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Zápis z 94. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 4. 10. 2017 

 
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Bc. Daniela Augustinová, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Lubomír Burkoň,  

Ing. Kamil Toman, Petr Mahr, Ing. Josef Čech, Vít Hejna, Romana Zemanová, Ing. Stanislav Rampas, 

Ing. Jaroslav Vojtěch, Kateřina Urbánková, Mgr. Petr Žůrek S.T.D. 

Omluveni: Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Josef Hlahůlek 

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

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

JUDr. Adela Riegerová - Oddělení koncepcí a koordinace správních činností (MZe)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ing. Jiří Hrbek-  ředitel Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí (ČSÚ) 

Ing. Renata Vodičková- vedoucí Oddělení statistiky zemědělství a lesnictví (ČSÚ) 

 

1.     Úvod 

 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 94. jednání ABK a jednání s pozvanými 

hosty. 

 

2.     Kontrola zápisu z 93. jednání ABK 

 

Zápis z 93. 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- stav řešení i nadále trvá, ve sledování zůstává příprava funkcionality na vygenerování 

formuláře pro splnění ohlašovací povinnosti s předvyplněnými údaji z JŽ. Tyto údaje dál pěstitel 

doplní o další povinné informace a zajistí předání formuláře dle ustanovení zákona o návykových 

látkách (provedení slíbeno v r. 2018). Na příští jednání pozve ABK  NM Ing. Adamce. 

Ing. Čech obeznámil členy komise s výměrami máku dle JŽ a GŘC. 

úkol: Bc. Augustinová- pozvat na příští jednání NM Ing. Adamce 

 

•    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, Mgr. Ing. Šebek- předchozí trvá, proběhlo jednání se zástupci MŽP (ministr Mgr. Brabec, 

NM Ing. Dolejský), projednali se výše uvedené podněty (RRD, eroze, stavební zákon). K stavebnímu 

zákonu a bydlení na farmách, § 18 ods. 5 - připravuje se novela stavebního zákona, kde by původní 

podmínky měly být zmírněny.  
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úkol:  Mgr. Ing. Šebek - pozvat na prosincové jednání Ing. Sklenáře. 

 

•     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: úkol trvá, beze změn. Podněty byly referovány i na jednání ES MPO. 

úkol: podněty zůstávají i nadále v řešení 

 

•  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- podnět bude opakovaně projednán s NM Ing. Sekáčem a Ing. Taberym po skončení 

jednání komise  

Bc. Augustinová- žádost o informace k nově vymezeným OPVZ byla Mgr. Riederovi odeslána, zatím 

však bez zpětné odezvy  

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr - nové informace k OPVZ a náhradám za omezení budou 

referovány na příštím jednání ABK 

 

•   Ing. Toman, Bc. 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. Stehlík- současný stav řešení podnětů bude opakovaně projednán s NM Ing. Adamcem  

na příštím jednání.  Cílem je dosáhnout stav, aby probíhala generace dat např. formou interaktivního 

formuláře s využitím pro potřeby MZe i ČSÚ. Tímto způsobem bychom alespoň částečně odstranili 

nadměrnou administrativu kladenou na zemědělce. 

Jednání komise se zúčastnil Ing. Hrbek a Ing. Vodičková z ČSÚ- viz bod 4. Různé, diskuse 

K podnětu č. 461: Ing. Čech- posun v novele rostlinolékařského zákona, podpis pana prezidenta 

proběhl 4. 9. 2017 

 

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

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. 

Ing. Stehlík - podnět bude projednán s NM Ing. Sekáčem a Ing. Taberym po skončení jednání komise 

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- nové informace budou referovány na příštím jednání ABK 

 

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

DPB a změna kultury: předchozí trvá, projednáno 20. 2. 2017 s NM Ing. Sekáčem, následně 7. 6. 2017 

se zástupci MZe (Ing. Typoltová, Ing. Bukovský. V současné době bez dalšího vývoje řešení.  
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Ing. Stehlík- podnět bude projednán s NM Ing. Sekáčem a Ing. Taberym po skončení jednání komise. 

Rovněž bude podnět projednán s Ing. Vrzáněm.  

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- nové informace budou referovány na příštím jednání ABK 

 

•   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. 

Bc. Augustinová- žádost o zaslání výsledku odeslána 21. 9. 2017, zatím však bez zpětné odezvy  

úkol: Bc. Augustinová opakovaně požádat o zaslání odpovědi  

 

•   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- nyní ve stavu sledování, v lednu 2018 proběhne kontrola plnění výše uvedeného  

 

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

stanovisku bude uskutečněna schůzka s Ing. Taberym (Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík). 

Ing. Stehlík- nyní beze změny, podnět bude projednán s NM Ing. Sekáčem a Ing. Taberym po 

skončení jednání komise 

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- nové informace budou referovány na příštím jednání ABK 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.534 Siláž na poli: dle předchozí komunikace se zástupcem ÚKZÚZ musíme 

vyčkat na další novelu vyhlášky č. 377/2013. Komise požádala o sledování stavu tak, aby se  

na uvedený návrh při další novelizaci předmětné vyhlášky nezapomnělo. 

úkol: Bc. Augustinová zjistit u Ing. Svobody, zdali se nechystá novela výše uvedené vyhlášky. Podat 

informace na příštím jednání. 

 

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

2. splátky: 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.  

Ing. Stehlík- podnět bude projednán s NM Ing. Sekáčem a Ing. Taberym po skončení jednání komise 

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- informace k podnětu budou referovány na příštím 

jednání ABK 

 

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

z RV, tak nesmí. 

Ing. Stehlík- podnět bude projednán s NM Ing. Sekáčem a Ing. Taberym po skončení jednání komise 

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- informace k podnětu budou referovány na příštím 

jednání ABK 

 

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

4.1.1): 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 po skončení jednání komise 

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- informace k podnětu budou referovány na příštím 

jednání ABK 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.546 Žádost o vydání rybářského lístku - scan: ABK požádala o vyjádření, 

z odpovědi Mgr. Dvořáka (Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství) vyplývá: 

„Podle popisu situace došlo k tomu, že zmocněnec (paní XY) jednala na základě plné moci a měla 

tedy podání (žádost) učinit ona jménem zmocnitele. Měla tedy správně vyplnit žádost, podepsat ji 

svým jménem a k žádosti připojit plnou moc (originál plné moci s podpisem - v tomto případě nemusí 

být podpis ověřený). Situace, kdy předloží zmocněnec kopii podání zmocnitele, které neučinil sám, 

není možné akceptovat. O uvedeném měl však úředník obecního úřadu zmocněnce poučit a pomoci 

ji  ve smyslu § 4 odst. 2 správního řádu. 

Pro úplnost uvádíme, že podání lze činit v elektronické podobě, ale toliko za podmínek stanovených  

v § 37 odst. 4 správního řádu, tedy v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým 

podpisem dle zákona o elektronickém podpisu. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, 

popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných 

technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez 

použití podpisu.“ 

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

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.547 Administrace výplat LHO: podnět se týká finálního vyúčtování výplat 

LHO (lesní hospodářské osnovy). Tazatel poukazuje na skutečnost, kdy je „finální cena díla byť  

o několik desetin procent původní ceny díla odlišná, nastává složitá cesta sepsání dodatku o konečné 

ceně díla tak, aby seděla na celé Kč.“ 

Bc. Augustinová- komise požádala Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství o vyjádření se 

k podnětu. Podnět byl následně předán řediteli Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství 

(Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.), nyní čekáme na zaslání stanoviska. 

úkol: Bc. Augustinová- apelovat na zaslání stanoviska 



5 
 

•   Ing. Stehlík- podnět č.548 Administrativa - SZIF: podnět týkající se prověření administrativních 

postupů při podání Žádosti o platbu (ŽoP) v rámci PRV se SZIF prostřednictví Portálu farmáře. ABK 

požádala Mgr. Havlíčka o prověření. Ze zaslaného stanoviska SZIF vyplývá:  

 

 
Ing. Stehlík- druhá část podnětu se týkala dokládání bezdlužnosti žadatele k ŽoP (SZIF akceptuje 

pouze bezdlužnost, která není starší 30 dnů, přičemž platnost vydaného potvrzení o bezdlužnosti je 

obvykle 3 měsíce). Ze zaslaného stanoviska SZIF: 
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úkol: podnět se projedná na jednání s NM Ing. Sekáčem a ŘO Ing. Taberym 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.550 Kontrola mléčnice - poplatky: podnět se týká plateb za 

provedenou kontrolu v minimální částce např.  1 euro, přičemž náklady za provedenou kontrolu jsou 

za poštovné cca 50Kč.  

Mgr. Ing. Šebek- podnět byl referován 14. 9. 2017 na 10. jednání Expertní skupiny pro snižování 

administrativní zátěže MPO 

úkol: podnět bude následně z jednání ABK vyřazen 

 

•   Mgr. Havlíček- podnět č.552 Mimořádné aktualizace v LPIS (okres Vsetín): Mgr. Ing. Šebek- 

podnět se týká vzniklé situace, kdy se nestihly provést mimořádné aktualizace v konkrétním okresu  

a zemědělcům tedy podáním změnových žádostí hrozí odložení platby SAPS. ABK požádala Mgr. 

Havlíčka o zprostředkování stanoviska SZIF, ze kterého vyplývá: 
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Druhá část podnětu byla zaměřena na personální otázky (okres Vsetín, Uherské Hradiště), ke kterým 

SZIF rovněž zaslal vyjádření. Stanovisko obdrželi všichni členové komise.  

úkol: tazatele podnětu bude zprostředkovaně informovat Mgr. Ing. Šebek, poté je možno podnět 

vyřadit 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•   podnět č.553 Hlášení o úhynu skotu - nadbytečné potvrzení: Ing. Stehlík- tazatelka podnětu 

poukazuje na nadměrnou administrativu při vykazování potvrzení o úhynu zvířete. Úhyn zvířete je 

elektronicky hlášený do ÚE chovatelem, následně po převzetí zvířete k likvidaci asanační firmou tyto 

podniky taktéž zasílají hlášení do ÚE - je vydáno Potvrzení o převzetí (nutné při kontrole ČPI)  

a Obchodní doklad (při kontrole SVS). Dle tazatelky jsou tyto další dva vydané doklady, v případě 

řádného odhlášení zvířete, nadbytečné. 

úkol: podnět si k řešení převezme Mgr. Kubáčová, která bude na příštím jednání informovat členy 

komise 
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•   podnět č.554 Potvrzení o přijetí žádosti - SZIF: Ing. Stehlík- tazatel upozorňuje na nadbytečnost 

povinné přílohy „potvrzení o přijetí žádosti“. Z jeho pohledu je opětovné dokladování předmětného 

potvrzení, které vydává SZIF prostřednictvím Portálu farmáře, zatěžující a zbytečné. 

Mgr. Havlíček- SZIF se k této záležitosti vyjádřil u podnětu č. 548 (viz stanovisko SZIF). Tato povinnost 

je od 5. kola příjmu žádostí upravena. 

úkol: Bc. Augustinová odeslat autorovi podnětu odpověď, za ABK vyřešeno - vyřadit 

 

•   podnět č.555 Bezdlužnost - rozdíly (SZIF/PGRL): Ing. Stehlík- podnět se týká rozdílných požadavků 

ze strany PGRLF a SZIF na bezdlužnost, kdy ze strany PGRLF není akceptován splátkový kalendář  

a ze strany SZIF ano (konkrétní příklad, na který poukazuje tazatel, se nachází v tabulce podnětů).        

Mgr. Havlíček- situace se momentálně řeší  

úkol: Ing. Stehlík- podnět bude projednán s NM Ing. Sekáčem a Ing. Taberym po skončení jednání 

komise, informace budou podány na příštím jednání 

 

4.     Různé, diskuse  

 

•  v souvislosti s řešením podnětů týkajících se efektivnějšího využití Portálu farmáře v rámci 

zpracování statistických údajů pro ČSÚ, přijali pozvání na jednání ABK  zástupci Českého  

statistického úřadu Ing. Hrbek (ředitel Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí)  

a Ing. Vodičková (vedoucí Oddělení statistiky zemědělství a lesnictví). 

 Úvodem Ing. Stehlík objasnil přítomným zástupcům ČSÚ představu ABK o součinném předávání 

dat z Portálu farmáře v jednom unifikovaném prostředí např. prostřednictvím interaktivního 

formuláře v PDF formátu, který by obsahově odpovídal požadavkům sběru dat pro ČSÚ a rovněž 

požadavkům IZR, respektive SZIF (MZe). Jedná se zejména o výkazy hlášení stavu zvířat a soupis ploch 

osevů. 

 Ing. Stehlík- v rámci JŽ od r. 2015 musí zemědělec (obhospodařující půdu od 10 ha) uvádět 

plochy osevů zeměd. plodin, tudíž údaje registrované k 15. 5. jsou z 95 % definitivní. Pokud bychom 

tyto data chtěli dále využít, nabízí se nejjednodušší varianta a to při podávání JŽ o přímé platby. 

Našim cílem je tedy využít již jednou zadané informace/data tak, aby k 31. 5., kdy ČSÚ pošle žádost  

o vyplnění výkazu o plochách osevů zemědělských plodin - formulář byl dostupný (předtištěný, 

předvyplněný) v Portálu farmáře a zemědělec jej doplní o další údaje (ručně anebo elektronicky)  

a odešle ČSÚ. Výhoda pro zemědělce - všechny potřebné informace a data v jednom „pracovním 

prostředí“, úspora času, méně administrativy. Výhoda obecně - k provedení tohoto kroku není 

potřebná legislativní změna. 

ABK požaduje a usiluje, aby MZe funkcionalitu, která výše uvedené umožní, zakomponovala  

do Portálu farmáře tak, aby byla kompatibilní s požadovanými údaji/daty, které vyžaduje ČSÚ 

(identický formulář např. Osev 3 -01). Formulář by byl samozřejmě odsouhlasený ze strany ČSÚ, což 

vyžaduje aktivní spolupráci mezi MZe a ČSÚ.   

Obdobně bychom chtěli prosadit i změnu u využití dat z IZR - vznik funkcionality, která umožní 

používat již předvyplněný formulář hlášení o stavu hospodářských zvířat (skot, prasata)a zemědělec 

pouze doplní další, specifické údaje požadované ze strany ČSÚ. 
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 Ing. Hrbek- obeznámil přítomné s náplní ČSÚ, důležitostí sběru statistických dat a připravil pro 

členy komise prezentaci se statistickými údaji (např. soupis hospodářských zvířat vs. soupis získaný 

z IZR). Návrh podaný ABK vítá, avšak zdůraznil, že je nutné detailně posoudit, zda daný požadavek  

ze strany ABK není kontraproduktivní, protože ne všechny údaje je možné tímto způsobem získat. 

Rovněž je potřeba zvážit ekonomický dopad v oblasti ICT, při úpravě funkcionalit evidenčních 

systémů, daných formulářů, ale také faktickou úsporu zatížení pro zemědělce, tedy efektivitu  

v kontextu ekonomické stránky navrhovaného řešení.  

Využití JŽ (SZIF) pro statistické účely aktuálně brání nejednotnost přístupů a číselníků, vycházející  

z odlišného účelu obou evidencí, tedy zajištění objektivního, nezávislého reportu statistických dat pro 

unijní účely a systému dotačních podpor. 

 Prezentace mj. obsahovala srovnávací slide znázorňující výčet údajů, které lze v současné době 

využít z IZR. V současné době je možné z IZR pro statistický výkaz Soupis hospodářských zvířat, který 

obsahuje 60 proměnných, vytěžit pouze 16 proměnných, většina z těchto 16 položek však není přímo 

konkrétní proměnná, ale agregační položka, kterou je potřeba dále „ručně“ rozepsat, například do 

váhových kategorií (prasata), dle účelu chovu (skot) apod. 

V souvislosti s využitím evidenčních systémů Mze Ing. Hrbek také zdůraznil, že údaje vedené za 

zpravodajské jednotky v těchto systémech nesnímají v žádném případě ze zpravodajských jednotek 

jejich zpravodajskou povinnost vůči ČSÚ, pokud jim nastala. 

 Ing. Vodičková dále členy komise informovala o systémech možného elektronického vyplnění 

statistických výkazů a to jednak prostřednictvím aplikace Dante web- online zpracování anebo v pdf 

formátu - personifikovaný výkaz. Oba el. způsoby vyplnění jsou dostupné na internetu ČSÚ „On-line 

vyplňování výkazů“, respektive „Výkazy podle IČO“, personifikovaný pdf výkaz je navíc zasílán  

s „Oznámením o zpravodajské povinnosti“ jednotkám do datových schránek, jednotky bez datových 

schránek jsou obesílané poštou a je na nich, zda využijí papírovou nebo elektronickou formu 

výkaznictví. 

 Ing. Stehlík- budeme považovat za úspěch, pokud systém umožní, aby byl daný formulář alespoň 

z 60-70 % předvyplněný. Zbytek si každý zemědělec doplní sám, úspora času i vynaložené energie 

bude značná. 

 Zástupci ČSÚ uvedli vysokou úroveň mnohaleté spolupráce vykazujících jednotek při plnění 

výkaznických povinností. Zemědělské subjekty v drtivé většině velmi ochotně reportují své výsledky, 

které ČSÚ archivuje. Na vyžádání tyto data zpravodajské jednotky mohou zpětně využívat, například 

při demonstrování dopadů sucha apod. (viz Postup pro žadatele o dotace na zmírnění škod 

způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015). 

 Ing. Hrbek se rovněž zmínil o spolupráci s ÚZEI, konkrétně FADN. Zemědělská účetní datová síť je 

hlavním zdrojem informací EK o ekonomické situaci zemědělských podniků. V této souvislosti se 

zajímal o propojení registrů MZe se systémem FADN, tedy předvyplněním dílčích výkazů FADN  

z datových zdrojů MZe. O tomto propojení není nic známo, přičemž jde o systémy v rámci jedné 

zastřešující instituce. Představitelé ABK uvedli, že nemají k této vazbě dostatek informací, situaci 

ověří a výsledek sdělí. 

Závěr: 

  Ing. Stehlík- navrhovaná spolupráce zástupců ČSÚ a MZE při úpravě zmíněných formulářů bude 

probíhat dále již na úrovni náměstka ministra Sekce ekonomiky a informačních technologií MZe 

Ing. Adamce, kterého ABK pozve na příští jednání komise.  
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 Ing. Hrbek- žádá o možnost zúčastnit se všech dalších jednání, na kterých se bude jednat  

o úpravě systémů MZe pro statistické účely ČSÚ, tj. i avizované schůzky ABK s náměstkem ministra 

Ing. Adamcem. 

 Pan předseda v závěru diskuse poděkoval zástupcům ČSÚ za vstřícný přístup a navázání aktivní 

spolupráce při řešení uvedených podnětů. Taktéž požádal zástupce ČSÚ o poskytnutí 

prezentovaného materiálu pro potřeby členů komise. 

 

•    Mgr. Ing. Šebek referoval informace z 10. jednání ES MPO, na kterém byla projednána témata: 

 snižování administrativní a finanční zátěže v oblasti ochrany životního prostředí tzv. Ekoaudit, 

zejména v oblasti duplicitního sběru dat o odpadech (ČSÚ a MŽP) 

 obecné nařízení o ochraně osobních údajů s účinností od května 2018 (nyní probíhá 

meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o zpracování osobních údajů)         

 prezentace výsledků související se snižováním administrativní zátěže podnikatelů v roce 2016 

 Absurdita roku 2017 

Dle prezentovaných výsledků se od roku 2005 povedlo snížit administrativní zátěž o 31 %. Snížil  

se počet informačních povinností na 1493 (pokles o 675), přesto však více než 54 % povinností plyne  

z národní legislativy, 38 % ze směrnic a 8 % z nařízení EU. Nejvíce povinností bylo identifikováno  

v resortu Ministerstva zemědělství a nejvyšší administrativní zátěž byla určena v oblasti placení  

daní. Mgr. Ing. Šebek opět na jednání ES MPO apeloval na potřebu vzniku dalších antibyrokratických 

komisí i v ostatních resortech, přestože většina z nich se staví k jejich vzniku negativně.  

Další jednání ES MPO proběhne v prosinci 2017, termín bude upřesněn. 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 1. 11. 2017 od 10,00 hodin. 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


