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Zápis z 92. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 7. 6. 2017 

 
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Daniela Augustinová, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Stanislav Rampas,  

Ing. Kamil Toman, Ing. Josef Čech, Kateřina Urbánková, Petr Mahr, Mgr. Petr Žůrek S.T.D., Vít Hejna 

Omluveni: Romana Zemanová, Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Josef Hlahůlek, Lubomír Burkoň,  

Ing. Jaroslav Vojtěch, JUDr. Adela Riegerová 

Hosté:  Mgr. Jan Havlíček - ředitel Sekce správních činností (SZIF)                                                                                                                                                                                                                    

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

Ing. Lenka Typoltová- VO Oddělení Centrální pracoviště registrů (MZe) 

Ing. Jiří Bukovský- Oddělení rozvoje ICT (MZe)                       

                                                     

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík představil přítomným nového člena komise p. Víta Hejnu, 

zástupce Zemědělského svazu České republiky, který v komisi nahradil Ing. Šimona. Dále informoval 

o programu 92. jednání ABK a jednání s přizvanými hosty. 

 

2.     Kontrola zápisu z 91. jednání ABK 

Zápis z 91. 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:  

Ing. Stehlík- předchozí trvá, ve sledování příprava funkcionality na vygenerování formuláře pro 

splnění ohlašovací povinnosti s předvyplněnými údaji (provedení slíbeno v r. 2018). 

Ing. Čech- do 31. 5. se podává hlášení oseté plochy, do 20. 6. budou nové výměry. Nadále probíhá 

spolupráce s GŘC (Ing. Holoubek).  

úkol: nadále v řešení, Ing. Stehlík, Ing. Čech-  případné 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 

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:  podnět tč. ve sledování 
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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, podnět č.460 Mobilní oblouková hala, 

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

Ing. Stehlík- bylo uskutečněno jednání s Ing. Vinklerem (ES MPO) v rámci jednání Podnikatelské rady, 

které úkolem je rozvoj podnikatelského prostředí a zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. 

Projednány byly změny stavebního zákona (bydlení na farmách, § 18 ods. 5). Současný vývoj situace- 

čeká se na schválení novelizace stavebního zákona, po schválení proběhne příprava návrhu  

a formulace změn (Ing. Sklenář a ABK), který se projedná se zástupci ES MPO. 

úkol: podněty zůstávají i nadále v řešení, informovat o dalším vývoji na příštím jednání  

 

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

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

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

Ing. Stehlík- předchozí trvá, podnět nadále v řešení. 

úkol: podnět ve sledování, Ing. Stehlík- případné změny budou referovány  

 

•   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: řešení všech uvedených podnětů trvá 

Ing. Čech- k podnětu č. 400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat – proběhlo jednání s VO odd. státní 

statistické služby p. Sikorou. Byly vybrány ty statistické výkazy, které se hlásí duplicitně (soupis 

hospodářských zvířat, výkaz o plochách osevů zemědělských plodin, výkaz o chovu skotu, výkaz  

o chovu prasat). 

Ing. Stehlík- na Portálu farmáře chceme formulář upravený tak, aby data, které jednou zemědělec 

zadá, byly generovatelné pro potřeby MZe i ČSÚ 

K podnětu č. 461: posun v novele rostlinolékařského zákona- před 3. čtením v PSP (včelstva budou 

značena v LPIS, nebude nutné již hlásit jejich polohu umístění na OÚ).  

úkol: Ing. Čech- případné další informace sdělit na příštím jednání 

˟POZN. Ing. Stehlík- podnět byl referován 1. NM JUDr. Jirsovi na pracovním setkání zástupců ABK 

(Ing. Stehlík, p. Augustinová), které proběhlo po jednání komise. 

 

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

Ing. Stehlík- podnět nadále v řešení.   

V souvislosti s DJ/VDJ přijala komise nový podnět č. 544 Přepočet VDJ ve formuláři min. a max. 

produkce (opatření 6.1.1). Ve formuláři jsou uvedeny přepočty zvířat na VDJ, které jsou zcela odlišné 

od systému přepočtu užívaného v plošných i jiných projektových dotacích. 

˟POZN. Podnět byl rovněž referován a předán 1. NM JUDr. Jirsovi na pracovním setkání zástupců ABK 

(Ing. Stehlík, p. Augustinová) po jednání komise. 

 

•  Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry a podnět č.525 Slučování 

DPB a změna kultury: předchozí trvá, projednáno naposledy 20. 2. 2017 s NM Ing. Sekáčem.  
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Ing. Stehlík- proběhlo jednání se zástupci MZe (viz bod 4. Různé, diskuse) 

 

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

Ing. Stehlík- zatím bez dalšího vývoje řešení, podnět byl projednán s NM Ing. Šírem 1. 3. 2017. Pan 

náměstek informoval komisi dne 29. 5. 2017 o projednání podnětu a přislíbil zaslat požadovaný 

finální výsledek. 

úkol: p. Augustinová sledovat stav řešení 

 

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

z důvodu nepřítomnosti garanta podnětu zasláno stanovisko a následný postup pro 11. výzvu OP 

Rybářství (říjen 2017) e-mailem:  

„V rámci administrace ze strany žadatelů bylo identifikováno toto závazné datum předložení Žádosti  

o platbu jako problémové. Pro 11. výzvu (příjem žádostí v říjnu 2017) bude toto závazné datum 

odstraněno. V současné době probíhá ve spolupráci se SZIF příprava Pravidel. Závazné datum bude 

12/24 měsíců na realizaci od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum předložení Žádosti 

o platbu bude jako předpokládané či bez sankce. 

* Vysvětlení 12 a 24 měsíců na realizaci: Způsobilé výdaje je možné realizovat do 24 měsíců od data 

podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory, jsou-li součástí projektu stavební práce. V ostatních 

případech je možné způsobilé výdaje realizovat do 12 měsíců od data podpisu Rozhodnutí 

poskytovatelem podpory.“ 

úkol: Mgr. Ing. Šebek předá odpověď autorovi podnětu 

 

•   Ing. Čech- podnět č.532 Vyhláška 376/15 Sb: podnět týkající se vyhlášky o finančním vypořádání 

- proběhlo jednání s Ing. Jirouškem a komisi bylo přislíbeno, že na web stránky se umístí upozornění 

na vyplnění vždy začátkem roku (včetně toho, které dotace je potřeba vykázat) 

úkol: Ing. Čech - sledovat splnění 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.533 Účetní výkazy- dokladování při uplatňování paušálu: k zaslanému 

stanovisku z předchozího jednání bude uskutečněna schůzka s Ing. Taberym (Mgr. Ing. Šebek, Ing. 

Stehlík) 

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

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.534 Siláž na poli: po připomínkování materiálu se komise obrátila na Ing. 

Svobodu s dotazem k momentálnímu stavu návrhu, z odpovědi vyplývá- „stanovení podmínek pro 

skladování (uložení) siláže na ZP, musí být realizováno formou novelizace vyhlášky č. 377/2013. 

Bohužel novelizace této vyhlášky, která v současné době probíhá, je již ve stádiu, kdy byla vyhláška 

zaslána k notifikaci EK. Podle mě dostupných informací, již do vyhlášky v tento moment nelze 

zasahovat.“ 

Ing. Stehlík- dle Ing. Svobody musíme vyčkat na další novelu vyhlášky č. 377/2013, komise proto 

požádá zástupce ÚKZÚZ o sledování stavu tak, aby se na uvedený návrh při další novelizaci 

předmětné vyhlášky nezapomnělo. 

úkol: p. Augustinová odeslat výše uvedený požadavek Ing. Svobodovi  
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•   Mgr. Havlíček- podnět č.536 Žádost o přístup do portálu eAGRI a Farmáře SZIF: výpis z OR se 

k Žádosti nebude požadovat 

úkol: vyřešeno - vyřadit 

 

•   p. Urbánková- podnět č.538 Formulář žádosti o platbu dotace z PRV: předchozí trvá, beze změny 

ve vývoji řešení 

Ing. Stehlík- podnět bude projednán na plánované schůzce s NM Ing. Sekáčem a Ing. Taberym (Ing. 

Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Mahr). 

úkol: zástupci ABK budou posun v řešení podnětu referovat po uskutečnění jednání s Ing. Taberym, 

termín jednání zabezpečí Mgr. Ing. Šebek  

 

•   p. Urbánková- podnět č.539 Registrace e-shopů s ekologickou produkcí: dosud platila pro ČR 

výjimka, kterou nelze prodloužit 

úkol: podnět bez možnosti řešení, vyřadit 

˟POZN. Podnět byl referován na setkání s 1. NM JUDr. Jirsou po jednání komise 

 

•   Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- podnět č.541 Zahájení činnosti mladých zemědělců - vyplacení 2. 

splátky: předchozí trvá, opatření 6.1.1. neumožňuje vyplacení druhé splátky, byť zemědělec splnil 

závazky. Pravidla umožňují podat žádost o platbu dříve než dva roky od uplynutí podpisu Dohody, ale 

peníze dříve žadatel nedostane. Což je v rozporu se zavedeným principem všech ostatních 

projektových opatření PRV, kdy po kontrole žádosti o platbu následuje výplata (podrobně rozepsáno 

v tabulce podnětů). 

Mgr. Ing. Šebek- dosud neproběhlo jednání s ŘO Ing. Taberym. Podnět bude projednán spolu 

s dalšími již uvedenými podněty po stanovení termínu jednání. 

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek a p. Mahr projednat podnět s ŘO Ing. Taberym, referovat další 

informace na příštím jednání  

•   Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- podnět č.542 6.1.1 - Preferenční kritérium 9: pokud si žadatel udělil 

body za toto preferenční kritérium (dle statistiky MZE to tak učinilo 84 % žadatelů), pak se musí od 

data podání žádosti o proplacení do konce realizace podnikatelského plánu věnovat pouze produkci 

vybraných citlivých komodit! To dle MZE/SZIF znamená, že se u žadatelů s živočišnou výrobou 

nebudou vyskytovat žádné tržby z rostlinné produkce. Výjimkou by bylo, že se jedná o tržby 

z pěstování ostatních citlivých komodit (ovoce, zelenina, brambory, chmel, réva atd). Tzn., že pokud 

by žadatel s živočišnou výrobou, jehož hlavní příjmy tvoří příjmy z ŽV, chtěl prodat část své produkce 

z RV, tak nesmí (podrobně rozepsáno v tabulce podnětů). 

úkol: obdobně jako výše uvedený podnět bude projednán na jednání s ŘO Ing. Taberym 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•   podnět č.543 Žádost o prozkoumání námitky proti protokolu o kontrole - výměny bloků: Mgr. Ing. 

Šebek- přijatý podnět nespadá z hlediska kompetencí k řešení ABK, proto byl předán ředitelce 

odboru přímých plateb Ing. Bělinové. Ze zaslaného stanoviska bylo tazateli doporučeno podat 

odvolání (po vydání rozhodnutí), které se bude dále řešit. Vyjádření obdrželi všichni členové ABK. 
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úkol: Mgr. Ing. Šebek předá uvedené stanovisko tazateli, další informace referovat podnět na příštím 

jednání  

 

•   podnět č.544 Přepočet VDJ ve formuláři min. a max. produkce (opatření 6.1.1) : Mgr. Ing. Šebek- 

ve formuláři stanovení minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce na podnik dle 

výrobního zaměření, kterým žadatel dokládá splnění podmínky minimální a maximální velikosti 

podniku (kapitola 6 bod 7 Pravidel), jsou zakotveny přepočty zvířat na VDJ. Tyto přepočty zvířat  

na VDJ jsou úplně odlišné od systému přepočtu používaného v plošných dotacích či v ostatních 

projektových dotacích. To je pro žadatele značně matoucí, neboť dle formuláře jim vychází úplně jiné 

číslo počtu VDJ než v ostatních dotacích.  

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek a p. Mahr projednat podnět s ŘO Ing. Taberym a NM Ing. Sekáčem, 

referovat další informace na příštím jednání. Podnět byl sloučen k úkolu Jednotný systém 

kategorizace VDJ. 

 

•   podnět č.545 Problematika výběrových řízení - pořízení zeměd. strojů (opatření 4.1.1): Mgr. Ing. 

Šebek- ABK byla požádána, zdali může iniciovat vytvoření jednoduchého informačního materiálu pro 

zemědělce ve vztahu k veřejným zakázkám, který bude odsouhlasen SZIF. V materiálu by mělo být 

jednoznačně vysvětleno, jak přistupovat k pojmům „věcná, místní, časová souvislost“, „funkční 

celek“ a „stanovení výše předpokládané hodnoty zakázky“ (nejlépe včetně názorných příkladů  

z praxe). Problematika výběrových řízení je složitá, a pokud se na úrovni MZE/SZIF/zástupci 

nevládních organizací dohodnou jednoduchá pravidla (která by měl k dispozici jak zemědělec, tak 

úředník), pak lze situacím popsaným v podnětu předcházet a složité postupy výběrových řízení 

zjednodušit. 

Ing. Stehlík- podnět bude projednán s NM Ing. Sekáčem a Ing. Taberym 

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr uskutečnit jednání s NM Ing. Sekáčem a ŘO Ing. Taberym 

 

4.     Různé, diskuse  

 

•   v rámci řešení podnětů započítávání odchylek výměry a č. 525 Slučování DPB a změna kultury 

proběhla vzájemná diskuse členů ABK se zástupci MZe Ing. Typoltovou (VO Oddělení Centrální 

pracoviště registrů) a Ing. Bukovským (Oddělení rozvoje ICT).  

Ing. Stehlík objasnil přítomným představu ABK, jakým způsobem vyřešit daný problém. Byla 

vysvětlena podstata referenčního půdního bloku, jehož zavedením by se dle komise snížila chybovost 

a zvýšila kvalita LPIS (ten pracuje s díly půdních bloků). Referenční půdní blok je území, které 

ohraničuje určité území zemědělsky obhospodařované půdy (les, silnice, trať atd.), tedy maximálně 

způsobilá plocha.  

Ing. Typoltová sdělila členům, z jakých důvodů není možné v současné době pracovat s referenčním 

půdním blokem. Zejména ve vztahu s ETS (test kvality LPIS), který je vázán na danou kulturu  

a uživatele na půdním bloku. Tak jak to požaduje ABK, není možné ETS test provádět správně. 

Ing. Bukovský objasnil podstatu vzniku systému LPIS (dvouvrstevný model v roce 2000 inspirován 

vzorem z Francie), půdní bloky a díly půdních bloků se nerozlišovaly - v databázi do r. 2015 

(s účinností novely zákona o zemědělství). Pak naprosto jednoznačné rozdělená na půdní bloky a díly 



6 
 

půdních bloků. Půdní blok nelze jako referenční plochu použít, protože nemá přímou vazbu  

na uživatele (vázáno na ETS test). Uživatel je veden až na úrovni dílu půdního bloku, stejně jako druh 

zemědělské kultury a další atributy vyhodnocované v ETS. 

Proběhla vzájemná diskuse o možných způsobech, jak prosadit referenční plochu. 

Závěr:  Ing. Stehlík   - nevládní organizace usilovat o legislativní změnu pro členský stát  

                                    - je vhodné řešit i technickou stránku zakreslení do LPIS, tj. nastavit systém tak, 

aby hlásil chybné zadání (zemědělec by měl možnost dané zadání opravit) 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 6. 9. 2017 od 10,00 hodin. 

Zpracovala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


