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Zápis z 89. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 1. 3. 2017 

 
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Daniela Augustinová, Lubomír Burkoň, Ing. Jaroslav Vojtěch,  

Ing. Stanislav Rampas, Petr Mahr, Romana Zemanová, Kateřina Urbánková, Mgr. Petr Žůrek S.T.D. , 

Ing. Luděk Homoláč Ph. D. 

Omluveni: Ivan Jüptner, Ing. Kamil Toman, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Josef Čech 

Nepřítomni: Ing. Vít Šimon Ph. D. 

Hosté:  Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu                                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Lucie Kubáčová- Oddělení správního archivu a spisové služby (MZe) 

Ing. Jiří Šír - NM Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství (MZe) 

Ing. Zdeněk Trnka - ŘO rostlinných komodit (MZe) 

Ing. Jan Vodička - Oddělení komodit skotu a krmiv (MZe) 

Ing. Zuzana Přibylová - VO oddělení speciálních plodin (MZe) 

Ing. Michaela Budňáková - Oddělení polních plodin (MZe) 

                                                                            

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 89. jednání ABK a jednání s pozvanými 

hosty. 

 

2.     Kontrola zápisu z 88. jednání ABK 

Zápis z 88. 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: 

předchozí trvá vzhledem k nepřítomnosti obou garantů podnětu. 

Ing. Stehlík- termín společného jednání dotčených organizací zatím nebyl stanovený. Podnět se 

projednal s NM Ing. Šírem (viz diskuse). 

úkol: nadále v řešení, Ing. Čech se spojí s ŘO Ing. Trnkou ohledně doložení údajů o pěstitelích z GŘC. 

Další informace podat na příštím jednání. 

 

•    jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- podnět č.392 Stavební zákon-

rekultivace ornice  a č. 302, 415 (uvedeny níže), problematika OPVZ, umisťování zem. staveb 

v krajině, stanovit možnosti zemědělských činností (nastavení obecné roviny jak v těchto případech 
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postupovat), podnět č.446 MŽP - dopad zákona č. 41/2015 Sb. (umožnit pěstování RRD na velikostně 

omezených plochách i v I. a II. třídě bonity ZPF na základě rozhodnutí OOP). 

Ing. Stehlík- bez dalších změn, nadále probíhá spolupráce s MŽP. 

úkol: další 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, podnět č.460 Mobilní oblouková hala, 

podnět č. 484 Plachtové haly: předchozí trvá, beze změn.  

Ing. Stehlík- uskuteční se schůzka s Ing. Sklenářem k stavebnímu zákonu a projednají se sporné 

podněty. 

úkol: podněty zůstávají i nadále v řešení. Mgr. Ing. Šebek předal uvedené podněty ES MPO 

k meziresortnímu řešení, ale vzhledem k jeho nepřítomnosti bude posun v řešení referován na 

příštím jednání 

 

•  Ochranná pásma vodních zdrojů (dále OPVZ)- aktualizace dat OPVZ + podnět č.457 Náhrady za 

omezení při hospodaření OPVZ.: předchozí trvá, beze změn- řešení problematiky vodních zdrojů 

v rámci jejího začlenění do agroenvi opatření (Ing. Kuna). 

Ing. Stehlík- 20. 2. 2017 se uskutečnilo jednání zástupců ABK (Ing. Stehlík, Ing. Toman, Mgr. Ing. 

Šebek) s NM Ing. Sekáčem. Vymezená území budou patřit pod režim agroenvi opatření (možnost 

žádat náhradu za újmu). Dále proběhlo jednání s Ing. Kubalou - zpracovaný a připravený materiál pro 

pana ministra.  

úkol: Ing. Stehlík- podnět dále ve sledování 

 

•   Ing. Toman, p. Augustinová- podnět č.304 Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu farmáře, 

podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat,  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, 

podnět č.524 Spotřeba POR za r. 2016: 

Ing. Stehlík- předchozí trvá, dosud se nepovedlo zajistit termín jednání s Ing. Havlíčkem, případně 

NM Ing. Adamcem (Ing. Čech). Se zástupcem ČSÚ Ing. Hrbkem komise nadále spolupracuje.  NM Ing. 

Šír byl obeznámen se situací a vývojem podnět (viz diskuse). 

úkol: zajistit termín jednání, za ABK Ing. Čech a Ing. Toman 

 

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

podnětu trvá 

Ing. Stehlík- snaha ABK  vyřešit problematiku VDJ/DJ viz diskuse 

 

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

Stehlík- projednáno 20. 2. 2017 s NM Ing. Sekáčem. Z hlediska současné národní legislativy  

a nastavení LPIS nelze očekávat žádoucí změnu ve prospěch zemědělců. Dle pana náměstka by 

problém mohl být řešen politicky  

úkol : k řešení přiřazen podnět č. 525  
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•   Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: beze změn 

p. Augustinová- zástupci OLP JUDr. Dlouhé bylo předáno souhlasné vyjádření Českého rybářského 

svazu ve věci vydávání rybářského lístku na dobu neurčitou 

úkol: ve sledování 

 

•   Mgr. Havlíček, p. Burkoň- podnět č.476 Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího: 

Ing. Stehlík- podnět projednán s NM Ing. Šírem viz diskuse. 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.525 Slučování DPB a změna kultury: řešení sloučeno k podnětu - 

započítávání odchylek výměry 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.526 Změny druhů pozemků v KN, souhlasy: podnět týkající se zjednodušení 

řízení v Katastru nemovitostí (změny druhu pozemku). Ze stanoviska předsedy ČÚZK:  

„…pro zápis změny druhu pozemku do katastru nemovitostí se souhlas vlastníků všech sousedních 

pozemků nevyžaduje. Pokud jde o zápis změny druhu pozemku, tato problematika je velmi podrobně 

upravena v Návodu pro správu katastru nemovitostí č.j. ČÚZK -03030/2016-22 ze dne 10.2.2016, 

který je zveřejněn na internetových stránkách http://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-

opatreni/Navody-CUZK.aspx. 

 Je třeba rozlišit případy, kdy ke změně druhu pozemku vydává  stavební úřad územní 

rozhodnutí (změna přesahující výměru 1000 m2) nebo územní souhlas (změna přesahující výměru 

300 m2 ale nepřekračující výměru 1000 m2). K takové změně v katastru je potřeba ohlášení 

vlastníka, jehož přílohou bude prohlášení vlastníka s úředně ověřeným podpisem, že změna druhu 

pozemku již byla v terénu uskutečněna a územní rozhodnutí/územní souhlas stavebního úřadu.  

 V případech, kdy se územní rozhodnutí nebo územní souhlas stavebního úřadu nevydávají, 

tzn.  jedná se o změny do 300 m2, nebo ke změně druhu pozemku došlo v terénu bez územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu stavebního úřadu, platí pro zápis změn druhu pozemku 

vyjmenovaných tazatelem  v jeho podnětu následující pravidla: 

- změny  druhu pozemku  z orné půdy na trvalý travní porost, z ostatní plochy na trvalý travní 

porost nebo z ostatní plochy na ornou půdu se provedou na základě ohlášení vlastníka, jehož 

přílohou je prohlášení vlastníka s úředně ověřeným podpisem, že změna druhu pozemku již 

byla v terénu uskutečněna 

- změna  druhu pozemku z trvalého travního porostu na ornou půdu se provede na základě 

ohlášení vlastníka, jehož přílohou je prohlášení vlastníka s úředně ověřeným podpisem, že 

změna druhu pozemku již byla v terénu uskutečněna a souhlas orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu ze změnou druhu pozemku trvalý travní porost na ornou půdu podle § 2 odst. 

2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Pokud se ve výše uvedených případech jedná o změnu druhu pozemku v chráněném území podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny nebo v území, ve kterém se nacházejí archeologické nálezy je 

nutné k ohlášení vlastníka vedle výše uvedených dokladů i souhlas (vyjádření) příslušného orgánu 

státní správy…“ 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.528 Změny termínů hlášení změn: podnět týkající se zkrácení lhůty pro 

podání hlášení do ústřední evidence zvířat. K sedmi denní legislativní lhůtě pro podání hlášení se již 

http://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK.aspx
http://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK.aspx
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nebude připočítávat tzv. „technická lhůta“ pro doručení hlášení od chovatele k pověřené osobě.  

Ing. Stehlík- podnět projednán s NM Ing. Šírem. Z diskuse vyplynulo, že zkrácení uvedené lhůty je 

požadavkem vycházejícím z nařízení EK (pouze 7 dní). Uvedené nařízení přislíbil pan náměstek zaslat 

komisi. 

úkol: Mgr. Ing Šebek uvědomí tazatele po doručení výše uvedeného nařízení, následně je možné 

podnět vyřadit. 

 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•   podnět č.530 Rybářství - posun termínu ŽOP: Ing. Homoláč, Mgr. Havlíček- podnět týkající se 

Pravidel pro žadatele a příjemce z operačního programu rybářství 2014-2020 (13.1. Žádost o platbu, 

písm. d), kdy změna závazného data předložení Žádosti o platbu, které žadatel uvedl v Žádosti  

o podporu, není možná. 

úkol: Ing. Homoláč, Mgr. Havlíček prověří informace, referovat podnět na příštím jednání  

 

•   podnět č.532 Vyhláška 376/15 Sb: podnět týkající se vyhlášky o finančním vypořádání, kdy MF 

požaduje vyplnění tabulek o získaných dotacích a není zde jasně definováno, kterých konkrétních 

dotací se vyhláška týká.  

Ing. Stehlík- odeslat podnět Ing. Prečanové, gestorem podnětu při řešení bude Ing. Čech, který na 

příštím jednání podá ABK zprávu. 

úkol: p. Augustinová odeslat podnět Ing. Čechovi a Ing. Prečanové 

 

•   podnět č.533 Účetní výkazy- dokladování při uplatňování paušálu: u dotačních programů se  

v části předkládání příloh řeší pouze žadatele vedoucí účetnictví či daňovou evidenci. Pokud 

zemědělec uplatňuje paušál, nemá k dispozici přesné údaje, které je v žádosti o dotaci povinen 

vyplnit. 

Ing. Stehlík- odeslat podnět Ing. Taberymu 

úkol: p. Augustinová odeslat podnět Ing. Taberymu se žádostí o zaslání stanoviska, referovat na 

příštím jednání 

 

•   podnět č.534 Siláž na poli: ÚKZÚZ na základě požadavku ČIŽP změnil svoje původní stanovisko  

k ukládání siláží a senáží přímo na zemědělské půdě. Tento postup tedy již není povolený, kvůli 

nebezpečí úniku výluhů z krmiv a potažmo ohrožení vod, s odkazem na vodní zákon (§ 33, závadné 

látky).  

Ing. Stehlík- ABK pozve na příští jednání Ing. Jana Klíra z VÚRV (Výzkumný ústav rostlinné výroby, 

v.v.i.) a zástupce ÚKZÚZ řed. Ing. Martina Faktora. 

úkol: p. Augustinová odeslat pozvání 
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4.     Různé, diskuse  

 

•   V rámci řešení podnětů proběhla vzájemná diskuse členů ABK se zástupci Sekce zemědělských 

komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství MZe (Ing. Jiří Šír, Ing. Zdeněk Trnka,  

Ing. Jan Vodička, Ing. Zuzana Přibylová a Ing. Michaela Budňáková). 

Stručně v bodech:     

- zelená nafta (ZN):  

 p. Zemanová- v tuto chvíli probíhají školení ohledně zatížení ZN v rámci VDJ, jak se bude počítat? 

 Ing. Šír- program je rozdělený do 3 fází. První bude probíhat do 30. 6. 2017 (počty zvířat  

a skutečná spotřeba nafty je součástí daňového přiznání, zatímco normativy spotřeby jsou pro 

orientaci Celní správy (CS), první období bude zahrnovat 14 měsíců, tzn. od 1. 1. 2016 do února 2017 

včetně). Nelze žádat po zemědělcích nepřesné vykazování zpětně. Druhá fáze bude zahrnovat 

přepočet VDJ na hektar (počet zvířat/počet ha půdy podnikem obhospodařované). Normativy jsou 

uvedené na webu, odkaz na ZN (stránky CS)- skot, dojnice atd. 

 Ing. Stehlík- normativy jsou tedy jako pomocný údaj pro CS tzn. jestli dané množství odpovídá 

vykázaným předpokladům. 

 Ing. Šír- nyní ještě probíhá úprava normativu u masného skotu. Případný nárůst spotřeby ZN se 

bude muset zdokladovat a tím pádem je možné si jej obhájit. Dále projednáno s CS: 

- vykázat intenzitu chovu dle VDJ/hektar (bude příslušný software) 

 - pro potřeby CS se nelze řídit jedním konkrétním datem (pohyby zvířat atd.). Ideální varianta 

bude stanovena průměrem ze stavu zvířat k poslednímu dni za uplynulých 12 měsíců. 

 - případné úpravy budou probíhat v rámci komunikace MZe + CS + MF (zřízena pracovní skupina 

pro ZN) 

 - vyhláška pro druhé zdaňovací období (1. 7. 2017 - 31. 12. 2018) a následně třetí vyhláška za 

období od 1. 1. 2019 

 Ing. Šír- vratka v živočišní výrobě činí cca 1 miliardu Kč. ročně, předpokládá se celkem na živ.  

a rostl. výrobu vratka kolem 2,5 miliardy ročně. 

 Ing. Stehlík- pokud si to tedy shrneme: první zdaň. období = od července, vratka spotř. daně - 

zatížení VDJ = zpětně k 30. 6. 2017   

 p. Burkoň- bude dostupná Metodika k druhu vykonávané práce? 

 Ing. Šír- MP bude jednak ze strany CS - způsob vykazování od 1. 7. 2017 (druh činnosti + místo 

atd). Cca do 15. 3. 2017 se má uskutečnit další jednání s CS. Seznam činností následně dostane i ABK 

k posouzení a případným připomínkám. 

 

- mák a konopí: 

Ing. Stehlík obeznámil přítomné s vývojem situace, jednání se zástupci MZe, CS, SZIF a MZd. 

 Ing. Trnka- proběhlo jednání se zástupci ICT a OLP MZe. Problém je u ohlašovací povinnosti 

v datech - jsou různá. JŽ do 10.6. ,GŘC do 30.5. Nutné je zvážit zdali je počet žadatelů adekvátní 

k tomu, aby se do systému dělal výrazný zásah. Možné přijatelné řešení - při podání JŽ by se 

v případě zájmu vytiskl žadateli formulář, který by doručil GŘC v rámci plnění ohlašovací povinnosti. 

 Ing. Stehlík- akceptace navrženého řešení, k formuláři GŘC požadujeme pouze, aby bylo 

umožněno podat formulář poštou, prostřednictvím PF, dat. schránkou tak, aby se co nejvíc 
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eliminovat administrativní dopad (bude záležet na zemědělci, který způsob si zvolí) a šlo data využít 

mezi systémy navzájem (GŘC/MZE-LPIS). Je zde možnost systém nastavit tak, aby si generovali 

instituce data mezi sebou (+ ve vztahu k ČSÚ). 

 

- měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího, podnět č. 476: 

Ing. Stehlík obeznámil přítomné s vývojem situace a jednání se zástupci oddělení státní statistické 

služby MZe (p. Sikora). 

 Ing. Stehlík- hlavním požadavkem ze strany ABK je v současné době eliminovat duplicitní sběr 

dat pro odd. státní statistické služby MZe a SZIF. Lze zamezit duplicitnímu sběru údajů tím, že 

statistické oddělení MZe „převezme“ agendu, které je delegovaná na SZIF? 

Pan náměstek si požadavek ze strany ABK umí představit, nicméně aby splňoval požadavky ze strany 

SZIF a rovněž pro odd. státní statistické služby je nutné problém rozebrat s odd. ICT a opětovně SZIF 

(možnosti, podmínky atd.) Pan náměstek přislíbil najít přijatelné řešení. 

 

- evidence včelstev v LPIS obecně: 

Do 30. 9. změna se ohlásí v LPIS, nyní novela rostlinolékařského zák. v prvním čtení (v gesci řed. Ing. 

Žižka., Ing. Čech zjistí podmínky) 

 

- systém VDJ a DJ: 

Diskuse byla směrována k poslední odpovědi pana náměstka pro ABK. Pan náměstek opět zdůraznil, 

že v rámci EU žádný ze států nepoužívá jednotný systém přepočtu VDJ (v rámci emisí - nelze). ABK 

obdrží k dispozici vyjádření, kde budou tyto důvody uvedeny. 

 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 5. 4. 2017 od 10,00 hodin. 

Zpracovala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


