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Zápis ze 132. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 27. 4. 2022 

 
Přítomni: Ing. František Winter, Bc. Daniela Augustinová, Ing. Josef Čech, Ing. Ladislav Skopal,   

Kateřina Urbánková, Romana Zemanová, Ing. David Brož, Ing. Bohumil Belada, Josef Hlahůlek, Vít 

Hejna, Ing. Miroslav Koberna, CSc. 

Omluveni: Jaroslav Havel, Ing. Josef Stehlík, Ing. Jan Doležal, doc. Dr. Ing. Josef Kučera, Ing. Andrea 

Skřivánková, PhDr. Marcela Pánková, PhD. 

Nepřítomni: RNDr. Jiří Mach 

Hosté:  

Ing. Radek Lanč - náměstek člena vlády  

Mgr. Klára Gorgoňová - zástupce SZIF 

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

Ing. Karolína Menclová - ředitelka ČMSZP 

Mgr. Daniel Albrecht - oddělení vnější legislativy MZe 

                                

1.     Úvod 

 

Úvodem předseda komise Ing. Winter informoval o programu 132. jednání ABK MZe: 

▪ schválení programu 

▪ kontrola a připomínky k zápisu ze 131. 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.  

Ing. Winter představil náměstka člena vlády Ing. Lanče, který se bude účastnit jednání ABK MZe jakožto 

přímý zástupce ministra zemědělství.  Ing. Lanč tlumočil členům ABK MZe slova pana ministra, aby 

komise pokračovala i nadále ve své činnosti s konkrétními závěry a návrhy na zmírnění byrokracie 

v resortu zemědělství. 

Dále pan předseda představil zástupce legislativního odboru MZe Mgr. Albrechta, který bude 

spolupracovat s ABK MZe a účastnit se jednání komise.  

 

2.     Kontrola zápisu ze 131. jednání ABK MZe 

 

Zápis ze 131. jednání ABK MZe byl schválen členy komise. Ing. Winter provedl kontrolu plnění úkolů 

vyplývajících z minulého jednání ABK dle zápisu: 
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•  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.  Nadále 

se řeší problematika agrivoltaiky - návrh definice do zákona (ve spolupráci s MZe). 

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.  

NM MŽP Ing. Mana - novelizace nového stavebního zákona: nyní probíhá mezirezortní připomínkové 

řízení (termín ukončení 9. 5. 2022). Zároveň se do mezirezortního připomínkového řízení předkládá 

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 za resort MŽP. Bude tedy vydáváno pouze 

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

stavební úřad.  

p. Urbánková - ráda bych k novému stavebnímu zákonu pouze podotkla, že by bylo velmi vhodné 

sjednotit výklad a přístup úřadů a ministerstev vyjadřujících se k jeho novele. Uvedla bych pár příkladů: 

1.) ohrady proti vlkům - většina stavebních úřadů je posuzuje jako stavbu, v tom případě u projektů 

nad 6 mil. musí být otevřená výzva na realizaci. Některé úřady, aby si usnadnili práci, protože 

chovatelů co dělají ohrady je mnoho, neřeší jako stavbu a tvrdí, že se o stavbu nejedná, tudíž 

otevřená výzva v rámci VŘ je od 2 mil. Kč, což je obrovský problém.   

2.) umisťování fotovoltaických panelů na zemědělské budově- aby nepodléhalo stavebnímu 

povolení, ale jen řešení statiků, požární ochrany, jak bylo dříve. 

3.) ochrana ZPF - dvouleté obnovy TTP místo jednoho roku. Je nutné, aby se provedlo pořádné 

vyhnojení a obnova TTP - minimálně 3. a 4. zóny CHKO a mimo ZCHÚ (je třeba řešit v kooperaci  

s MZe a SZIF z hlediska nastavení pravidel dotačních podpor). 

Ing. Belada - souhlasím s p. Urbánkovou, abychom se maximálně pokusili o zjednodušení umisťování 

fotovoltaických panelů na střechách. Má to jednoznačně pozitivní dopad, neobsazuje se zemědělská 

půda, a i tak některé stavební úřady řízení komplikují a zdržují. A samozřejmě podporuji navrženou 

obnovu TTP, jak zde bylo zmíněno. 

Mgr. Albrecht - v tuto chvíli máme samozřejmě k dispozici oba návrhy (novelu nového stavebního 

zákona i zákon o jednotném environmentálním povolování) a tímto nabízím spolupráci členů ABK MZe 

k těmto návrhům v meziresortním řízení (Mgr. Albrecht zašle komisi tyto návrhy). Zde zmíněnou 

připomínku k umisťování fotovoltaických panelů uplatníme. 

Ing. Winter - dovolím si zde zmínit orgány ochrany přírody na krajských úřadech. Např.  

u změny managementu zemědělské půdy na pozemcích s chřástalem polním - dochází k velké 

degradaci půdy, protože se tam nedělá žádná obnova. Lze s tím něco dělat? 



3 
 

NM MŽP Ing. Mana - AOPK měla by dobře fungovat, ale pokud se vyskytuje konkrétní problém, prosím 

o jeho zaslání a budeme ho řešit konkrétně. 

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, podnět č. 

714 Výkaz ČSÚ Odp 5-01: 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 - v rámci Portálu farmáře probíhá pilotní šetření (test) s již předvyplněnými údaji pro ČSÚ  

a tímto i prosíme o co největší zapojení zemědělských subjektů. 

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 - podnět zůstává ve sledování, SZIF nadále spolupracuje s nevládními organizacemi. 

úkol: Mgr. Gorgoňová - případné nové informace k tématu přednést na příštím jednání komise. 

 

•  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. 

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

 

•  p. Urbánková - podnět č. 566 Porážky skotu na farmě: na naší členské farmě proběhlo za účasti 

zástupců ABK, SVS a poslance Ing. Bendla jednání k porážkám skotu na farmě dle evropské legislativy. 

Naše legislativa umožňuje porážku pouze ve fixační kleci jateční pistolí, nicméně zástupci SVS přislíbili 

připravit pilotní projekt, kde by se např. zkoušela porážka skotu střelnou zbraní  

na pastvinách za určitých vymezených pravidel.  

Výklad loňské EU legislativy k tématu se různí. Např. v DE je umožněno porážet zvířata střelnou zbraní 

a tento požadavek se ani nepřeklápí do národní legislativy a sami si zpřísňují svoje podmínky (platí 

pouze pro extenzivní kusy), nyní se touto cestou vydává i například Slovensko. 

Ing. Winter - bylo by vhodné toto téma opět projednat i s NM Ing. Jílkem. 

úkol: p. Urbánková - na řešení podnětu budeme nadále pracovat, případné nové informace podám  

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 (naposledy v r. 2021). 

úkol: Ing. Skopal - LR MZe v současné době nefunguje. 
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•  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. SVS připravuje definici úprav VDJ u domácí porážky skotu (nové parametry 

počtu zvířat a úpravy věkových kategorií dle VDJ, domácí porážka do určitého stáří zvířete). 

úkol: p. Urbánková, Ing. Stehlík - podnět zůstává nadále ve sledování, případné nové informace podat 

na příštím jednání komise. 

 

• Ing. Skopal, Mgr. Ing. Šebek - podnět č. 654 Registrace honebních společenství: provedli jsme 

kontrolu databáze na ÚHÚL, kde měly být dostupné informace jako jsou kontakty na zástupce HS 

v rejstříku (e-mail, tlf. číslo). Jelikož jsme tyto informace u většiny HS nedohledali, upozornili jsme ŘO  

Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Žižku. Nicméně v současné době neexistuje právní 

úprava, která by tuto povinnost HS ukládala, zveřejňovat kontaktní informace mimo jména  

a adresy je dobrovolné. 

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 byl projednán s ministrem zemědělství na plánovaném jednání 14. 4. 2022.  

úkol: Ing. Winter - proběhne osobní jednání předsedy komise s ředitelem SPÚ Ing. Vrbou a podnět se 

bude řešit na úrovni ABK MZe (viz bod 4. Různé, diskuse). Z příštího zápisu se může podnět již vyřadit, 

ponechá se jeho znění po určitou dobu pouze v tabulce podnětů. 

 

• 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 upřednostňuje individuální přístup; probíhají kontroly na farmách.  

V ekologickém chovu je téměř nemožné prasata někam zavřít, preferujeme tzv. „mobilní stáje přímo 

na pastvinách“ - obehnané 2 ploty (el. ohradník popř. 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.  

 

•   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). 

  

•  Ing. Skopal, Mgr. Ing. Šebek - podnět č. 697 Rybářský lístek: autor podnětu požaduje možnost zasílání 

rybářských lístků elektronicky.  

Ing. Skopal - podnět v současné době bez dalšího posunu v řešení. Probíhá digitalizace státní správy, 

mimo jiné i v oblasti myslivosti a rybářství a čeká se na další pokyny ze strany Ministerstva vnitra, jak 
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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: Ing. Skopal- vyžádat si od ŘO Ing. Žižky definitivní vyjádření k podnětu, aby se dalo řešení uzavřít. 

 

•  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, 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, 

všichni členové komise obdrželi odpovědi. 

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): nyní ve sledování  

úkol: p. Havel, Ing. Stehlík - podat nové informace o průběhu řešení na příštím jednání. 

 

•   Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek - podnět č. 717 Pěstování máku - systém upozornění na chybu: 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: dle sdělených informací Ing. Menclové rozeslala CS informativní e-mail s upozorněním na lhůty, 

podnět možno dále vyřadit. 

 

•   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 - podnět projednat na MMR a podat informace na příštím jednání. 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•   p. Urbánková - podnět č. 721 Kontrolní testování pro postřikovače: komise obdržela podnět 

s dotazem, zdali je nutné kontrolovat postřikovače každé 3 roky (např. u malých farmářů). Podnět bude 

projednán s ŘO Odboru bezpečnosti potravin Ing. Götzovou. 

úkol: po obdržení stanoviska informovat členy komise na příštím jednání. 
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4.     Různé, diskuse   

• Ing. Winter - 14. 4. 2022 proběhlo jednání předsedy komise s panem ministrem. Byly projednány 

zejména následující body: 

➢ přítomnost zástupce legislativního odboru MZe na jednáních komise. Tímto ještě jednou děkuji 

Mgr. Albrechtovi, který se zhostil tohoto úkolu. 

➢ projednání podnětu č. 662 SPÚ - účtování zpětného nájmu: pan ministr byl obeznámen 

s obsahem podnětu a všemi závěry, ke kterým se v rámci řešení dospělo. Pan ministr podporuje 

závěr SPÚ, se kterým komise nesouhlasila a hledala jiný způsob řešení (SPÚ musí vystupovat 

v roli řádného hospodáře). Bylo domluveno, že proběhne ještě osobní jednání předsedy komise 

s ředitelem SPÚ Ing. Vrbou a to k záležitostem, které je možné vyřešit na úrovni ABK MZe.  

➢ projednání Statutu komise: jednalo se zejména o rotační volbu předsedy komise s funkčním 

obdobím na jeden kalendářní rok. Tato volba je velmi neefektivní, protože zde není prostor 

věnovat se podnětům dostatečnou dobu (některá řešení si z hlediska rozsáhlé problematiky 

vyžadují vyšší časovou náročnost). Dle domluvy s panem ministrem bude volební období 

předsedy komise alespoň dvouleté a současně bude zvolen i zastupující místopředseda. Dále 

budou ve Statutu komise uvedené všechny nevládní organizace, kterých zástupci jsou členy 

komise. Komise připraví nový návrh Statutu a předloží panu ministrovi ke schválení. 

➢ návrh SZIF k paušálním platbám: u vybraných programů by bylo možné a vhodné uvažovat  

o přechodu z dotace poskytované na základě dokládání konkrétních výdajů na dotaci 

poskytované na základě dosaženého výstupu/výsledku, nebo některých jiných nákladů. 

Proběhlo rovněž jednání na toto téma s NM Ing. Jílkem a plánuje se schůzka s ředitelem ÚZEI 

Ing. Kalou (za ABK MZE Ing. Winter, za SZIF Mgr. Gorgoňová). 

Ing. Belada - danou aktivitu podporujeme a čekáme i následný úbytek administrativy. 

➢ další termín jednání předsedy komise s panem ministrem byl stanoven na 14. 7. 2022. 

 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 25. 5. 2022 v 10 hod. 

 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. František Winter 


