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Zápis z 88. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 1. 2. 2017 

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

Josef Čech, Ing. Jaroslav Vojtěch, Ing. Stanislav Rampas, Petr Mahr, Romana Zemanová, Kateřina 

Urbánková, Mgr. Petr Žůrek S.T.D.  

Omluveni: Ivan Jüptner, Ing. Kamil Toman, Ing. Vít Šimon Ph. D., Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Mgr. Jan 

Havlíček 

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

 

                                                                            

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 88. jednání ABK. 

 

2.     Kontrola zápisu z 87. jednání ABK 

Zápis z 87. 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: 

předchozí trvá vzhledem k nepřítomnosti obou garantů podnětu. 

Ing. Stehlík- vzhledem k pracovní vytíženosti zástupců dotčených odborů MZe a SZIF se termín 

společného jednání domluví na únor 2017, následně se co nejdříve uskuteční hlavní jednání, kterého 

se zúčastní i zástupci MZdr a GŘC.  

úkol: Ing. Čech- zajistit termín předběžného jednání, následně poté uskutečnit společné jednání 

všech dotčených stran (MZe, ABK MZe, SZIF, GŘC, MZdr) a zástupce Úřadu vlády. 

 

•    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- k podnětům byly zaslány stanoviska (MŽP, MMR), bude stanovený další postup v řešení. 

MŽP nemá námitky proti úpravě stavebního zákona ve smyslu jednoduchých staveb bez zvláštních 

technolog. zařízení (stanovisko MMR viz. níže). 

úkol: další informace na příštím jednání 
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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- komise obdržela vyjádření NM MMR JUDr. Blechy k územnímu plánování, územnímu 

rozhodování a stavebnímu řízení. 

Výtah ze stanoviska MMR: 

 Územní plánování:  

„Shrnujeme, že s ohledem na výše uvedené nepokládáme navržený podnět na úpravu legislativy  

za adekvátní nástroj pro řešení okruhu problémů uvedených předkladatelem. Uvedené problémy je 

třeba řešit v místních souvislostech při projednávání konkrétního územního plánu či jeho změny  

za aktivní účasti místních občanů a vlastníků, nikoliv formou legislativních změn. 

Zároveň připomínáme, že z hlediska znění legislativy je v územních plánech možné (a v praxi se běžně 

používá) podrobnější členění ploch uvedených v § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to vždy na míru 

dle potřeb konkrétního území. V konkrétním územním plánu se od sebe liší detaily regulace, a to 

např. i ve vztahu k možnosti jejich předchozího zaměření pro potřeby rodinných farem.“ 

 Územní rozhodování a stavební řízení: 

„…Pokud jde o umisťování a povolování Vámi zmiňovaných seníků, mobilních hal a staveb 

zpevněných hnojišť, stavební úřad vychází při posuzování jednotlivých záměrů vždy z podmínek 

v dotčených územích a z údajů obsažených v konkrétní žádosti vedoucí k povolení stavebního záměru 

a z ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona, kdy se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která 

vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se považuje 

také výrobek plnící funkci stavby. Pro posouzení stavebního záměru podle stavebního zákona je tak 

irelevantní skutečnost, zda je stavba pevně spojena se zemí či nikoliv. 

Z výše uvedeného vyplývá, že stavební úřady tak nemohou při umisťování a povolování staveb, 

z hlediska působnosti dané jim zákonem sledovat plnění cílů národních a evropských strategií 

v oblasti zemědělství, ani podmínky udílení dotací z dotačních titulů týkajících se zemědělských 

staveb, které jsou navíc zcela v působnosti jiných orgánů státní správy. Opačný přístup by znamenal 

v současné době zákonem nepodložené zvýhodňování staveb pro zemědělství na úkor jiných 

zákonem chráněných zájmů.“ 

úkol: trvá, Mgr. Ing. Šebek předal uvedené podněty ES MPO k meziresortnímu řešení. 

 

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

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

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

úkol: Ing. Stehlík domluvit opakované jednání s NM Ing. Sekáčem (únor/březen 2017), termín zajistí 

p. Augustinová 

 

•   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: 
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Ing. Stehlík- předchozí trvá, zástupce ČSÚ Ing. Hrbek je připraven ke spolupráci ohledně propojení 

databází a předávání statistických údajů (MZe a ČSÚ). 

Ing. Čech- zajistit termín jednání s Ing. Havlíčkem, případně NM Ing. Adamcem v průběhu února  

úkol: zajistit termín jednání, za ABK bude přítomen Ing. Stehlík, Ing. Čech (příp. Ing. Toman) 

 

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

podnětu trvá 

Ing. Stehlík- jakákoliv snaha ze strany ABK  vyřešit problematiku VDJ/DJ ve spolupráci s příslušnými 

odbory MZe skončila neúspěšně. ABK odeslala dopis NM Ing. Šírovi s prosbou  

o zaslání návrhu či jiného konstruktivního řešení v dané věci. Z odpovědi NM Šíra:  

„…V této souvislosti mi dovolte, abych Vás upozornil, že MZe se otázkou seriózně zabývalo  

a výsledkem vyhodnocení možností je právě doporučení zachovat stávající stav. Důvody, které nás  

k tomuto závěru vedly, jsou velmi závažné a shrnuji je následovně: dne 17. července 2014 vyšlo 

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014, které v příloze II stanovuje přepočítávací koeficienty  

na VDJ. Tímto Komise stanovila jednotný systém přepočtu chovaných zvířat na platební nárok napříč 

celou EU, právě prostřednictvím nástroje přepočtu na VDJ. Tento předpis je přímo aplikovatelný a ČR 

je jím z titulu členství v EU právně vázána. Dále jsou VDJ používány v předpisech EU ke statistice  

a i tyto předpisy jsou ro ČR závazné. Kromě toho budou VDJ z objektivních důvodů používány pro 

účely určení zatížení na hektar v rámci tzv. zelené nafty….“ 

Ing. Stehlík- požadovaný návrh řešení sloučení VDJ a DJ nebyl zaslán, kvitujeme nabídku NM Ing. Šíra 

s možností další konzultace. Na návrh členů přizve ABK na březnové jednání pana náměstka a v rámci 

diskuse s ním projedná případné řešení. 

úkol: trvá, p. Augustinová odeslat pozvání NM Ing. Šírovi 

 

•  Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry: předchozí trvá, Ing. 

Stehlík- nadále beze změny ve vývoji řešení podnětu. Vzhledem k současnému stavu v LPIS (data 

zpracované v DPB, nikoliv ve vztahu k referenčnímu PB/ rostoucí chybovost LPISu ve vztahu ke 

kontrolám ze strany EK atd) nelze očekávat žádnou změnu ve prospěch zemědělců. Je nutné tento 

stav opakovaně projednat s NM Ing. Sekáčem (únor/březen 2017). 

úkol: Ing. Stehlík, Ing. Toman- jednání s NM Ing. Sekáčem, termín zajistí p. Augustinová 

úkol 2: Mgr. Havlíček- zjistit pro potřeby ABK, zdali jsou k dispozici materiály krajin EU využívajících 

referenční PB. Podat informaci do příštího jednání ABK. 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: úkol trvá 

p. Augustinová- NM Ing. Žižkovi bylo předáno souhlasné vyjádření Českého rybářského svazu ve věci 

vydávání rybářského lístku na dobu neurčitou 

úkol: tč. ve sledování 

 

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

úkol trvá, lze zamezit duplicitnímu sběru údajů tím, že statistické oddělení MZe „převezme“ agendu, 

které je delegovaná na SZIF? 

Ing. Stehlík- projednat podnět a návrh řešení s Ing. Zavadilem 

úkol: Ing. Stehlík referovat na příštím jednání  



4 
 

 

•   Ing. Čech- podnět č.508 Oblast zpracování dotací, v řešení i podnět č.518 Dotace welfare  

a Q CZ: projednáno s NM Ing. Šírem a VO oddělení administrace národních podpor Ing. Jirouškem.  

Ing. Stehlík- ABK podporuje a preferuje interaktivní formu formulářů a podávání žádosti o ND 

prostřednictvím Portálu farmáře (včetně zachování možnosti podávání v listinné podobě). 

úkol: podnět ve sledování, ze zápisu vyřazen 

 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•   podnět č.525 Slučování DPB a změna kultury: Mgr. Ing. Šebek- podnět týkající se povinného 

slučování dílů půdních bloků (z důvodu společné hranice). Dle ABK se jedná o zbytečnou byrokracii  

a zátěž zemědělců i SZIF.  

Ing. Stehlík- podnět odeslat zástupci SZIF Mgr. Havlíčkovi se žádostí o vyjádření 

úkol: p. Augustinová odeslat podnět, podat informace na příštím jednání  

•   podnět č.526 Změny druhů pozemků v KN, souhlasy: Ing. Stehlík- podnět týkající se zjednodušení 

řízení v Katastru nemovitostí (změny druhu pozemku).  

úkol: p. Augustinová odeslat podnět předsedovi ČÚZK se žádostí o zaslání stanoviska, podat 

informace na příštím jednání  

•   podnět č.528 Změny termínů hlášení změn: Mgr. Ing. Šebek- podnět týkající se zkrácení lhůty pro 

podání hlášení do ústřední evidence zvířat. K sedmi denní legislativní lhůtě pro podání hlášení se již 

nebude připočítávat tzv. „technická lhůta“ pro doručení hlášení od chovatele k pověřené osobě. Je 

administrativně velmi náročné, aby chovatelé s velkým počtem zvířat splnili termíny hlášení. 

úkol: Ing. Stehlík- bude projednáno s NM Ing. Šírem na příštím jednání 

 

4.     Různé, diskuse  

 

•   Ing. Stehlík- ABK odešle panu ministrovi dopis se žádostí o zařazení členů komise do pracovních 

skupin fungujících na MZe (přímé platby, agroenvi, LFA a jiné), které připravují podklady pro do 

Rozkladové komise atd. 

ABK MZe se velmi významně podílela na zrodu Přezkumné komise, která zahájila svoji činnost v r. 

2012 právě na základě požadavku ze strany ABK MZe. Mezi komisemi probíhá vzájemná spolupráce 

při řešení konkrétních podnětů týkajících se stížností žadatelů/příjemců dotace na administrativní 

postupy MZe/SZIF při posuzování plnění podmínek stanovených Pravidly. 

 

•   p. Augustinová- je zpracován materiál Hodnocení činnosti ABK MZe za r. 2016, který bude 

následně předložen panu ministrovi a zveřejněný na webu eAGRI. Zároveň jménem předsedy komise 

požádáme pana ministra o rozhodnutí řešení v problematických bodech. 
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5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 1. 3. 2017 od 10,00 hodin. 

Zpracovala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


