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Zápis ze 110. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 24. 4. 2019 

 
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Bc. Daniela Augustinová, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Bohumil Belada, 

Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Petr Mahr, Kateřina Urbánková, Josef Hlahůlek, Jaroslav Havel, Vít Hejna, 

Mgr. Petr Žůrek S.T.D. 

Omluveni: Ing. Josef Čech, Lubomír Burkoň, Ing. Kamil Toman, Ing. Jaroslav Vojtěch, Romana 

Zemanová 

Hosté: Ing. Ladislav Skopal- Sekce státního tajemníka (MZe)   

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

Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck- předseda představenstva PGRLF, a.s. 

  

1.     Úvod 

 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 110. jednání ABK a jednání s přizvanými 

hosty. 

 

2.     Kontrola zápisu ze 109. jednání ABK 

 

Zápis ze 109. jednání ABK byl schválen členy komise bez připomínek. Ing. Stehlík provedl kontrolu 

plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání ABK dle zápisu: 

  • 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- proběhlo jednání se zástupci MŽP ohledně rybníků na vlastním pozemku. Ty by měly 

vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu do výměry 2 ha (na ohlášení jako terénní úprava). 

Daný návrh bude součástí novely stavebního zákona, bude stačit územní souhlas místo územního 

rozhodnutí.  

Ing. Stehlík- dle mého názoru je rozloha rybníku 2 ha zbytečně velká, dostačující velikost je do 1 ha 

Ing. Belada- dále probíhá diskuse o protierozní vyhlášce, monitoringu atd. (MŽP/MZe/SZIF). Proběhlo 

setkání se ZV; závěr diskuse - nutná novelizace zákona o ochraně ZPF. 

Ing. Stehlík- je vhodné sumarizovat připomínky a návrhy k novelizaci zákona o ochraně ZPF, 

vyzdvihnout pozitiva na životní prostředí (projednat s NM MŽP Ing. Dolejským) 

p. Havel- preferuji velikost vodní plochy 2 ha 

úkol: Ing. Stehlík- řešení trvá, v průběhu dubna 2019 osloví předseda komise Ing. Sklenáře  

se žádostí o účast na jednání ABK 
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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: Ing. Stehlík- uvedené podněty byly projednány 24. 10. 2018  

s náměstkyní pro řízení Sekce výstavby a veřejného investování Ing. Pavlovou (MMR) 

úkol: úkol dlouhodobě trvá, nyní ve fázi sledování 

 

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

za omezení při hospodaření OPVZ: řešení podnětu trvá (viz stanovisko zástupců VÚV T.G.M. 10/2017; 

5/2018), podnět č. 611 OPVZ - Jedlové u Poličky 

Ing. Stehlík- úkol trvá, nyní bez dalšího vývoje. Podnět č. 611 byl odeslán NM Ing. Kendíkovi (Sekce 

vodního hospodářství, v kopii obdrží ŘO Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí 

Ing. Pokorný). 

Ing. Belada- po novele malého vodního zákona byly upraveny úhrady zemědělců, pokud hospodaří 

v OPVZ; nyní v přípravě Želivka 

p. Havel- při stanovení OPVZ trvat na minimalizaci (OPVZ omezí nejen zemědělce, ale i rozvoj území) 

úkol: Ing. Stehlík- zůstává ve fázi sledování, domluvit jednání s NM Ing. Kendíkem a zástupci VÚV 

T.G.M. (zajistí Ing. Skopal), podat informace na příštím jednání  

 

• Ing. Stehlík, Ing. Čech, Bc. Augustinová- podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: nadále 

trvá požadavek, že je nutné vést dialog se zástupci MZe a pokusit se o harmonizaci číselníků  

a sjednocení kategorizace zvířat i plodin (MZe/ ČSÚ/ SZIF).  

Ing. Stehlík- řešení trvá, podnět byl referován státnímu tajemníkovi (Mgr. Sixta) na plánované 

schůzce 12. 3. 2019  

úkol: Ing. Stehlík- trvá, domluvit termín jednání s řed. Ing. Typoltovou (Odbor zemědělských registrů), 

projednat podnět a informovat členy komise na příštím jednání 

        

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

předchozí trvá. ABK projednala problémy související s řešením podnětu s ministrem zemědělství  

Ing. Milkem dne 26. 2. 2018 a NM Ing. Jílkem (Sekce zemědělských komodit ekologického 

zemědělství) 21. 5. 2018. Podnět je dlouhodobě bez návrhu dalšího řešení, byl referován státnímu 

tajemníkovi (Mgr. Sixta) na plánované schůzce 12. 3. 2019. 

úkol: Ing. Stehlík- zůstává ve fázi sledování 

 

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

a změna kultury; Možnost rozdělit půdní blok v LPIS; Přesné kontrolování hranic pozemků, dvou 

uživatelů na jednom půdním bloku; Možnost deklarace menší výměry do LPIS bez nutnosti zakreslení; 

Deklarace zbytkové plochy: předchozí trvá, projednáno 20. 2. 2017 s NM Ing. Sekáčem, následně 7. 6. 

2017 se zástupci MZe (Ing. Typoltová, Ing. Bukovský), 4. 10. 2017 (NM Ing. Sekáč, Ing. Tabery),  

26. 2. 2018 (ministr zemědělství Ing. Milek) 

Ing. Stehlík- podnět byl referován státnímu tajemníkovi (Mgr. Sixta) na plánované schůzce 12. 3. 

2019. V návaznosti na již představené změny v monitorování zemědělských ploch prostřednictvím 

satelitů Sentinel 1 a 2 a změny postupů v kontrolování těchto ploch, připravit dopis předsedy komise 
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řediteli SZIF a p. ministrovi, aby byly zohledněny praktické souvislosti u zemědělců a byly podány 

jasné informace o okolnostech a dopadech na práva zemědělců. 

úkol: Ing. Stehlík- v současné době bez dalšího vývoje řešení, připravit výše uvedený dopis 

 

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

Ing. Stehlík- ABK projednala problémy související s řešením podnětu s ministrem zemědělství  

Ing. Milkem 26. 2. 2018 a NM Ing. Jílkem dne 21. 5. 2018. Pokračuje se ve spolupráci s Odd. státní 

statistické služby MZe a SZIF (Ing. Zavadil, Ing. Šebestyán). Podnět byl 20. 9. 2018 odeslán ministrovi 

zemědělství k posouzení a referován státnímu tajemníkovi (Mgr. Sixta) na plánované schůzce 12. 3. 

2019. 

úkol: Ing. Stehlík- domluvit termín jednání s Ing. Zavadilem (SZIF) k finálnímu dořešení podnětu 

(zajistí Ing. Skopal) 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.534 Siláž na poli: řešení podnětu trvá. S návrhem řešení, který iniciovala ABK 

a byl zpracován ve spolupráci se zástupci ÚKZÚZ (Ing. Svoboda) a VÚZV (Ing. Loučka), byl obeznámen 

zástupce NM Ing. Jílek 21. 5. 2018. Podnět byl 20. 9. 2018 odeslán ministrovi zemědělství k přímému 

posouzení. Zpracovaný návrh řešení uložení siláže na ZP a související korespondenci předala  

Bc. Augustinová na vyžádání Odd. vnější legislativy MZe (8/2018). Problematika je řešena v novele 

prováděcí vyhlášky č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech (vyhláška 

provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů). Podnět byl rovněž 

referován státnímu tajemníkovi (Mgr. Sixta) na plánované schůzce 12. 3. 2019. 

Ing. Stehlík- návrh zákona prošel na jednání ZV v PSP. Nyní bude připravena vyhláška, jejíž znění  

a podmínky budou projednány na příštím jednání komise. 

úkol: podnět nadále zůstává ve fázi sledování  

 

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

4.1.1); Výběrové řízení na investice, které nejsou podpořené dotací: Ing. Stehlík- problematika VŘ tak, 

jak jsme ji prezentovali zhruba před rokem, se nyní v Přezkumné komisi PRV neobjevuje. Podnět 

zůstává ve fázi dlouhodobého sledování. Návrh Ing. Belady byl odeslán NM Ing. Sekáčovi (Sekce  

pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání). 

Ing. Stehlík- dohodnuté změny (nastavení určitých limitů; připravit tabulku doporučených cen  

za hospod. zvířata) nebyly v příručce pro žadatele stále zapracovány, je nutno tuto záležitost 

projednat s NM Ing. Sekáčem a Ing. Adamcovou (SZIF) 

úkol: Ing. Stehlík- uvědomit NM Ing. Sekáče o výše uvedeném, rovněž kontaktovat Ing. Adamcovou 

prostřednictvím Mgr. Havlíčka. Podat informace na příštím jednání. 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.547 Administrace výplat LHO: vzhledem k zaslanému stanovisku (viz zápis  

ze 105. jednání) je řešení podnětu nyní ve fázi dlouhodobého sledování (6/2019) 

 

•  podněty týkající se PGRLF:  

podnět č.568 PGRLF - kritérium příbuzenských vztahů jako důvod k zamítnutí žádostí o podporu; 

podnět č.573 PGRLF - nákup půdy a snížení jistiny de-minimis; podnět č.593 PGRLF - zamítnutí žádosti 

na snížení jistiny úvěru na nákup půdy z důvodu nedoplatku vůči PF; podnět č.594 PGRLF - zamítnutí 
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žádosti na snížení jistiny úvěru na nákup půdy (prodej mezi příbuznými); podnět č.595 PGRLF - Nákup 

půdy snížení jistiny, doložení potvrzení o vyčerpání úvěru; podnět č.598 PGRLF - informace  

ke smlouvě: proběhla diskuse s předsedou představenstva PGRLF (Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír 

Eck), viz bod 4. Různé, diskuse 

úkol: Ing. Stehlík- řešení trvá 

 

•  p. Urbánková - podnět č.566 Porážky skotu na pastvině střelnou zbraní: Ing. Stehlík- materiál byl 

legislativně připraven MZe (viz. předchozí zápis); personální problém SVS ohledně účasti státních 

veterinářů při porážce na farmě přetrvává (chybí cca 10 lidí) 

úkol: Ing. Stehlík- podnět zůstává nadále ve sledování dalšího řešení 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.602 Národní dotace – modernizace formulářů: Ing. Stehlík- v současné době 

probíhá proces přenastavení systému podávání žádostí o ND. V průběhu r. 2019 bude probíhat  

ve stejném režimu jako dosud, s novou verzí se počítá až od r. 2020. 

Mgr. Havlíček- nadále v řešení, návrh bude projednán Zemědělským výboremv průběhu března, 

platnost od 1/2020 (SZIF vytvoří/zajistí informační systém pro ND).  

úkol: Ing. Stehlík- ve sledování realizace 

 

•  Ing. Čech- podnět č.609 Vyhláška č. 172/2015 Sb. (o informační povinnosti příjemce potravin  

v místě určení): autor navrhuje omezení množství bez potřeby ohlašování pro malé prodejce (např.  

u zeleniny a ovoce do 20 kg).  

Ing. Čech- byl vznesen dotaz na Odbor rostlinných komodit: informační povinnost je nutná z důvodu, 

aby nedocházelo k dovážení po částech a opakovaně s nastaveným minimálním limitem; jakýkoliv 

počet se proto musí hlásit 24 hod předem 

úkol: Ing. Stehlík- je vhodné vyvolat diskusi s NM Sekce zemědělství a potravinářství Ing. Fialkou 

(zástupce MZe), Ing. Ludvíkem (předseda Ovocnářské unie) a Ing. Hankou (předseda Zelinářské unie 

Čech a Moravy). Termín se stanoví dodatečně. 

 

• p. Urbánková, Mgr. Ing. Šebek- podnět č.613 Přístřešky pro koně: Ing. Stehlík- vzhledem k zápisu 

z předchozího jednání je nyní podnět ve sledování případných změn. Požadavek na vytvoření novely 

vyhlášky z roku 2004 je nutno projednat se zástupci SVS a zástupci odboru zemědělských komodit 

(řed. Ing. Jílek). 

úkol: Ing. Stehlík- ve sledování, domluvit termíny jednání  

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.615 Přístup stavebního odboru MÚ, povolení: dle autora podnětu se jedná  

o zbytečné vyžadování stavebního povolení na mobilní maringotku určenou pro uschování balíku 

sena (viz znění podnětu, uveden konkrétní MÚ). 

Ing. Stehlík- stávající legislativní úprava nevyžaduje stavební povolení na mobilní stavbu, pokud 

nestojí na místě déle než jeden rok. Podnět odešleme k vyjádření řediteli SPÚ Ing. Vrbovi 

úkol: Bc. Augustinová- odeslat podnět k vyjádření (Ing. Vrba) 
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3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•  podnět č.618 Formulář podpory pojištění/PGRLF: Ing. Stehlík- dle autora podnětu se jedná  

o zbytečné vyžadování vyplnění dvanácti stránkového formuláře pro podporu pojištění 

úkol: Ing. Stehlík- podnět projednán s předsedou představenstva PGRLF (viz. bod 4. Různé, diskuse) 

 

4.     Různé, diskuse  

 

•  jednání ABK MZe se zúčastnil předseda představenstva PGRLF, a.s Ing. Vladimír Eck. Ing. Stehlík 

objasnil zástupci Fondu důvody diskuse se členy komise k podnětům, které ABK MZe nadále řeší 

v souvislosti s PGRLF. Uvádíme stručně: 

 Ing. Stehlík- v současné době se jedná zejména o problémy související s nákupem půdy od osob 

blízkých. V některých případech PGRLF neuznal žadatelům podporu v rámci režimu de minimis. 

Komise byla obeznámena s tím, že v této záležitosti proběhlo již i soudní řízení. 

 Ing. Eck- stručně bych Vás informoval k překupu půdy od osob blízkých, kdy není naplněn smysl  

a účel programu. Jedná se o opatření, které v současné době již není nabízeno. Nákup půdy nyní 

probíhá v jiném režimu, ve kterém k podobným situacím nedochází, vše je posuzováno individuálně. 

V jednom konkrétním případě byla podaná správní žaloba, které městský soud vyhověl, nabyla 

účinnosti a rozhodnutí představenstva Fondu bylo zrušeno. Představenstvo vydalo nové odůvodněné 

rozhodnutí v návaznosti na pravomocný rozsudek a zároveň byla podaná kasační stížnost proti 

rozsudku Městského soudu v Praze k Nejvyššímu správnímu soudu (zde se čeká na rozhodnutí).  

 Ing. Stehlík- děkujeme za objasnění, co se týče tohoto konkrétního případu 

*Doplňujeme stanovisko PGRLF zaslané k tématu: „Problematika nákupu půdy - soudní spor. Tento 

případ je řešen v souladu s právním řádem. Představenstvo přijalo nové rozhodnutí, a to v návaznosti 

na pravomocný rozsudek MS Praha, kterým bylo předchozí rozhodnutí Představenstva PGRLF 

zrušeno. Konkrétní podnět tak lze v ABK uzavřít. 

Pro vyjasnění právního postavení PGRLF ve vztahu k platné a účinné právní úpravě byla podána 

kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze k Nejvyššímu správnímu soudu.“ 

 Ing. Stehlík- co se týče dalšího bodu diskuse, vrátili bychom se k zde již projednávanému tématu. 

Fond má v rámci smluv, které uzavírá v rámci poskytování úvěrů, obsaženou formulaci, že v případě 

prodlení plateb vůči státu okamžitě ukončuje smluvní vztah, resp. Fond má právo odstoupit  

od smlouvy. Toto téma jsme probírali již zde s předchozím vedením Fondu a nyní bychom se rádi 

informovali o tom, jaký je vlastní proces samotného posuzování.  

 Ing. Eck- jednotlivé případy jsou posuzovány vždy individuálně Výborem podpor, nesmíme 

zapomínat na fakt, že se pohybujeme v soukromoprávní oblasti nikoliv ve veřejné správě. Když má 

určitý subjekt neuhrazené pohledávky, tak pro nás detekuje to, že buďto subjekt něco opomenul 

anebo je to indikace jeho špatné ekonomické situace. Posuzuje se bezdlužnost daného subjektu. 

 Ing. Belada- je důležité, aby byl žadatel vyzván k nápravě (do určité lhůty, např. do 30 dnů atd.), 

pokud se nějaká pohledávka zjistí. V případě že nápravu v této lhůtě neučiní, chápeme vaše další 

kroky.  
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 Ing. Eck - podá ABK zprávu, zdali je možné posílat subjektům/ žadatelům upozornění ke sjednání 

nápravy 

*Doplňujeme stanovisko PGRLF zaslané k tématu: „K tématu možnosti PGRLF odstoupit od smlouvy, 

byla diskutována soukromoprávní povaha řešení a způsob pracovního postupu (nejedná se  

o rozhodování dle „nálady jednoho člověka“), kdy je každý případ individuálně posuzován Výborem 

podpor. ABK navrhla zakomponovat proces předchozí výzvy dlužníkovi k vyrovnání dluhu (vůči 

vyjmenovaným subjektům v schváleném Programu podpory např. FU, ZP, SPU) a od Smlouvy 

odstoupit až po marném uplynutí např. 30 denní lhůty. Tato otázka musí být ještě dále analyzována, 

a to i s ohledem na ultimativní požadavek bezdlužnosti při podání žádosti dle podmínek programů 

schválených vládou – např. zavedení určitých technických limitů pro bagatelní pohledávky. Bylo 

potvrzeno, že schválené splátkové kalendáře nejsou, v souladu s resortní praxí, považovány za dluh 

po splatnosti a netýkají se tudíž uvedené diskuse.“ 

 

 Ing. Stehlík- poslední bod diskuse bychom rádi věnovali podnětu č. 618, který se týká zrušení 

zavedeného dvanácti stránkového formuláře pro podporu pojištění PGRLF 

 Ing. Eck- Fond k tomuto kroku přistoupil v loňském roce, kdy od 1. 8. výkladem Představenstva 

byla závazně přijata uživatelská příručka EU k definici malých a středních podniků a je tedy 

předmětem smluvního závazku. Příručka obsahuje v příloze prohlášení o způsobilosti podniku - 

v případě že subjekt nemá žádnou propojenost, vyplňuje pouze 4 strany, jinak vyplňuje dle situace 

celý formulář. 

Uvítal bych, kdyby se ABK MZe zasadila o vznik registru malých a středních podniků, který by umožnil 

nahlížet a ověřit si potřebné informace.  

 Ing. Stehlík- komise bude určitě nápomocna prosadit myšlenku vzniku on-line registru malých  

a středních podniků a to zejména prostřednictvím svého zástupce Ing. Mgr. Šebka v Expertní skupině 

MPO  

úkol:  Mgr. Ing. Šebek- na příštím jednání ES MPO projednat vznik výše uvedeného systémového 

registru 

 

*Doplňujeme stanovisko PGRLF zaslané k tématu: „Aktuální podnět ke zrušení zavedeného 12-ti 

stránkového formuláře - ABK bylo sděleno, že se jedná o převzatý vzor Prohlášení informace  

o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik - a to ze závazné Uživatelské příručky k definici 

malých a středních podniků (EU Ref. Ares (2016)956541 – 24/02/2016) tak, jak došlo ke sjednocení 

postupu PGRLF v rámci resortního posuzování MSP od 1. 8. 2018. Zároveň byla podána informace  

o pilotním projektu PGRLF k automatizaci možné kontroly splnění definice MSP z veřejně dostupných 

zdrojů. Nicméně s ohledem na validitu dostupných dat, zjednodušení a unifikaci postupů by bylo 

vhodné, nabídnout možnost dotazu do centrálního registru MSP (který v ČR neexistuje). Pokud by 

byla centrálně k dispozici takto spravovaná a validovaná jednoznačná informace o splnění podmínky 

MSP, jednalo by se o velké usnadnění a zjednodušení jak pro žadatele, tak pro poskytovatele 

podpory.“ 
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5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 22. 5. 2019 od 11,00 hodin. 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


