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Zápis ze 114. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 1. 10. 2019 

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

Kateřina Urbánková, Ing. Ladislav Skopal, Vít Hejna, Ing. David Brož, Mgr. Petr Žůrek S.T.D, Romana 

Zemanová, Ing. František Winter 

Omluveni:  RNDr. Jiří Mach, Ing. Josef Čech, Ing. Bohumil Belada, Jaroslav Havel, Mgr. Jan Havlíček 

Hosté:  

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek- zástupce ASZ ČR a Expertní skupiny MPO 

 

1.     Úvod 

 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 114. jednání ABK.  

 

2.     Kontrola zápisu ze 113. jednání ABK 

 

Zápis ze 113. 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- ABK dle domluvy z červnového jednání komise odeslala JUDr. Dvořákovi (ředitel 

legislativního odboru MŽP) podněty, které v souvislosti s příslušným resortem řeší. V nejbližších 

dnech očekáváme zaslání vyjádření MŽP, dle zaslaného stanoviska případně přizve komise JUDr. 

Dvořáka na další jednání ABK MZe. 

úkol: ve sledování, čeká se na zaslání vyjádření MŽP 

 

•  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- ABK MZe odeslala pozvání NM MMR (náměstkyně pro 

řízení sekce výstavby a veřejného investování) Ing. Pavlové k diskusi se členy ABK MZe a projednání 

problémů vztahujících se k novému stavebnímu zákonu. Jelikož se paní náměstkyně z pracovních 

důvodů nemohla osobně dostavit, uskuteční se schůzka zástupců ABK a MMR 16. 10. 2019.  

úkol: Ing. Stehlík- řešení podnětů trvá, informace podat na příštím jednání 
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• 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- předchozí trvá; jednání s NM Ing. Kendíkem proběhne 7. 10. 2019, projednají se zejména 

body týkající se pravidelnosti aktualizací OPVZ a režimu náhrad za újmy na velkoplošných pásmech 

OPVZ. Informativní schůzka s ředitelem Povodí Vltavy (RNDr. Kubala) zatím nebyla uskutečněna.  

p. Urbánková vznesla dotaz, zdali se v budoucnu počítá s alternativou, že se OPVZ přidají 

do ekoschémat prvních plateb. 

úkol: Ing. Stehlík, Ing. Skopal - podat informace na příštím jednání 

 

•  Ing. Stehlík, Ing. Skopal- podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: nadále trvá požadavek 

komise, 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- v současné době bez nových informací, podnět se nadále řeší ve spolupráci s ŘO  

Ing. Typoltovou (Odbor zemědělských registrů). Rovněž bude podnět referován i na plánovaném 

jednání s panem ministrem 7. 10. 2019. 

úkol: Ing. Skopal- ověřit současný stav věci, případné nové informace referovat na příštím jednání 

komise 

        

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

předchozí trvá, viz zápis z červnového jednání (stanovisko ředitele ŘO PRV).  

Ing. Stehlík- členové komise se shodli, že další vývoj podnětu by bylo vhodné projednat s panem 

ministrem a to včetně zprávy o činnosti komise za rok 2018 a první pololetí 2019. Jednání se 

uskuteční 7. 10. 2019. 

úkol:  Ing. Stehlík- podat informace na příštím jednání 

 

•  Ing. Stehlík, Mgr. Havlíček- 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: Ing. Stehlík- řešení podnětu je nyní ve sledování. Koncem roku 2019 

oslovíme zástupce SZIF Ing. Vopavu a požádáme ho o zaslání krátké informace k monitoringu. 

Členové komise se shodli, že další vývoj podnětu by bylo vhodné projednat s panem ministrem  

(7. 10. 2019). 

úkol: Ing. Stehlík- podat informace na příštím jednání 

 

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

Ing. Stehlík, Ing. Skopal- řešení podnětu se nachází ve fázi sledování, oddělení státní statistické služby 

nás bude koncem r. 2019 informovat o vývoji zavedení změn (Ing. Sikora). Podnět bude informativně 

referován panu ministrovi na plánované schůzce dne 7. 10. 2019. 

úkol: Ing. Stehlík- pokračuje řešení, nyní ve fázi sledování  

 

•  Ing. Stehlík, Ing. Skopal- podnět č.534 Siláž na poli; podnět č. 619 Návrh novely vyhlášky  

č. 295/2015 Sb., podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě (§ 2a): v rámci 
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vypořádání připomínek k zaslanému materiálu se uskuteční návazné jednání se zástupci MŽP, ÚKZÚZ, 

MZe a ABK dne 4. 10. 2019 - komise k tomuto vypořádání odeslala několik připomínek. 

úkol: Ing. Stehlík- referovat nové informace na příštím jednání komise 

 

• Ing. Stehlík, Ing. Skopal- podnět č.545 Problematika výběrových řízení; Limity na zem. stroje:  

Ing. Stehlík- podnět se nyní nachází ve stavu sledování (viz předchozí zápis) a je určen k projednání  

na úrovni ministra zemědělství. Možným řešením by bylo nastavit limity na stroje (do určité výše). 

Mgr. Havlíček zaslal komisi informaci o změně, k níž došlo u nákupu zvířat od rodinných příslušníků  

u opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců (6.1.1). 

„Na základě připomínky SZIF byla do Pravidel pro 8. kolo PRV vložena tato důležitá úprava: 

Podle kapitoly 7 písmeno h) Nákup hospodářských zvířat v operaci 6.1.1 od rodinných příslušníků 

(Rodinnými příslušníky se rozumí rodiče, děti, prarodiče, sourozenci, manžel/manželka, 

partner/partnerka (dle zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)  v případě, že zadavatel nezveřejní zakázku mimo 

režim ZZVZ v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém 

nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných 

zakázek, je způsobilý za podmínek, že:  

1. zvířata budou oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před podáním Žádost 

o dotaci) vyhotoveným znalcem se znaleckým oprávněním v oboru: ekonomika, odvětví: ceny  

a odhady, specializace: hospodářská zvířata, koně,  

2. způsobilým výdajem, ze kterého je stanovena dotace, je pořizovací cena maximálně však do výše 

ceny zjištěné znaleckým posudkem;  

Podle přechodných ustanovení se tato úprava vztahuje i na administraci všech žádostí 

zaregistrovaných v 1. - 7. kole příjmu žádostí, pokud je to pro žadatele/příjemce dotace příznivější.“ 

úkol: Ing. Stehlík- projednat podnět s panem ministrem, informovat na příštím jednání 

 

•  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 

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: Ing. Stehlík- požadavek na vznik registru malých a středních podniků, který vyplynul 

z dubnového jednání s předsedou představenstva PGRLF, byl prostřednictvím Mgr. Ing. Šebka předán  

na červnovém jednání Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů MPO. 

Nejbližší jednání ES MPO se uskuteční 3. 10. 2019.   

úkol: Mgr. Ing. Šebek- podat informace o proběhlém jednání ES MPO na příštím jednání ABK 

 

•  p. Urbánková- podnět č.566 Porážky skotu na pastvině střelnou zbraní: předchozí trvá; podnět má 

dvě roviny - porážka na pastvě vs. porážka střelnou zbraní. Porážka na pastvě: na základě jednání SVS 

připravila návrh vyhlášky, která by měla porážku na pastvě (ale ve fixační kleci a jateční pistolí) 

umožnit, včetně parametrů do kdy musí dojít k dopravě na jatka apod. Nyní je hlavní problém 

v personálním zastoupení ze SVS (realizace dozoru). Toto by snad mělo být vyřešeno na podzim 
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2019. Porážka střelnou zbraní: dané vyžaduje novelu EU legislativy, o které jednáme s kolegy  

ze zahraničí, kde je o tento způsob porážek také zájem.  

p. Urbánková- nepodařilo se zjistit nové informace ohledně posunu řešení podnětu u ŘO Odboru 

zemědělských komodit Ing. Ehrlichové. Prosím tedy o prověření na jednání s panem ministrem, zdali 

se řešení podnětu, tak jak bylo původně nastaveno, bude dále vyvíjet, a který se zástupců MZe bude 

jeho řešením pověřen (původně Ing. Hojer a Ing. Jílek; nyní nelze dohledat odpovědného garanta). 

úkol: Ing. Stehlík- podnět zůstává nadále ve sledování vývoje dalšího řešení. Na plánovaném jednání 

uvědomíme pana ministra o současné stagnaci v rámci řešení podnětu.  

 

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

v místě určení): jakákoliv hmotnost se musí hlásit 24 hod předem (rostlinné i živočišní komodity)  

Ing. Stehlík- jednání s předsedou Ovocnářské unie České republiky Ing. Ludvíkem zatím z časových 

důvodů nebylo uskutečněno. Úkol tedy nadále trvá; cílem je projednat, zdali se neplánuje případná 

změna vyhlášky k úpravě povoleného množství (termín zabezpečí Ing. Stehlík). 

úkol: Ing. Stehlík- podat informace k výše uvedenému na příštím jednání 

 

•  p. Urbánková- podnět č.613 Přístřešky pro koně: p. Urbánková- na základě jednání se zástupci SVS 

a odborem živočišných komodit (původně ŘO Ing. Hojer) mělo dojít k legislativní úpravě a zrušení 

podmínky přístřešků na pastvě, navrhované změny měly být zařazeny do plánu legislativních prací. 

Obdobně jako u podnětu č. 566 nelze dohledat odpovědného garanta MZe. 

úkol: Ing. Stehlík- nyní ve sledování vývoje dalšího řešení. Na plánovaném jednání uvědomíme pana 

ministra o současné stagnaci v rámci řešení podnětu. 

 

•  Mgr. Ing. Šebek- podnět č.620 Osvědčení o nakládání s POR – zrušení výjimky pro rostlinolékaře: 

autor podnětu (s dosaženým vysokoškolským vzděláním v oboru Rostlinolékařství) si zapomněl 

prodloužit osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin III. stupně a musel absolvovat 

dvoudenní školení a následně složit písemní a ústní zkoušku.  

Ing. Stehlík- podnět byl v červenci odeslán NM Ing. Fialkovi se žádostí o vyjádření. Jsme toho názoru, 

že pokud má někdo určité odborné vzdělání v dané oblasti, mělo by mu v tomto případě na nějaké 

úrovni platit obecně, tzn. nemusel by absolvovat následné opakující se školení z příslušného oboru 

(dosažené vzdělání platí). 

Bc. Augustinová- komise opakovaně požádala sekretariát NM Ing. Fialky o zaslání vyjádření k návrhu 

řešení  

úkol: po obdržení vyjádření informovat na příštím jednání 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.631 Výklad a řešení posunu historické veřejné cesty na soukromý pozemek: 

v návaznosti na předchozí zápis zaslal autor podnětu komisi komunikaci s ředitelem Odboru 

pozemních komunikací Ing. Krumphanzlem (předmětný email obdrželi všichni členové komise). 

úkol: Ing. Stehlík- podnět ponecháme v rámci sledování možných komplikací, případně bude 

přednesen Legislativní radě MZe 
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3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•  podnět č.632 Návrh na změnu legislativy - ohlašovací povinnost: Ing. Stehlík- řada chovatelů 

obdržela od SZIF následující sdělení „…dovolujeme si Vás upozornit na povinnost ohlásit Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF) umístění objektu Vašeho hospodářství, kde jsou 

Vámi registrovaná zvířata chována, a to do 15 dnů ode dne registrace hospodářství v ústřední 

evidenci Českomoravského svazu chovatelů, a. s. Povinnost ohlášení umístění objektu provozovny 

vyplývá z § 3o odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň 

Vás upozorňujeme, že chovateli, který nesplní tuto ohlašovací povinnost, lze udělit pokutu, a to  

do výše 10 000 Kč v souladu s ustanoveními § 5 a § 5a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,  

ve znění pozdějších předpisů.“ 

Ing. Stehlík- jsme toho názoru, že v době elektronizace státní správy postrádá logiku, když chovatel již 

jednou někam zadá všechny potřebné údaje, v tomto případě ČMSCH, musí stejné údaje přeposílat 

rovněž SZIF. Tyto údaje jsou taktéž uvedeny na Portálu farmáře, tj. agentura jako SZIF si tyto data 

může stáhnout. 

úkol: Ing. Stehlík- podnět bude přednesen na plánovaném jednání s panem ministrem dne 7. 10. 

2019. Informace budou referovány na příštím jednání komise. 

 

•  podnět č.633 Návrh novely zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů: p. Hejna, Ing. Stehlík- komise obdržela materiál  

zástupce ZS ČR. Podnět bude předán Legislativní radě MZe. 

 

•  podnět č.634 Četnost kontrol na minifarmě: Ing. Stehlík- komise obdržela podnět, ve kterém autor 

uvádí nadlimitní počet kontrol na své minifarmě (v průběhu 2 let 23 kontrol) 

úkol: Ing. Stehlík- podnět bude přednesen na plánovaném jednání s panem ministrem dne 7. 10. 

2019. Informace budou referovány na příštím jednání komise. 

 

 

4.     Různé, diskuse   

•  7. 10. 2019 proběhne avizované jednání s panem ministrem. Předseda ABK ho obeznámí s vývojem 

řešení některých podnětů, které vyžadují přímou intervenci pana ministra. Dále bude informován  

o činnosti komise za rok 2018 a první pololetí 2019. 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 6. 11. 2019 od 11,00 hodin. 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


