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Zápis ze 131. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 30. 3. 2022 

 
Přítomni: Ing. František Winter, Bc. Daniela Augustinová, Ing. Josef Čech, Vít Hejna, Romana 

Zemanová, Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Koberna, CSc., doc. Dr. Ing. Josef Kučera, PhDr. Marcela 

Pánková, PhD. 

Přítomni on-line: Ing. Josef Stehlík, Ing. David Brož 

Omluveni: Ing. Ladislav Skopal, Ing. Andrea Skřivánková, Kateřina Urbánková, Ing. Bohumil Belada,  

Ing. Jan Doležal, Josef Hlahůlek 

Nepřítomni: RNDr. Jiří Mach 

Hosté:  

Mgr. Klára Gorgoňová - zástupce SZIF 

Ing. Vladimír Mana, L.L.M - náměstek pro řízení Sekce státní správy MŽP 

Ing. Karolína Menclová - ředitelka ČMSZP                                           

                                       

1.     Úvod 

 

Úvodem předseda komise Ing. Winter informoval o programu 131. jednání ABK MZe: 

▪ schválení programu 

▪ kontrola a připomínky k zápisu ze 130. jednání ABK MZe 

▪ nové podněty 

▪ různé, diskuse s přizvanými hosty 

▪ závěr - stanovení termínu příštího jednání ABK 

Výše uvedený program byl schválen všemi přítomnými členy komise. 

 

2.     Kontrola zápisu ze 130. jednání ABK MZe 

 

Zápis ze 130. jednání ABK MZe byl schválen členy komise. Ing. Winter 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; č. 302 umisťování zemědělských staveb v krajině; podnět č. 446 MŽP - dopad zákona 

č. 41/2015 Sb. (pěstování RRD na velikostně omezených plochách v I. a II. třídě bonity zemědělského 

půdního fondu (dále jen ZPF) na základě rozhodnutí OOP):  

NM MŽP Ing. Mana - novela zákona o ochraně ZPF prochází vnitřním připomínkovým řízením (dále jen 

VPŘ) a poté by měl být návrh novely zákona odeslán do mezirezortního připomínkového řízení.  

V rámci VPŘ se řeší problematika agrovoltaiky - byli bychom rádi, aby zejména ve spolupráci s MZe 

vznikl návrh definice agrivoltaiky do zákona. 
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úkol: úkol trvá, NM MŽP Ing. Mana - podat nové informace na příštím jednání komise. 

 

•  jednání MMR + ČÚZK + ABK: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- 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: viz 

uvedené v předchozím bodě.  

Ing. Mana - nový stavební zákon: probíhá novelizace nového stavebního zákona, v první polovině 

dubna byl mělo proběhnout mezirezortní připomínkové řízení. Materiál je poměrně obsáhlý a bylo by 

vhodné, aby se členové ABK MZe mohli obeznámit s navrhovanými změnami stavebního zákona ještě 

před jeho účinností. Zároveň se bude do mezirezortního připomínkového řízení předkládat zákon  

o jednotném environmentálním povolování jako součást celého konceptu úpravy nového stavebního 

zákona - chceme významně zjednodušit oblast životního prostředí tak, aby nemuseli žadatelé  

a investoři řešit vícero samostatných stanovisek či vyjádření. Bude tedy vydáváno pouze jedno 

stanovisko jedním úřadem - environmentální povolení by od dotčených orgánů zajistil přímo stavební 

úřad.  

úkol: podněty zůstávají nadále ve sledování (řeší se společně s podněty MŽP, viz výše). 

 

•  Ing. Stehlík, doc. Kučera, Ing. Čech - podnět č. 400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: komise 

nadále usiluje o co největšího sjednocení číselníků a sjednocení ukazatelů poskytovaných ČSÚ pro 

statistické účely a poskytovaných MZe pro účel vedení registrů.  

Ing. Čech - jednání se zástupci Odboru zemědělských registrů pokračují (Ing. Typoltová).   

V oblasti rostlinných komodit: je spuštěn pilotní projekt hlášení statistiky v rostlinné výrobě. Letošní 

rok bude probíhat standardně, včetně toho, že zde bude možnost vyzkoušet si odeslat hlášení  

v pilotním projektu. 

V oblasti živočišných komodit: nyní beze změn, na sjednocení dat se pracuje (29. 3. 2022 proběhlo 

jednání zástupců MZe a ČSÚ). 

úkol: Ing. Čech - podnět je plněn průběžně a podnět zůstává ve sledování, podat další informace 

ohledně spolupráce zástupců MZe a ČSÚ. 

*POZN. Ing. Stehlík - od příštího jednání přiřadit k výše řešeným podnětům podnět č. 714 Výkaz ČSÚ 

Odp 5-01 

  

•  Mgr. Gorgoňová, Ing. Stehlík,  Ing. Belada - 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; k podnětu byl přirazen i podnět č. 677 Slučování dílů půdních bloků se 

stejnou kulturou: nový systém monitoringu by měl akceptovat vzájemné zápočty výměry (plusové  

a mínusové).  

Mgr. Gorgoňová - podnět zůstává ve fázi sledování, SZIF oslovil a spolupracuje s nevládními 

organizacemi (jednání se uskuteční již v dubnu). 

Z předchozího jednání ABK MZe nadále trvá: vytvoření národní legislativy v souvislosti s opožděným 

vydáváním předpisů SZP ze strany EU (možnost zkráceného legislativního procesu přislíbena podpora 

ze strany Ing. Stehlíka). 

úkol: Mgr. Gorgoňová - případné nové informace k tématu přednést na příštím jednání komise. 
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•  Mgr. Ing. Šebek - definice malých a středních podniků (vznik registru): požadavek na vznik 

systémového registru malých a středních podniků ze strany ABK MZe nadále trvá. 

Poslední jednání proběhlo 22.3.2022, témata: 

▪ úpravy pracovně-lékařských služeb (ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů); 

▪ návrhy na snížení administrativní zátěže u instalace alternativních zdrojů energie (s ohledem 

na současnou situaci a snahu ČR omezit energetickou závislost na Rusku); 

▪ snižování administrativní zátěže v rámci legislativního procesu (zavedení principu one-in one-

out v ČR, využívání ex-post RIA a její zjednodušení, uplatňování výjimek z povinnosti RIA, 

možnost kvantifikace dopadů u poslaneckých návrhů); 

▪ problematika likvidace cigaret se starou sazbou spotřební daně (v případě jejich neprodání je 

musí zpětně výrobci či dovozci vykoupit a zlikvidovat. Byla diskutována možnost změny 

stávajícího mechanismu označování kolků na cigaretách, aby se předešlo zbytečným ztrátám.); 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-

zateze/expertni-skupina/31--jednani-expertni-skupiny-pro-snizovani-administrativni-zateze-

podnikatelu---266768/ 

úkol: Mgr. Ing. Šebek - podnět zůstává ve fázi sledování. 

 

•  p. Urbánková - podnět č. 566 Porážky skotu na farmě: za náš svaz jsme domluveni s konkrétním 

chovatelem resp. členskou farmou, že na jaře 2022 uskutečníme ukázkovou porážku. 

Ing. Stehlík - v PSP ČR proběhlo jednání s ředitelem SVS MVDr. Semerádem, na kterém jsme 

projednávali problematiku porážek skotu na farmě (konkrétní metodický postup, který chceme rozšířit 

o tuto možnost). 21. 4. 2022 proběhne na Trutnovsku ukázková porážka za přítomnosti ředitele SVS  

a zástupců MZe. Naším cílem bude ukázat si konkrétní problémy, postupy a požadavky tak, aby mohl 

na základě této zkušenosti vzniknout výše zmiňovaný metodický pokyn. 

úkol: podnět je ponechán ve stavu sledování, nové informace podat na příštím jednání komise. 

 

•   Ing. Stehlík, Ing. Skopal - podnět č. 632 Návrh na změnu legislativy - ohlašovací povinnost (předávání 

již jednou zadaných dat); podnět č. 668 Oznámení činnosti provozovatele Potravinářského podniku: 

ABK MZe definovala případy, u kterých dochází k duplicitě informací - zaslané body byly odeslány 

prostřednictvím Ing. Skopala zástupcům LR MZe. 

úkol: Ing. Skopal - vývoj beze změn, informovat členy komise o dalším fungování LR MZe na příštím 

jednání ABK MZe. 

 

•  p. Urbánková, Ing. Stehlík - podnět č. 646 Novela veterinárního zákona - připomínky: podnět zůstává 

nadále ve sledování; snížení věku pro porážky na farmách formulovat jako podnět pro novelu 

veterinárního zákona.  

Ing. Stehlík - i tento podnět jsme projednali s MVDr. Semerádem, u domácí porážky skotu proběhlo 

jednání ohledně nových parametrů počtu zvířat a úpravy věkových kategorií dle VDJ (domácí porážka 

do určitého stáří zvířete). 

úkol: p. Urbánková, Ing. Stehlík - formulovat daný požadavek jako podnět pro novelu veterinárního 

zákona, nové informace podat na příštím jednání komise. 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/expertni-skupina/31--jednani-expertni-skupiny-pro-snizovani-administrativni-zateze-podnikatelu---266768/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/expertni-skupina/31--jednani-expertni-skupiny-pro-snizovani-administrativni-zateze-podnikatelu---266768/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/expertni-skupina/31--jednani-expertni-skupiny-pro-snizovani-administrativni-zateze-podnikatelu---266768/
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• Ing. Skopal, Mgr. Ing. Šebek - podnět č. 654 Registrace honebních společenství: podnět beze změn, 

ve sledování do spuštění databáze - leden 2022 (včetně kontaktů na zástupce HS v rejstříku; e-mail, tlf. 

číslo); problém nastává u soukromé honitby, je potřeba novela zákona o myslivosti a plánuje se změna 

legislativy. 

úkol: podnět zůstává ve sledování. 

 

•  Ing. Doležal, Ing. Skopal - podnět č. 662 SPÚ - účtování zpětného nájmu: podnět se zaměřením  

na problematiku nájemních smluv, které SPÚ rozesílá nájemcům pozemků (viz předchozí zápisy). 

Ing. Winter - podnět zůstává nadále ve sledování. Podnět bude projednán s ministrem zemědělství  

na plánovaném jednání 12. 4. 2022, rovněž nám byla přislíbena účast ministra zemědělství na příštím 

jednání komise. 

úkol: podnětem se bude ABK zabývat i nadále, je to jeden ze stěžejních podnětů, které musí předseda 

komise projednat s ministrem zemědělství.  

 

• p. Urbánková - podnět č. 673 Implementace vyhlášky č. 342/2012 Sb. (afr. mor/trvalé souvislé 

oplocení všech pozemků, na které mají chovaná prasata přístup/dvojitý plot): předchozí trvá, podnět 

je nadále ve fázi sledování. SVS má zájem se s chovateli individuálně dohodnout a upřednostňuje 

individuální přístup; probíhají kontroly na farmách. S naší členskou farmou připravujeme nový výklad 

povinného oplocení (el. ohradníky) - riziko zavlečení nákazy je stejně nejvyšší při zavlečení člověkem, 

na traktoru apod. V ekologickém chovu je téměř nemožné prasata někam zavřít, připravujeme novou 

cestu tzv. „mobilní stáje přímo na pastvinách“ - obehnané 2 ploty (el. ohradník a mobilní hrazení), nyní 

toto projednáváme se zástupci SVS. 

Ing. Stehlík - projednáno s ředitelem SVS MVDr. Semerádem. Pokud jsou prasata „uzavřena“ v budově, 

stačí klasické oplocení pozemku, pokud jsou volně - prostor musí byt ohraničen 2 ploty (např. el. 

ohradník + mobilní hrazení). 

úkol: p. Urbánková - nadále sledovat vývoj řešení podnětu ve spolupráci se zástupci SVS. V případě 

nových sdělení podat informace na příštím jednání komise.  

 

•   p. Hejna, Ing. Doležal - podnět č. 676 Formulář "Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení  

k přemístění zvířete": autor poukazuje na nadbytečnou administrativní zátěž, když musí formulář 

společně s kartami zvířat a kolkem dovézt na KVS, kde vše opět potvrdí. Jednáni se zástupci SVS  

a stanoviska k podnětu jsou k dispozici v zápisu ze 124. jednání komise.  

úkol: podnět ve sledování, cílem je pokusit se se zástupci SVS tento požadavek zjednodušit a převést 

formulář do elektronické podoby i v rámci návaznosti na digitalizaci státní správy (jednání zabezpečí 

Ing. Doležal). 

  

•  p. Urbánková - podnět č. 692 PB vs. parcela (sjednocení přístupu MŽP a SZIF): NM MŽP Ing. Mana  

na lednovém jednání uvedl, že otázka používání pouze informací z LPIS a nevyužívání dat z KN bude 

řešena novelou vyhlášky, která upravuje bližší podrobnosti poskytování újmy a do pracovní skupiny, 

která připravuje novelu této vyhlášky, je zapojeno nejen MZe, ale i agrární organizace.  

úkol: p. Urbánková - ve sledování, podnět ponechat v tabulce podnětů (ze zápisu vyřadit). 
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•  Ing. Skopal, Mgr. Ing. Šebek - podnět č. 697 Rybářský lístek: autor podnětu požaduje možnost zasílání 

rybářských lístků elektronicky. Komisi bylo doručeno stanovisko ŘO Odboru státní správy lesů, 

myslivosti a rybářství Ing. Žižky (viz zápis ze 126. jednání ABK MZe). Dle posledních informací probíhá 

digitalizace státní správy, mimo jiné i v oblasti myslivosti a rybářství. V současné době se čeká na další 

pokyny ze strany Ministerstva vnitra, jak má být dále postupováno v digitalizaci státní správy,  

tj. i v agendě pro elektronické vydávání rybářských lístků. Agenda povolenek k lovu ryb je v plné 

kompetenci uživatelů rybářských revírů. 

úkol: trvá, Ing. Skopal, Mgr. Ing. Šebek - uskutečnit nové jednání zástupců MZe, ABK MZe a rybářských 

svazů (termín zabezpečí po domluvě NM Mgr. Mlynář), podat informace na příštím jednání komise. 

 

•  Mgr. Ing. Šebek - podnět č. 700 Hlášení odsunu zvířat na dočasné hospodářství /prodej; podnět  

č. 694 Evidence zvířat: předchozí trvá, Doc. Kučera (ČMSCH) zaslal k podnětu vyjádření (viz zápis  

ze 126. a 127. jednání).  

Ing. Doležal - je vhodné projednat podnět s novým ministrem zemědělství (úprava vyhlášky) 

úkol: podnět je ponechán ve stavu sledování, případné nové informace referovat na příštím jednání 

komise. 

 

•  p. Urbánková - podnět č. 706 SZIF - vrácení dotace: podnět se týká hospodaření dvou subjektů, kdy 

první farma několik let neplnila podmínky podpor a nikdy nedostala pokutu, ale druhá farma, která 

pozemky od první převzala, bohužel zažádala o stejné dotace na pozemky jako předchozí vlastník. 

Šetřením bylo zjištěno dlouhodobé porušení a druhá farma dostala sankci hned první rok, co žádost 

 o dotaci podala. Pro současného žadatele je tento postup likvidační, protože sankci dostali přes 

všechny hektary + vratku dotace. 

p. Urbánková - autorovi podnětu bylo doporučeno zaslat podnět na Rozkladovou komisi MZe, tam 

podnět ještě nebyl projednán. 

Mgr. Gorgoňová - v současné době probíhá soudní řízení s jedním z dotčených subjektů. 

úkol: podnět bude ponechán v tabulce podnětů do prošetření, ze zápisu možno dále vyřadit. 

 

•  Ing. Winter - podnět č. 711 SZIF - podněty MAS Olomouckého kraje: komise obdržela podněty týkající 

se požadavku na dokládání prohlášení o shodě k ŽoP (u všech strojů, zařízení a techniky), akceptace 

internetových objednávek (často chybí termín plnění / dodání).  

Ing. Winter - pokračuje se v dohodnutých úpravách (Ing. Adamcová a zástupci MAS).  

úkol: Ing. Winter - podnět je možno z jednání komise vyřadit. 

 

•  p. Urbánková, Ing. Winter, Ing. Stehlík - podnět č. 712 Souhrn podnětů ke snížení byrokracie:  

p. Urbánková ve spolupráci se členy a poradci v EZ předložila komisi několik podnětů ke snížení 

byrokracie v oblasti LPIS, Portálu farmáře, IZR atd. Podněty byly odeslány jednotlivým odborům MZe, 

odpovědi obdrželi všichni členové komise - pro rozsáhlost nejsou v zápise uvedeny. SZIF odeslal na ABK 

své odpovědi k podnětům, které směřovaly k administraci dotací/činnostem SZIF. 

úkol: p. Urbánková, Ing. Winter, Ing. Stehlík - pokračovat v řešení podnětů, podat informace na příštím 

jednání komise. 

•  Ing. Winter - podnět č. 713 SZIF - stížnost, překlep v žádosti; Pravidla PRV - VŘ (cenový marketing - 

obce a zastupitelé/střet zájmů): 
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Mgr. Gorgoňová - z jednání ohledně uvedené problematiky vyplynul závěr požadavku na změnu 

Pravidel PRV (Příručky pro žadatele PRV): stanovit hranici 300. 000 Kč bez DPH pro přímé zadání a nad 

tuto hranici SZIF doporučuje obcím jako žadatelům, aby pokud se chce zúčastnit VŘ i člen zastupitelstva 

aplikovat otevřené řízení. Na předchozím jednání ABK MZe vyvstal požadavek posunout tuto hranici 

na 500. 000 Kč bez DPH - návrh byl již předložen Ing. Taberymu. V tomto ohledu bude rovněž 

požadavek na navýšení limitu konzultován s podporou ABK MZe i s NM MZe Ing. Sekáčem. 

p. Havel -budou i nadále probíhat jednání k tématu s Ing. Taberym (a příp. s NM MZe Ing. Sekáčem), 

ale až poté, co proběhnou jednání na úrovni zástupců SZIF a MZe. Problematice se budu i nadále  

za ABK MZe věnovat. 

úkol: p. Havel, Ing. Winter příp. Ing. Stehlík - podnět v řešení, podat další informace na příštím jednání. 

 

•   podnět č. 714 Výkaz ČSÚ Odp 5-01: komise obdržela podnět, ve kterém autor uvádí, že Roční výkaz 

o odpadech a druhotných surovinách vyplňuje duplicitně (pro ČSÚ a MŽP). 

NM MŽP Ing. Mana - k uvedenému duplicitnímu vyplňování hlášení pro ISPOP a paralelně pro ČSÚ 

sděluji, že problematiku sběru dat MŽP neustále řeší velmi intenzivně ve spolupráci s ČSÚ již od roku 

2014. V tuto chvíli mohu konstatovat, že v současné době se nám podařilo zátěž respondentů snížit  

minimálně o 80 % ve srovnání např. s rokem 2018. Nicméně pokud jde o požadavky ČSÚ na určité 

parametry dat, které se dále vykazují, jsou zde drobné odchylky a ty se vykazují dvojitě.   

Na základě eliminace duplicitního vykazování v problematice odpadových dat zasedá na MŽP pracovní 

skupina (zástupci MŽP, ČSÚ a CENIA) a dochází k postupnému sjednocování metod vykazování dat tak, 

aby vše splňovalo doporučení evropského statistického úřadu EUROSTAT. Pracovní skupina se touto 

problematikou zabývá velmi intenzivně   - obdobně jako řeší podnět č. 400 ABK s ČSÚ a zástupci MZE. 

I přes veškerou snahu, kterou do řešení problému vkládáme, nelze 100 % sjednocení dat zabezpečit. 

Budou samozřejmě probíhat další diskuse a jednání pracovní skupiny s cílem eliminovat duplicitní sběr 

dat v co největší míře. 

úkol: Ing. Stehlík - děkujeme za vysvětlení, tazateli bude odpovězeno (zabezpečí Bc. Augustinová). 

Podnět je dále možno z jednání komise vyřadit. 

*POZN. Ing. Stehlík - prosím ještě NM MŽP Ing. Manu v rámci koordinace a spolupráce se zástupci ČSÚ 

o součinnost i s příslušnými útvary MZe a pokusit se propojit a sjednotit co nejvíce dat z různých 

registrů používaných nejen MŽP a MZe, ale napříč resorty tak, aby byla využitelná pro ČSÚ a např.  

i přímo pro EUROSTAT.  

NM MŽP Ing. Mana - předám tyto informace kolegům z pracovní skupiny MŽP. 

•   Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek - podnět č. 717 Pěstování máku - systém upozornění na chybu: komise 

obdržela podnět, ve kterém autor upozorňuje na absenci jakéhokoliv systému „upozornění“ z Celní 

správy (dále jen CS) pro pěstitele máku (zaslání formulářů o sklizni atd.) 

Ing. Čech - proběhla diskuse s Ing. Holoubkem, v tuto chvíli se s přípravou upozornění nepočítá. Podnět 

byl předán zástupcům CS s požadavkem, zdali by bylo možné např. při úpravě jejich softwarového 

systému nastavit upozornění pěstitelům o blížících se lhůtách (podobně jako to funguje u SZIF). 

úkol: Ing. Stehlík - podnět pro tuto chvíli ponecháme v tabulce podnětů v dlouhodobém sledování. 
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3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•   Ing. Stehlík - podnět č. 718 Stavba opěrné konstrukce vinice: komise obdržela podnět, ve kterém se 

uvádí, že před novelizací současně platného stavebního zákona byla stavba opěrné konstrukce pro 

vinice ve výjimkách, kdy nebylo potřeba žádné stavební řízení. V současném zákoně už to není  

ve stavebním zákonu ustanoveno, stavba se dle velikosti řadí jako drobná stavba na ohlášení, nebo 

spíše rovnou stavba jednoduchá, na úrovni výstavby RD (projekt, administrativa, schvalování). 

Nerozumíme tomu, proč, když nikdo žádné povolení nežádá, ani nevydává. Mělo by to být jako součást 

trvalých porostů bez stavebního řízení. Všechny vinice jsou evidovány na ÚKZÚZ, produkční navíc  

na LPIS.  

úkol: Ing. Stehlík - prosím zařadit podnět k podnětům na jednání s MMR. 

 

•   Ing. Skřivánková - podnět č. 720 Legislativa pro LH: komise obdržela podnět, ve kterém autor uvádí, 

že ČR má nejpřísnější pravidla dotačních titulů LH v EU. 

Ing. Skřivánková (e-mailem) - zaslaný podnět bych ráda projednala s tazatelem a zjistila konkrétnější 

podnět ke změnám, nicméně neuvedl kontakt. 

úkol: Ing. Stehlík - podnět pro tuto chvíli ponecháme v tabulce podnětů do příštího jednání. 

 

4.     Různé, diskuse   

• Ing. Winter - projednat s novým vedením MZe přítomnost zástupce legislativního odboru MZe  

na jednáních komise. Dále je nutno projednat platný Statut komise - roční rotační volba předsedy 

komise se nám jeví jako velmi neefektivní. Není zde vytvořen prostor věnovat se podnětům 

dostatečnou dobu, protože některá řešení si z hlediska rozsáhlé problematiky vyžadují vyšší časovou 

náročnost, než je pouze jeden rok funkčního období předsedy komise. Volební období předsedy 

komise by mělo být alespoň dvouleté a rovněž by se měl zvolit i zastupující místopředseda. 

 

•  Bc. Augustinová - bylo zpracováno a zveřejněno stručné hodnocení činnosti ABK MZe za rok 2021 

https://portal.mze.cz/public/web/file/699326/Hodnoceni_cinnosti_ABK_MZe_2021.pdf 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 27. 4. 2022 v 10 hod. 

 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. František Winter 

https://portal.mze.cz/public/web/file/699326/Hodnoceni_cinnosti_ABK_MZe_2021.pdf

