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Zápis ze 130. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 23. 2. 2022 

 
Přítomni on-line: Ing. Josef Stehlík, Bc. Daniela Augustinová, Ing. Josef Čech, Josef Hlahůlek, Vít Hejna, 

Romana Zemanová, Kateřina Urbánková, Ing. David Brož, Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Koberna, CSc., 

doc. Dr. Ing. Josef Kučera 

Omluveni: Ing. František Winter, Ing. Ladislav Skopal, Ing. Bohumil Belada, Ing. Andrea Skřivánková, 

Ing. Jan Doležal, PhDr. Marcela Pánková, PhD. 

Nepřítomni: RNDr. Jiří Mach 

Hosté on-line:  

Mgr. Klára Gorgoňová - zástupce SZIF 

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

Ing. Václav Kohlíček - ředitel sekce majetku státu SPÚ 

Ing. Petr Klanica - ředitel odboru správy majetku státu SPÚ 

Ing. Karolína Menclová - ředitelka ČMSZP                                           

                                       

 

1.     Úvod 

 

Z důvodu nepřítomnosti zastoupil předsedu komise Ing. Stehlík, který informoval o programu 130. 

jednání ABK MZe: 

▪ schválení programu 

▪ kontrola a připomínky k zápisu ze 129. 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 129. jednání ABK MZe 

 

Zápis ze 129. 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):  
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NM MŽP Ing. Mana - novela zákona o ochraně ZPF prochází vnitřním připomínkovým řízením  

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

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 příprava novelizace nového (a ještě neúčinného) stavebního 

zákona, do konce března 2022 chce mít Vláda připravený materiál do mezirezortního připomínkového 

řízení. MŽP se na přípravě tohoto materiálu rovněž velmi intenzivně podílí. 

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

V oblasti rostlinných komodit: byl vytvořený jednotný číselník ve spolupráci s ČSÚ, připravují se nové 

předtisky a pilotní režim poběží již v letošním roce (z JŽ na ČSÚ), od roku 2024 by mělo již vše fungovat 

prostřednictvím podání hlášení prostřednictvím JŽ. Odbor zemědělských registrů plánuje prezentaci 

k tématu i pro ABK. 

V oblasti živočišných komodit: zde sjednocení číselníku vázne na rozdílných kategoriích MZe a ČSÚ, 

nicméně se na podnětu pracuje i nadále a hledají se možnosti. 

úkol: Ing. Čech - podnět je plněn průběžně a podnět zůstává ve sledování, 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 - 22. 2. 2022 se uskutečnilo jednání zástupců SZIF a ABK, byl popsán vývoj v rámci 

nastavování AMS pro budoucí období - co se bude pomoci AMS kontrolovat (nezpůsobilé plochy - 

trvalé prvky, neobhospodařovaná plocha, špatná klasifikace plodin), popsáno bylo vyhodnocování  

v rámci BISS a ANC - popř. rozšíření dotačních titulů. SZIF plánuje v roce 2022 vyzkoušet systém 

kontroly v rámci administrace celého “života“ žádosti. Komunikovány dále byly dále povinné testy 

kvality; využití aplikací fotek pozemků přes mobilní přístroje apod. Velký důraz byl kladen na vytvoření 

národní legislativy v souvislosti s opožděným vydáváním předpisů SZP ze strany EU a přislíbena byla 

podpora členů ABK pro možnost zkráceného legislativního procesu (je vítaná nabídnuta pomoc  

ze strany Ing. Stehlíka). 
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Ing. Stehlík - děkuji kolegům ze SZIF za jednání, na kterém nám byl představen způsob administrace 

kontrol a plateb od r. 2023. Nový systém umožňuje stálý monitoring a dokáže přebírat data i z dalších 

registrů. Odchylek by tak mělo být pouze minimum a případný nesoulad se bude řešit ihned.  

p. Urbánková - jakým způsobem bude toto probíhat u ekologických zemědělců, taktéž se bude 

kontrolovat Sentinelem? Letošní rok by to měly být pouze přímé platby. Mohli bychom posléze např. 

1x za 2-3 měsíce obdržet informaci, jak probíhá vyhodnocování dat, jaké jsou problémy atd.? Rádi 

bychom obdrželi nějakou zpětnou vazbu pro praxi. Mnoho našich zemědělců se tohoto systému 

kontrol obává. 

Mgr. Gorgoňová - v současné době se kolegové prostřednictvím AMS zaměřují na BISS a ANC - 

vyhodnocují případné problémy či rozšíření na další intervence. Určitě můžeme poskytnout ABK 

pravidelný report prostřednictvím ŘO Mgr. Žákové. Dále budou kolegové ze SZIF jednat i s nevládními 

organizacemi. 

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. 

Poslední jednání proběhlo 1.2.2022, témata: 

▪ priority v rámci snižování zátěže podnikatelů (legislativní náměty, identifikace ekonomických 

dopadů u poslaneckých návrhů, oblast statistiky, kontrolní činnost státu); 

▪ lékařské prohlídky zaměstnanců v I. a II. kategorii (náměty na změny v oblasti 

pracovnělékařských prohlídek); 

▪ spolupráce s Podvýborem pro podnikatelské prostředí Hospodářského výboru PSP ČR (aktivity 

na snižování administrativní zátěže, byrokracie spojena s čerpáním dotací). 

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

 

•  p. Urbánková - podnět č. 566 Porážky skotu na farmě: podnět je v současné době bez dalšího vývoje, 

za náš svaz jsme domluveni s konkrétním chovatelem resp. členskou farmou, že na jaře 2022 

uskutečníme ukázkovou porážku. 

úkol: podnět je 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.  
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Ing. Stehlík - ohledně novely vet. zákona by bylo vhodné zkusit jednat s vedením ZV (úprava věkových 

kategorií, domácí porážky). 

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

zákona, projednat se zástupci ZV. 

 

• 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, do příštího jednání zajistit nové informace (zabezpečí Bc. 

Augustinová). 

 

•  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). 

Jednání ABK se na žádost předsedy komise zúčastnili zástupci SPÚ Ing. Kohlíček a Ing. Klanica: 

Ing. Kohlíček - stav vývoje řešení podnětu je stejný jako posledně. ABK se obrátila na Legislativní radu 

MZe a ta se v září 2021 k podnětu nepostavila tak, aby začala řešit změnu zákona č. 503/2012 Sb.  

SPÚ tento problém řešit jinak nemůže, pokud nenastane změna zákona - naše vyjádření se od 

posledního společného setkání nezměnilo. 

Ing. Stehlík - k projednání podnětu s novým vedením MZe prozatím z naší strany nedošlo. 

Ing. Kohlíček - závěr z jednání LR MZe byl takový, že SPÚ nemůže postupovat jinak, než jsme zde 

opakovaně vysvětlovali. Současný stav vychází ze zákona č. 503/2012 Sb., (Zákon o Státním 

pozemkovém úřadu) § 16, který určuje podmínky převodu zemědělského pozemku. Smlouvu  

o převodu zemědělského pozemku lze uzavřít pouze s osobou, která není v prodlení s plněním svého 

dluhu vůči státu. Vymáhání dluhu provádíme po dobu tří let, nad tři roky od vymáhání upouštíme - tím 

však samotný dluh nezaniká. 

Ing. Klanica - SPÚ k 31. 1. podával daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, kdy SPÚ vychází z údajů, 

které máme na LV, z LPIS z databáze nájemních a pachtovních smluv. Z toho jsme podali přiznání cca 

k 19 tisícům pozemků, které jsou ve výhradní příslušnosti SPÚ a k 18 tisícům pozemků ve 

spoluvlastnictví. Výměrou je to necelých 10 tisíc ha (z celkových 130 tisíc ha). Oproti r. 2016, kdy byl 

zadán úkol k dořešení nepronajatých pozemků, je to opravdu pouze zlomek pozemků, které zbývá SPÚ 

dořešit. SPÚ se snaží, aby měl všechny užívané pozemky pronajaty v souladu s platnou legislativou. 

V horizontu 2 - 3 let se dostaneme do situace, že zpětné úhrady za víc než 3 roky nebude SPÚ řešit, 

nebo to budou pouze marginální záležitosti. 

Ing. Menclová - jiný úřad než SPÚ např. ÚZSVM s možností promlčení pracuje, proč tedy SPÚ prioritně 

nešlo od r. 2016 tímto směrem? Jak to myslíte, že v horizontu 2-3 let už SPÚ zpětné úhrady nebude 

řešit?  

Ing. Klanica - většina pozemků SPÚ už by měla mít své nájemce, proto nám cca za 2- 3 roky odpadne 

zpětné vymáhání nájmů za užívání pozemků. Zdrojem informací pro nás je LPIS (lze dohledat data až 

do r. 2001, kdo pozemky historicky užíval). Tento proces ale funguje již od r. 1995, není to žádná 

novinka. Rozdíl mezi (PF) a SPÚ - oproti ÚZSVM je, že SPÚ musí sledovat bezdlužnost ze zákona, tím že 

je pohledávka promlčená neznamená, že dluh zaniknul. Dluh zanikne zaplacením nebo prominutím (to 

musí být učiněno písemně). Dále je možnost uzavřít dohodu o splácení nájmu (splátkový kalendář). 
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Ing. Kohlíček - rozdíl mezi ÚZSVM a SPÚ vychází ze zákona č. 503/2012 Sb., ve kterém je zakotvena 

podmínka bezdlužnosti - dotyčný nesmí být dlužníkem vůči SPÚ a ani vůči státu. 

Ing. Menclová - opět mám dotaz ke kolegům z SPÚ, ten dluh byl vlastně vytvořen uměle - jak měl 

zemědělec vědět, když se o dluhu dozvěděl po 20 letech? 

Ing. Klanica - je nutno si uvědomit, že zákon o půdě od své účinnosti v roce 1991 stanovil, že půdu má 

právo užívat vlastník nebo nájemce na základě nájemní smlouvy s vlastníkem, nebo PF (dnes SPÚ). 

Ing. Brož - i pro nás je rovněž tato situace neakceptovatelná, původní subjekty už dávno zanikly, tedy 

péče řádného hospodáře, o které zde opakovaně mluvíte, byla porušena před x lety a pohledávky jsou 

vlastně dávno nevymahatelné.  

A další dotaz - jako mladí zemědělci jsme téměř bez šance se k pozemkům dostat, nebylo by možné 

smlouvy/pachty i vysoutěžit? Hodně mladých zemědělců je ochotno uhradit vyšší, než požadovaný 

tržní nájem. 

Ing. Klanica - tohle je zajímavý dotaz do diskuse, zejména však půjde do určité míry i o politické 

rozhodnutí, ale této myšlence a diskusi k ní se nebráníme.  

úkol: Ing. Stehlík - děkuji kolegům z SPÚ za účast. Podnětem se bude ABK zabývat i nadále, je to jeden 

ze stěžejních podnětů, které musí předseda ABK projednat s ministrem zemědělství. Výše uvedený 

zápis z jednání LR MZe k podnětu ABK neobdržela. 

 

• 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. 

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). 

  

•  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.  
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NM MŽP Ing. Mana na předchozím jednání uvedl, 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 - podnět je ponechán ve stavu sledování. 

 

•  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. 

 

•  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 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, tam 

podnět ještě nebyl projednán. 

úkol: podnět bude ponechán v tabulce podnětů do prošetření. 

 

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

na příštím jednání komise. 

 

•  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 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; Pravidla PRV - VŘ (cenový marketing - 

obce a zastupitelé/střet zájmů): 

Mgr. Gorgoňová - z jednání (22.2.2022) ohledně výše uvedené problematiky vyplynul závěr požadavku 

na změnu Pravidel PRV- resp. Příručky pro žadatele PRV: stanovit hranici 300. 000 Kč bez DPH pro 

přímé zadání - v rámci které je třeba vždy dodržovat princip 3E. A nad tuto hranici SZIF doporučuje 

obcím jako žadatelům, aby pokud se chce zúčastnit VŘ i člen zastupitelstva aplikovat otevřené 

řízení. Tento podnět by měl být ABK předložen zástupci MZe Ing. Taberymu. 

Ing. Brož - rád bych si ujasnil, jakým způsobem by mělo dojít k úpravě Příručky k VZ. 

p. Havel - nebude se to týkat pouze obcí, obecně se to bude týkat zakázek pro přímé zadání do výše 

300 tisíc Kč bez DPH pro všechny žadatele PRV. 

Ing. Stehlík - členové ABK k tomuto bodu doporučují změnu Příručky tak, aby se zakázky do 300 tisíc 

Kč bez DPH provedly přímo bez veřejné zakázky. Je nutné iniciovat vedení MZe, aby k dané změně 

došlo. Je totiž i rozdílný přístup pokud se jedná o komunální a soukromou sférou. Např. když se dělá 

malá zakázka do 500 tisíc, tak proces, pokud by se zakázky zúčastnili zastupitelé, je odlišný než 

v soukromé sféře: návrh musí projít zastupitelstvem a vše je v zápisu ze zastupitelstva a zveřejněno 

jako veřejná informace. 

p. Havel - jen bych doplnil, že ministerstvo vnitra připravuje dokument, který stanovuje práva  

a povinnosti zastupitelů a jejich ukotvení v českém právním systému. 

Ing. Brož - dosud byla hranice do 20 tisíc, tak se ptáme, zdali není možné navýšit hranici např. na 500 

tisíc, pro obce a města by to bylo určitě vhodnější. 

Ing. Stehlík - souhlasím s Ing. Brožem, navýšit hranici na 500 tisíc Kč. 

úkol: Ing. Stehlík, Ing. Winter - připravit výše uvedený návrh změny Příručky a poté předložit Ing. 

Taberymu. Další informace podat na příštím jednání. 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

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

o odpadech a druhotných surovinách vyplňuje 2x (pro ČSÚ a MŽP). 

úkol: Ing. Stehlík - vznést dotaz na NM MŽP Ing. Manu zdali nejde tyto duplicity sloučit, převzít si údaje 

(zabezpečí Bc. Augustinová). Informovat na příštím jednání ABK. 

•  Ing. Winter - podnět č. 716 MZe - kontroly: komise obdržela podnět, ve kterém autorka uvádí 

nespokojenost s narůstajícími počty kontrol ve všech odvětvích zemědělství. 
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úkol: Ing. Winter - podnět projednat v obecné rovině s vedením MZe, pokusit se kontroly sjednocovat. 

 

•   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 pro pěstitele máku (zaslání formulářů o sklizni atd.) 

úkol: Ing. Stehlík - prosím Ing. Čecha, aby vznesl dotaz na zástupce celní správy, se kterými jsme již 

předtím spolupracovali. Informovat na příštím jednání ABK. 

 

4.     Různé, diskuse   

 

Z důvodu nepřítomnosti předsedy komise zůstávají níže uvedené body k projednání na příští ABK: 

 

• 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 30. 3. 2022 v 10 hod (forma jednání bude upřesněna). 

 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


