünthal 

v průběhu června obdržel dokumenty, které přiblížily hlavní činnost komise (statut komise, 

zápisy, hodnocení činnosti komise). Na jednání rovněž zástupci MPO obdrželi stručný souhrn 

činnosti ABK v průběhu prvního pololetí 2015. Obdobné podklady k činnosti Expertní skupiny 

MPO (dále jen ES MPO) měli k dispozici i členové ABK. 

  MUDr. Grünthal společně s Ing. Surýnkovou seznámil členy komise s činností a hlavním 

zaměřením ES MPO. Dále zdůraznil snahu MPO o vznik dalších tímto způsobem zaměřených 

komisí na ministerstvech ČR. Nastavení vzájemné spolupráce mezi komisemi obecně by 

umožnilo pružněji konzultovat různé problémy ve vztahu k podnikání mezi sebou. 

 Proběhla vzájemná diskuse všech zúčastněných o možnostech další spolupráce mezi 

oběma komisemi. 

 Ing. Stehlík stručně informoval hosty ES MPO o několika podnětech, které by bylo vhodné 

vzájemně projednat. O podnětech a rovněž možných cílech a výsledcích se diskutovalo pouze 

na obecné úrovni. Ze zmíněných podnětů to byly: 

 podnět č. 444 Výběrová řízení v rámci PRV- obecně: možné dopady VŘ, dotační 

programy apod. (zkusit projednat na MMR, podmínky sjednotit v rámci všech VŘ) 

 podněty k stavebnímu zákonu (umožněny převody v katastru) 

 podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice- obecně: na zemědělské nádrže se 

nevztahuje zákon č. 311/2006 Sb. (Ing. Homoláč zašle podklady, MUDr. Grüthal zjistí 

informace) 

Informace k činnosti ES MPO: http://www.mpo.cz/dokument154091.html 

 

 

http://www.mpo.cz/dokument154091.html
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5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 7. 10. 2015 od 9,00 hodin. 

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


