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Zápis ze 75. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 7. 10. 2015 

 

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

Ivan Jüptner, Ing. Luděk Homoláč, Petr Mahr, Romana Zemanová, Kateřina Urbánková 

Omluveni: Lubomír Burkoň, Ing. Josef Čech, Ing. Jaroslav Vojtěch 

Nepřítomni: Ing. Vít Šimon, Ph. D., Ing. Stanislav Rampas 

Hosté: Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                            

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 75. jednání ABK a jednání  

s přizvanými hosty. 

 

2.     Kontrola zápisu ze 74. jednání ABK 

Zápis ze 74. 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- SZIF připravil zaslal komisi materiál s údaji o 

pěstitelích máku a konopí z jednotných žádostí 2015, včetně údajů o žadatelích, kteří 

předložili zprávu auditora. Rovněž komise obdržela přehledy GŘC- hlášení osetých ploch 

máku setého a konopí podle § 43 odst. 6 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb. (formulář pro MZe 

a MZ). Dle předložených materiálů je nadbytečné provádět souběžný sběr dat k pěstitelům 

M/K. Statistika SZIF je podrobnější, GŘC bude mít následně více přesnějších dat o pěstitelích.  

hlášeno v LPIS. Po získání všech informací se bude iniciovat schůzka se zástupci GŘC. 

úkol: Ing. Čech- spojit se s Ing. Holoubkem (GŘC) a předat materiál ze SZIF, následně iniciovat 

schůzku se zástupci GŘC, SZIF, MZe (ve spolupráci s Mgr. Havlíčkem). Podat informace na 

příštím jednání. 

 

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

Předchozí trvá, poslední schůzka týkající se podnětů č.392 Stavební zákon-rekultivace ornice  

a č. 302, 415 (uvedeny níže) se zástupci MŽP proběhla 11. 5. 2015. 

Ing. Stehlík- dne 2. 10. proběhlo neformální jednání s NM MŽP Ing. Křížem a byla domluvena 

vzájemná spolupráce při řešení společných podnětů. 

úkol: Mgr. Ing. Šebek- domluvit termín jednání se zástupci MŽP  
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•     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:  

předchozí informace trvá, současně projednat možnost definice hrazení pastvin (obdobně 

jako se vytvořila definice polního mlatu ve spolupráci ABK a MMR).  

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

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

aktualizace proběhla v r. 2011, dochází k navyšování vrstev OPVZ. 5. 10. 2015 proběhlo 

jednání s náměstkem pro řízení sekce vodního hospodářství Ing. Kendíkem zároveň  

s podnětem č.457 Náhrady za omezení při hospodaření OPVZ (sloučen k řešení). 

Ing. Stehlík- projednáno vyplácení kompenzace a využití LPIS pro vytvoření databáze cílových 

uživatelů- vlastník i uživatel (nájemce) musí být jasně definovaný, standardní pachtovní 

smlouva není dostatečný doklad. Dochází ke sporům v rámci plnění povinností a práv 

vyplývajících z hospodaření v OPVZ (dořešit přenesení z vlastníka na uživatele, nájemce). 

Sekce vodního hospodářství připravuje metodický pokyn. 

ABK- Podnět se rovněž projedná se zástupci MŽP. 

úkol:  trvá, Ing. Stehlík dohled nad plněním, v případně uskutečnit další jednání 

 

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

vyřešeno, podnět ve sledování legislativního procesu 

úkol: p. Augustinová- opakovaně 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 

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

informačních technologií Ing. Adamcem 

 

•     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 a podat ABK zprávu 

                                                                                                                                

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

odborné vzdělání + č.332 POR – zrušení I. stupně + kontrolní systém SRS: p. Augustinová- ABK 

obdržela od Ing. Hnízdila k připomínkám poslední dostupnou verzi návrhu novely zákona 

č.326/2004 o rostlinolékařské péči (v § 86 a následných- úpravy týkající se odborné 

způsobilosti). Do 15. 10. by měl být návrh novely projednán na PV. 
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úkol: p. Augustinová- dotaz na JUDr. Urfuse (ředitele OLP) ohledně odpovědi k dopisu ASZ (i 

v rámci dotazů ABK). Informovat na příštím jednání. 

 

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

předchozí trvá, SPÚ finalizuje 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- informace od ÚHÚL: na webu jsou již dostupné vzory pro 

vlastníky lesa (do/ nad 50 h) , jakým způsobem nakládat při prodeji dřeva. 

Tazatel podnětu již stav ověřil, došlo k zjednodušení, nicméně i tak nelze úplně zamezit 

nelegální těžbě a následnému prodeji dřeva (na úrovni požadavků EU). 

úkol: Mgr. Ing. Šebek postoupí odpověď Mgr. Mlynáře ABK, dále je ze strany komise podnět 

vyřešen - vyřadit 

 

•   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: Ing. Stehlík- z důvodu přetrvávající absence zástupce ZS ČR na jednáních komise bude 

předseda ABK o této skutečnosti informovat Ing. Pýchu (předseda ZS ČR)  

 

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

posledních informací se proces zohledňující započítávání odchylek výměry komplikuje. 

úkol: Ing. Stehlík, Ing. Toman projednat přímo se zástupcem SZIF Ing. Vopavou, informace 

podat na příštím jednání 

•     Mgr. Ing. Šebek-podnět č.424 ÚKZÚZ-nelogičnost kontroly: členové komise souhlasí 

s názorem, že nelze akceptovat dva různé závěry jedné kontroly. Komise se proto obrátí na 

ŘO odboru auditu a supervize Ing. Jaroše.   

úkol: trvá, p. Augustinová spojit se s p. Jakoubkovou, poté připravit a odeslat dotaz ŘO  OAS 

 

•    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 

úkol: předchozí trvá, Ing. Stehlík, Mgr. Havlíček- uskutečnit jednání zástupců SZIF,ABK a MZe 

s nezávislou daňovou poradkyní 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.438 Certifikované osivo: při splnění zákonných podmínek není 
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pro posouzení greeningu rozhodující, zda bylo využito farmářské či certifikované osivo. 

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

úkol: za ABK vyřešeno - vyřadit 

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

•  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 

POZN. projednat se zástupcem SVS (MVDr. Váňa) uznávání statusů rizika TSE na 

hospodářstvích ovcí a koz 

úkol: trvá, p. Augustinová pozvat zástupce SVS na příští jednání   

 

•   Ing. Stehlík podnět č.444 Výběrová řízení v rámci PRV: předchozí trvá, Mgr. Havlíček- tato 

povinnost je daná požadavkem legislativy EU, prováděcí nařízení komise (EU) č. 809/2014, čl. 

48 odst .2 

(viz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_227_R_0003 ) 

 

•    Mgr. Ing. Šebek-podnět č.445 Zákaz prodeje sudových vín : p. Augustinová- kontaktován 

Mgr. Albrecht (OLP)- v současné chvíli se dokončuje vypořádání připomínek z mezirezortního 

připomínkového řízení včetně  přípravy verzi materiálu do vlády (předložen do 16. 10. 2015). 

úkol:  ve sledování 

•  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. 

•  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: ve sledování, p. Augustinová- informace tazatelce odeslána  

 

•    Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: předchozí trvá 

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

Žižkovi (připraví p. Augustinová a Ing. Stehlík) 

úkol: p. Augustinová- informace autorovi podnětu odeslaná 

 

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

k řešení podnětu č.454 NV 75/2015 Sb., p. Urbánková projedná podnět na jednání pracovní 

skupiny AGROenvi (7. 10. 2015)  a podá informace na příštím jednání ABK 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_227_R_0003
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úkol: p. Augustinová odeslat řediteli Ing. Kunovi k vyjádření 

 

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

Mgr. Havlíček- podání prověřeno, v daném případě skutečně došlo k průtahům při vyřizování 

odvolání. Tato situace vznikla v důsledku personálních změn na legislativně právním odboru, 

částečně byla způsobena i prověřováním skutečností uvedených v odvolání na MŽP, ÚKZUZ a 

Městském úřadu v Krnově.  

Příslib ze strany SZIF informovat předsedy spolupracujících komisí ohledně nepřekračování 

povinné lhůty k vyřízení t. č. čeká na schválení Ing. Prečanovou. 

úkol:  Mgr. Havlíček po schválení informovat tajemnici ABK 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.454 NV 75/2015 Sb.: p. Augustinová- dotaz odeslán k vyjádření 

Ing. Kunovi,  ABK byla informována o přípravě stanoviska  ve spolupráci s ŘO Ing. Gallasem, 

čeká se na zaslání stanoviska. 

úkol: po obdržení stanoviska referovat na příštím jednání 

 

•  p. Zemanová- podnět č.458 Námitka proti rozhodnutí SZIF (MAS): SZIF zaslal členům 

komise stanovisko k standardizaci MAS, následně doručena reakce MAS (před jednáním 

komise). Po projednání doručeného materiálu zašle Mgr. Havlíček ABK stanovisko SZIF. 

úkol: Mgr. Havlíček podá ABK zprávu 

 

•   úkol z jednání Národní dotace: p. Augustinová- Ing. Jirouškovi odeslána žádost o vyjádření 

k tématu Národní dotace s dotazy komise, čeká se na odezvu 

 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

•  podnět č.459 Měsíční hlášení mléčných kvót: Ing. Stehlík- podnět týkající se měsíčního 

zasílání hlášení o zpracovaném mléku (SZIF) včetně výčtu jednotlivých výrobků u 

malovýrobce.  

úkol: Mgr. Havlíček ověří informaci u Ing. Zavadila a podá ABK zprávu 

 

•  podnět č.460 Mobilní oblouková hala: Ing. Stehlík- podnět týkající se výkladu pojmu 

mobilní oblouková hala. Stavební úřady vyžadují staveb. povolení popř. ohlášení drobné 

stavby. 

úkol:  Ing. Stehlík projednat podnět s konzultantem ASZ a podat informace na příštím jednání 

 

•  podnět č.461 Zrušení oznámení dle § 51 odst.1 písm. a)+b) odst. 2 písm. a) zákona 

č.326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči-ochrana včel a zvěře : Ing. Stehlík- tazatel požaduje 

podávání oznámení na příslušný OÚ a ÚKZÚZ 
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úkol: odeslat dotaz ŘO Ing. Žižkovi, informovat na příštím jednání 

 

•  podnět č.462 Zadávání VZ  malého rozsahu: podnět týkající se zadávání VZ prostřednictvím 

pracovníků Povodí, Lesy ČR.  Autor požaduje zadávání zakázek přímo dodavateli, který 

prokáže reference a je majitelem základních prostředků k realizaci zakázky. Znění podnětu je 

k nalezení v tabulce podnětů.  

Ing. Stehlík- komise požádá o vyjádření ŘO pro veřejné zakázky (Ing. Šimon) 

úkol: p. Augustinová připravit a odeslat dotaz, informovat na příštím jednání 

 

•   podnět č.463 Nedodržení termínů SVS při schvalování provozního řádu: dle sdělení autora 

podnětu dochází k nepřiměřené a nadbytečné byrokracii ze strany SVS v procesu schvalování 

provozního řádu (od 2/2014). Členové ABK obdrželi podnět včetně příloh. 

P. Urbánková- kontaktovat autora podnětu a zjistit další informace 

úkol: p. Augustinová- odeslat podnět k vyjádření MVDr. Váňovi 

 

•   podnět č.464 Odvolání (individuální kvóty pro dodávku mléka): Ing. Stehlík- podnět spadá 

do gesce PK PRV  

úkol: p. Augustinová předat podnět Ing. Krumpholcové 

 

 

4.     Různé, diskuse   

 

•   Mgr. Ing. Šebek informoval členy komise o průběhu dalšího jednání ES MPO: témata 

- MPO vyzvalo ministerstva ČR o součinnost k vzniku dalších komisí zaměřených na snižování 

byrokracie v oblasti podnikání (obdoba ABK). Některé resorty vznik komisí již kategoricky 

odmítlo. 

- plánuje se zpřístupnění webu, který bude obsahovat základní formuláře státní správy (cca 

1500 druhů) v interaktivní podobě (budou se průběžně aktualizovat).  

V současnosti je již v platnosti 2 mil. právních norem a elektronická sbírka, která bude 

fungovat jako garantovaný zdroj právních norem, je naprosto nezbytná.  

Její hlavní výhody:  

 bezplatně dostupná 

 bude obsahovat úplná znění a poskytne možnost vyhledávat časová znění předpisů 

včetně sledování změn 

 předpisy budou katalogizovány do oblastí  

 budou zde informace i o metodice výkladu a aplikace (včetně návrhů předpisů s 

možností se k nim vyjadřovat přes tento portál a současně bude vše propojeno se 

systémem EUR-LEX) 
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Předpokládaný termín spuštění elektronické sbírky- 1. 1. 2019 

- připravuje se „webový poradce“ pro začínající podnikatele (interaktivní rozcestník) – 

informace a pomoc v podnikatelských začátcích. Bude rozdělený podle oborů a obsahovat 

nejen obecné informace, ale i o konkrétních povinnostech, evidence, přihlášky, povolení, atd. 

- projednávala se exekuce u zaměstnance (zaměstnavatel si může nárokovat a zahrnout 

poplatky s tím spojené) a insolvenční zákon (přihlášení do 60 dnů) 

 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 4. 11. 2015 od 9,00 hodin. 

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 

 


