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Zápis ze 129. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 26. 1. 2022 

 
Přítomni on-line: Ing. František Winter, Bc. Daniela Augustinová, Ing. Josef Stehlík, Josef Hlahůlek,  

Vít Hejna, Ing. Jan Doležal, Romana Zemanová, Ing. David Brož, Jaroslav Havel, Ing. Bohumil Belada,  

Ing. Miroslav Koberna, CSc., doc. Dr. Ing. Josef Kučera 

Omluveni: Ing. Ladislav Skopal, Ing. Josef Čech, Kateřina Urbánková, Ing. Andrea Pondělíčková,  

PhDr. Marcela Pánková, PhD.,  

Nepřítomni: RNDr. Jiří Mach 

Hosté on-line:  

Mgr. Klára Gorgoňová - zástupce SZIF 

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

 

1.     Úvod 

 

Úvodem předseda komise Ing. Winter informoval o programu 129. jednání ABK MZe: 

▪ schválení programu 

▪ kontrola a připomínky k zápisu ze 128. jednání ABK MZe 

▪ nové podněty 

▪ různé, diskuse   

▪ závěr - stanovení termínu příštího jednání ABK 

Výše uvedený program byl schválen všemi přítomnými členy komise. 

 

 2.     Kontrola zápisu ze 128. jednání ABK MZe 

 

Zápis ze 128. 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 ZPF na základě 

rozhodnutí OOP):  

NM MŽP Ing. Mana - novela zákona o ochraně ZPF v současné době prochází vnitřním připomínkovým 

řízením a v březnu 2022 by měl být návrh novely zákona odeslán do mezirezortního připomínkového 

řízení. V oblasti RRD se ruší striktní zákaz pěstování RRD v I. a II. třídě bonity ZPF, protierozní ochrana 

pozemků (ve spolupráci s MZe). 
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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: minulý týden proběhlo jednání u kulatého stolu k novele zákona  

na MMR. Pro členy ABK MZe - pokud je ambice k úpravám, nyní harmonogram zásadní úpravy ve věcné 

úpravě neumožňuje, bude poslán do mezirezortního připomínkového řízení do konce března 2022, ale 

podoba nového stavebního zákona bude nejspíš stejná. 

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 (informace e-mailem) - pokračují další jednání se zástupci Odboru zemědělských registrů.  

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

spolupráce zástupců MZe a ČSÚ. 

 

•  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 - loni koncem roku prošla mezirezortním připomínkovým řízením novela nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. (Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 

zemědělcům), která odložila účinnost povinnosti zřízení vstupu do PF pro žadatele - účinnost až od 

1.1.2023. 

Obecně MACH a veřejné zakázky: 

VZ na IS MACH - posuzuje se nejvýhodnější nabídka; 

VZ Portál MACH - probíhá jednání s účastníky o předběžných nabídkách; 

VZ Satelitní data - lhůta pro podání předběžných nabídek do 21.2.2022; 

VZ Geotekované fotografie - lhůta pro podání předběžných nabídek do 21.2.2022. 

Plná implementace MACH se posouvá na rok 2023. 

Ing. Winter - budou se respektovat původní dohody o slučování a zápočtu výměr se stejnou kulturou? 

Ing. Beleda - problém má dvě roviny. Ta zásadní pro nás je, jak to bude v praxi vypadat a zda budou 

respektovány vzájemné zápočty ploch. Rádi bychom v tomto ohledu více komunikovali se zástupci 

SZIF. 

Ing. Stehlík - toto je zlomový krok a měli bychom v předstihu vědět, jak se budou administrovat dotace 

na plochu ve vztahu ke kontrolám. Chce to vše řádně vykomunikovat mezi zástupci MZe, SZIF  

a nevládních zemědělských organizací. Mohli bychom předem předejít mnoha zásadním komplikacím. 

I tohle by mělo být představeno novému ministrovi zemědělství ve vztahu k podnětům komise. 
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úkol: zůstává ve fázi sledování, případné nové informace k tématu přednést na příštím jednání komise 

(Mgr. Gorgoňová). 

 

•  Mgr. Ing. Šebek - definice malých a středních podniků (vznik registru): ES MPO se nadále věnuje 

zejména programům na podporu podnikatelů z hlediska ekonomických dopadů v rámci covidové 

situace. Požadavek ze strany ABK MZe na vznik systémového registru malých a středních podniků 

nadále trvá. 

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

 

•  p. Urbánková - podnět č. 566 Porážky skotu na farmě: podnět ve sledování viz předchozí zápis.   

S účinností od 9. září 2021 je za stanovených podmínek možné provádět v hospodářství porážky 

zdravých zvířat. Za náš svaz jsme domluveni s konkrétním chovatelem resp. členskou farmou, že na 

jaře 2022 uskutečníme tzv. „ukázkovou“ porážku (odsunuto vzhledem k vývoji situace ohledně covid). 

úkol: z důvodu nepřítomnosti garanta podnětu je podnět ponechán ve stavu sledování. 

 

•   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. 

Ing. Skopal - oproti minulému jednání vývoj beze změn, předchozí LR MZe ukončila svoji činnost. 

úkol: Ing. Skopal - 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.  

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

zákona. 

 

• 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). 

Mgr. Ing. Šebek - proběhlo jednání s ŘO Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Žižkou -

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

legislativy. 

úkol: Ing. Skopal - podnět zůstává ve sledování (kontrola 2/2022). 

 

•  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. Doležal - předchozí trvá, jednání s NM MF Ing. Tyllem zatím neproběhlo. Cíl jednání zůstává stejný, 

upravit a sjednotit podmínky u všech orgánů státní správy, které administrují dotace (např. i SZIF, 

PGRLF). Vzhledem k současné situaci bude řešení projednáno po stanovení nové vlády. Toto téma bylo 

rovněž projednáno s dozorčí radou PGRLF a došlo ke shodě - požádat nové vedení MZe, aby napříč 
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organizacemi spadajícími pod MZE bylo provedeno sjednocení přístupu a pravidel (bude potřebná 

legislativní změna). 

Ing. Winter - bylo by vhodné přizvat na další on-line jednání ústředního ředitele SPÚ Ing. Vrbu.  

Ing. Doležal - je nutná změna legislativy, úkol je na prioritním seznamu podnětů ABK k panu ministrovi. 

Bude předsednictvo AK za přítomnosti pana ministra, zmíním tam i tyto priority komise. 

úkol: Ing. Doležal - podat informace o vývoji řešení podnětu na příštím jednání. 

 

• 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. 

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

nových sdělení, podat informace na příštím jednání komise. Z důvodu nepřítomnosti garanta podnětu 

je podnět ponechán ve stavu sledování. 

 

•   p. Hejna - 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: Ing. Doležal - plnění úkolu z minulého jednání nadále trvá. Jednání se zástupci SVS se uskuteční 

po stanovení nové vlády a vedení MZe. Cílem je pokusit se se zástupci SVS tento požadavek zjednodušit 

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

Ing. Doležal). 

  

•  PhDr. Pánková - podnět č. 691 Pravidla PRV operace 19.2.1: komisi bylo doručeno stanovisko odboru 

Řídící orgán PRV a bylo rozesláno všem členům komise (viz zápis ze 126. jednání ABK MZe). 

úkol: nadále trvá, PhDr. Pánková - podat informace o vývoji řešení na příštím jednání komise. 

 

•  p. Urbánková - podnět č. 692 PB vs. parcela (sjednocení přístupu MŽP a SZIF): podnět se zabývá 

nesouladem u obnov, prokazování škod, kompenzací atd., které CHKO vyplácí zemědělcům. SZIF 

prostřednictvím LPIS používá půdní bloky, AOPK ale používá čísla parcel. Pro zemědělce je to 

administrativně velmi náročné, je nutná dvojí evidence - uvítali bychom sjednocení anebo systém, 

který vygeneruje příslušná data (např. PB z LPIS generovat na čísla parcel). 

NM MŽP Ing. Mana - 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. Budeme vést debatu 

na této pracovní úrovni a pokud to bude možné, budeme hledat míru zjednodušení povinností při 

dokládání vlastnických a dalších údajů. 

Ing. Stehlík - náhrady u AOPK zkusme řešit podobně jako náhrady u OPVZ, ty byly taktéž původně 

směrovány pouze na vlastníka a až posléze na nájemce, pachtýře. Je velmi žádoucí využívat data nejen 

z LPIS, ale i z katastru nemovitostí. 

úkol: p. Urbánková - z důvodu nepřítomnosti garanta podnětu je podnět ponechán ve stavu sledování. 
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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). 

Mgr. Ing. Šebek - proběhlo jednání s ŘO Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Žižkou - 

probíhá komplexní digitalizace a je snaha sloučit informace v oblasti včel, rybářství a myslivosti. 

V březnu 2022 uskutečnit nové jednání, v současné době nejsou finance na potřebnou úpravu 

softwaru. 

Ing. Skopal - budeme pokračovat v dalším jednání s NM Mgr. Mlynářem, vše je nutno projednat i se 

zástupci rybářských svazů. Problém zástupci MZe vidí zejména i u prokazování zkoušek a oprávnění, ty 

může pracovník obce ověřit. 

úkol: trvá, Ing. Skopal, Mgr. Ing. Šebek - podnět dále ve sledování, na přelomu února a března 2022 

uskutečnit nové jednání zástupců MZe, ABK MZe a rybářských svazů (termín zabezpečí po domluvě 

NM Mgr. Mlynář), podat informace na příštím jednání komise. 

 

•  p. Urbánková - podnět č. 699 Welfare - ustájení hospodářských zvířat: dle Nařízení k EZ platí od roku 

2022 podmínka - ustájení hospodářských zvířat v budovách není povinné v oblastech  

s příhodnými podnebnými podmínkami, které zvířatům umožňují žít venku. Zvířata mají mít v takových 

případech přístup do přístřešků nebo zastíněných oblastí, které je chrání před nepříznivými 

povětrnostními podmínkami. Jako relevantní se zdá být ALS systémy, nebo stín od stromů  

na pastvinách. 

NM MŽP Ing. Mana - ČIŽP nám poskytla podrobný přehled kauz od r. 2016 až do r. 2021 k danému 

problému a z hlediska MŽP tam neidentifikujeme zásadní problém. Jedná se o jednotky případů, 

konkrétně 5 z 1124 řízení se týká poškození dřevin rostoucích mimo les hospodářskými zvířaty. Stínění 

pomocí dřevin je správný požadavek, ale musíme respektovat to, co je uvedeno v zákoně. Tyto dřeviny 

nemohou být poškozovány nad povolenou míru. Vždy je možné najít konkrétní opatření, aby mohl 

zemědělec dřeviny sloužící ke stínění adekvátně zabezpečit. 

úkol: p. Urbánková - důvodu nepřítomnosti garanta podnětu je podnět ponechán ve stavu sledování. 

 

•  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. 

úkol: z důvodu nepřítomnosti garanta podnětu je podnět ponechán ve stavu sledování, případné nové 

informace referovat na příštím jednání komise. 

 

•  Ing. Skopal - podnět č. 704 Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť: autor podnětu navrhuje, aby 

hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť bylo možné provést mj. přístupem přes bankovní identitu. 

Komise obdržela vyjádření Sekce lesního hospodářství a Doc. Kučery (viz zápis ze 127. jednání). 

Doc. Kučera - současný stav řešení vyřešíme přímou odpovědí autorovi podnětu. 

úkol: (doplněno po ukončení jednání) Doc. Kučera - s autorkou podnětu jsem dnes telefonicky hovořil 

a vysvětlil všechny funkcionality současného řešení (webový formulář). Objasnění hodnotila pozitivně 

a z její strany nejsou k aktuálnímu řešení již žádné další připomínky. Podnět můžeme považovat  

za vyřešený - vyřadit. 
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•  p. Urbánková - podnět č. 706 SZIF - vrácení dotace, systémové nastavení: podnět se týká systémové 

otázky (nikoliv pouze konkrétního žadatele) - 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.  

úkol: z důvodu nepřítomnosti garanta podnětu je podnět ponechán v tabulce podnětů do prošetření. 

 

• Ing. Doležal - podnět č. 710 SZIF: podpora SOT - organizace producentů v odvětví ovoce a zelenina: 

komise obdržela několik námětů ke snížení administrativní zátěže v rámci administrace uvedené 

podpory, nejasné a měnící se postupy a výklady podmínek v průběhu období podpory, které zaslala 

Zelinářská unie Čech a Moravy a Ovocnářská Unie České Republiky.  

Mgr. Gorgoňová - podněty byly projednány se zástupci ZUČM a OUČR 9. 12. 2021 za účasti generálního 

ředitele SZIF. Dohodnuté změny budou legislativně probíhat postupně. Členové komise obdrželi 

souhrnnou informaci ve věci podnětu č. 710, pro rozsáhlost není zde uvedena. 

Na jednání došlo k dohodě, že budou pokračovat legislativně právní konzultace uvedené problematiky. 

Bude hledáno řešení, jak může organizace producentů definovat zmocnění statutárního orgánu 

žadatele prostřednictvím členské schůze, tak aby došlo k naplnění výše uvedených podmínek ČR a EU 

legislativy. 

Ing. Doležal - předem děkuji za vstřícnost ze strany SZIF, komunikace probíhá velmi efektivně. Bod 

můžeme dále z jednání komise vyřadit. 

Ing. Brož - rád bych upozornil, že pro malá odbytová družstva jsou podmínky, které je nutno splnit, 

velmi komplexní a složité. Např. bod č. 4 - zpětný prodej sám sobě = musí se prodat 90 % veškeré 

produkce přes odbytové družstvo a v podstatě to kazí celkový prodej ze dvora. Nastavených 90 % je 

hodně.  

úkol: Ing. Doležal - podnět ze strany ABK můžeme považovat za vyřešený - 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 - tj.  

i u menších věcí jako jsou váhy, dataprojektory, atd.; párty stany - prohlášení o shodě, případně nějaký 

jiný dokument, ve kterém se uvádí, že splňuje bezpečností předpisy), akceptace internetových 

objednávek (často chybí termín plnění / dodání).  

Ing. Winter - proběhlo společné jednání s řed. Ing. Adamcovou a zástupci MAS. Pokaždé bohužel 

narážíme na legislativní problém. V některých bodech lze daný problém řešit pomocí drobných úprav. 

úkol: Ing. Winter - pokračovat v dohodnutých úpravách se SZIF, podat informace o vývoji podnětu  

na příštím jednání komise. 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•  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 
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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 podnětů, 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: komise obdržela podnět, ve kterém 

autorka uvádí, že při žádosti přes MAS došlo k překlepu a nebylo možné překlep opravit. Žádost  

o dotaci byla poté obcí zrušena. 

Mgr. Gorgoňová - prověřila jsem dostupné zdroje a stížnost podána nebyla. V rámci administrativní 

kontroly žádosti byl shledán rozpor mezi podepsanou smlouvou o dílo a vítěznou nabídkou. Proto byla 

vyhotovena Žádost o doplnění neúplné dokumentace „Chybník“, ve které byl žadatel vyzván  

k vyjasnění zjištěného nesouladu. „Chybník“ je standardním administrativním nástrojem v rámci 

projektů PRV pro doplnění, úpravy, opravy ze strany žadatele. Žadatel zareagoval doručením 

Oznámení o stažení své žádosti o dotaci, na základě kterého byla administrace žádosti ukončena. 

p. Havel - na jednání zástupců SZIF a MAS bych mj. tento podnět použil jako příklad a rád bych se za 

komisi tohoto jednání zúčastnil. 

úkol: Ing. Winter - v případě, že SZIF zaslal chybník, bylo vhodné předmětnou žádost řešit ve spolupráci 

SZIF. Podnět bude projednán v obecné rovině na jednání zástupců ABK, MAS a SZIF. 

 

4.     Různé, diskuse   

 

•   Ing. Winter podal komisi informaci, že byl osloven předsedou zemědělského výboru PSP ČR (Ing. 

Kučera) a zároveň byl pozván na nejbližší jednání, na kterém má členům ZV představit činnost ABK 

MZe. Předseda ABK MZe by se měl jednání ZV PSP ČR účastnit pravidelně. 

 

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

na jednáních komise. 

 

•   Ing. Belada - probíhají diskuse ke strategickému plánu, vše bude o nastavení pravidel pro jednotlivé 

dotační tituly. Bylo by vhodné snížit administrativní zátěž ve druhém pilíři PRV. U výběrových řízení již 

postupně dochází ke zjednodušení zejména u menších projektů (podobně jako MPO - plán obnovy  

u fotovoltaických elektráren, výběrové řízení se nevyžaduje vůbec).  Je vhodné zapojit všechny 

zástupce zemědělských organizací v komisi, aby předložili alespoň 2 - 3 návrhy možného zjednodušení 

pravidel u jednotlivých dotačních titulů. 

Ing. Winter - souhlasím s návrhem Ing. Belady a prosím členy komise o předložení návrhů do konce 

března. 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 23. 2. 2022 v 10 hod (on-line). 
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Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. František Winter 


