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Zápis ze 78. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 13. 1. 2016 

 

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

Vojtěch, Ivan Jüptner, Ing. Josef Čech, Ing. Kamil Toman, Petr Mahr, Romana Zemanová, 

Kateřina Urbánková, Ing. Vít Šimon Ph. D., Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Mgr. Petr Žůrek S.T.D. 

Omluveni: Lubomír Burkoň, Ing. Stanislav Rampas  

Hosté: Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                  

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 78. jednání ABK a představil 

přítomným nového člena komise Mgr. Petra Žůrka S.T.D, zástupce Sdružení místních 

samospráv České republiky (SMS ČR). 

 

2.     Kontrola zápisu ze 77. jednání ABK 

Zápis ze 77. 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: Mgr. Havlíček- předložení původně zpracovaného materiálu (na PV 5/2015) 

panu ministrovi dle domluvy zajistí Ing. Čech. Následně proběhne finální jednání s GŘC.  

Ing. Stehlík- materiál odeslat rovněž předsedovi ZV PSP ČR Ing. Faltýnkovi (zajistí Ing. Čech), 

poté uskutečnit jednání se zástupci SZIF (Ing. Vopava, Mgr. Havlíček), GŘC (Ing. Holoubek), 

ABK (Ing. Stehlík, Ing. Čech) a MZe (NM Ing. Adamec, Ing. Havlíček). 

Mgr. Ing. Šebek- předání kontaktu na tajemníka ZV PSP ČR tajemnici komise. 

úkol:  Ing. Čech- zajistit předložení materiálu na PV a ověřit, zdali je nutná legislativní úprava 

anebo prováděcí předpis. Materiál bude rovněž zaslán v kopii ABK a Ing. Faltýnkovi. Podat 

informace na příštím jednání. 

 

•    jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- podnět č.392 Stavební 

zákon-rekultivace ornice  a č. 302, 415 (uvedeny viz. níže) 

Ing. Stehlík- 17. 12. 2015 proběhlo jednání s NM MŽP Ing. Křížem, projednány níže uvedené 

podněty včetně problematiky OPVZ, stavebního zákona a umisťování zem. staveb v krajině. 

Ze strany MŽP velmi vstřícný přístup, dle sdělení Ing. Kříže bude jmenována kontaktní osoba, 
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která bude jednat se zástupci ABK (komise bude uvědomena). O jednání bude informován i 

NM MMR JUDr. Blecha (termín jednání zajistí Mgr. Ing. Šebek). 

úkol: Ing. Stehlík- podat informace na příštím jednání 

•     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: 

předchozí trvá, 8. 12. 2015 proběhlo jednání na MMR. Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- 

sumarizovat podněty ve vztahu k stavebnímu zákonu a územnímu plánování a odeslat MMR 

k vyjádření. 

úkol: Ing. Stehlík- Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek odeslat podněty a domluvit termín jednání (NM 

JUDr. Blecha). Dle následné reakce MMR uskutečnit společné jednání zástupců všech 

dotčených institucí (MMR, ABK, MŽP). 

• Ochranná pásma vodních zdrojů- pravidelná aktualizace dat OPVZ: poslední 

aktualizace proběhla v r. 2011, dochází k navyšování vrstev OPVZ. Řešení sloučeno  

s podnětem č.457 Náhrady za omezení při hospodaření OPVZ- před jednáním ABK obdržel 

Ing. Stehlík vyjádření NM Ing. Kendíka v podobě návrhu MP. Materiál bude prostudován a 

rovněž odeslán členům komise (zajistí p. Augustinová). Případný nesoulad následně projedná 

pan předseda s NM Kendíkem.   

úkol: p. Augustinová- odeslat pozvání řediteli Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. 

Masaryka (Mgr. Marek Rieder) na únorové jednání, po potvrzení účasti přizvat rovněž 

zástupce Sekce vodního hospodářství. 

 

•   Ing. Toman, p. Augustinová- podnět č.304 Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu 

farmáře + podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: Ing. Čech, Ing. Stehlík- 

předchozí trvá (viz zápis z 77. jednání ABK MZe) tj. úprava rozhraní RZ na Portálu farmáře 

umožňující přípravu změnových žádostí pro podání na SZIF v rámci podpor na zvířata, rovněž 

připravován interaktivní formulář umožňující komunikaci s uživateli o chybách a možnostech 

vylepšení Portálu farmáře. 

úkol: p. Augustinová- domluvit termín jednání s NM Ing. Adamcem (Ing. Stehlík, Ing. Čech, 

Ing. Toman), informovat na příštím jednání 

 

POZN. Ing. Stehlík- domluvit termín jednání s NM Ing. Sekáčem na  téma označování zvířat, 

chybová hlášení ČR vůči EU a následné sankce /nesoulad mezi podmínkami, které obsahuje 

příslušná vyhláška a CC/. Zajistí p. Augustinová. 

 

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

ČSÚ): zadáno panem ministrem- provést sjednocení kategorizace DJ a VDJ k 1. 1. 2016 (Sekce 

komodit, výzkumu a poradenství), předchozí trvá. 
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Ing. Stehlík- vzhledem k informacím z předchozího jednání a skutečnosti, že sjednocení VDJ 

neproběhlo dle pokynu pana ministra k 1. 1. 2016, neobdržela dosud ABK písemnou reakci 

přísl. NM s patřičným odůvodněním. Komise připraví a odešle k této problematice dopis panu 

ministrovi se žádostí o prošetření dané situace. 

úkol: Ing. Čech- domluvit termín jednání k výše uvedenému (NM Ing. Jílek, NM Ing. Sekáč, 

Ing. Stehlík)  

úkol 2: připravit dopis panu ministrovi (p. Augustinová, Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek) 

 

•   úkol z jednání: Ing. Stehlík- ABK osloví dopisem předsedu ZV PSP ČR Ing. Faltýnka se 

žádostí o součinnost ZV PSP ČR s ABK v rámci projednávání všech zeměd. legislativních norem 

(př. mák/konopí, zelená nafta, odborná způsobilost atd.). Rovněž sdělí informaci o již dříve 

připravené sběrné novele (tzv. „Antibyro zákon“) a jejím možném opětovném projednání ZV. 

Příprava dopisu- Ing. Stehlík, p. Augustinová 

 

•   Ing. Šimon- podnět č.398 Přeprava nadměrného vozidla, soupravy (gesce Min. dopravy): 

podnět bude projednán s MD (odbor dopravy) současně s dotazem členů ABK ohledně 

nutnosti provádět evidenční kontrolu v případě, kdy nedochází ke změně majitele.  

úkol: Ing. Šimon- domluvit termín projednání na MD, připravit postup řešení podnětu, 

informovat na příštím jednání 

 

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

předchozí trvá, kontaktován zástupce z ÚV (odbor kompatibility) se žádostí o termín 

k projednání. Kontaktována i p. Daňková z ÚV. Informace budou referovány na příštím 

jednání.  

 

•    Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- podnět č.433 Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec:  

 povinnost mít IČ k žádosti o přímé platby + auditní zpráva/aktivní zemědělec: 

Mgr. Ing. Šebek- dle daných podmínek zemědělec hospodařící na 5-7ha na tyto dotace 

nedosáhne. Není podpora pro malé zemědělce. 

Mgr. Havlíček- meziroční pokles žadatelů cca 14-15% 

Ing. Čech- Ing. Lameš (VO přímých plateb) přislíbil zaslat vyjádření do 14. 1. 2016  

 

•  Ing. Šimon- podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice: t.č. situace bez dalšího 

vývoje podnětu (nadále v řízení). 

Ing. Stehlík- podnět rovněž projednat se zástupci ES MMR (MUDr. Grünthal, Ing. Paulová) 

úkol: Ing. Šimon- připravit na příští jednání postup řešení, p. Augustinová předat kontakty na 

zástupce MMR 

•  Ing. Stehlík podnět č.444 Výběrová řízení v rámci PRV: Mgr. Havlíček- došlo k úpravě 

Pravidel 2 kola PRV. Změny nastaly u výběrových řízení v rámci urychlení administrace, kde 
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došlo ke zkrácení lhůty před podpisem dohody (cca o 2-3 týdny), kdy musí žadatel od 

zaregistrování předložit doklady k VŘ. 

 

•    Mgr. Ing. Šebek-podnět č.445 Zákaz prodeje sudových vín : předchozí trvá, Ing. Stehlík- 

projednáno s Ing. Faltýnkem. Důležité je označit zemi původu. Zákazník nesmí být uveden 

v omyl, identifikace zboží se řeší jiným zákonem 

úkol:  trvá, p. Rampas- pokusit se obecně dohledat informace u ČOI (deklarovaná povinnost 

/co musí výrobek obsahovat), informovat na příštím jednání 

• Mgr. Ing. Šebek- podnět č.446 MŽP - dopad zákona č. 41/2015 Sb.: 

pro potřeby rychle rostoucích dřevin (RRD) umožnit pěstování na velikostně omezených 

plochách i v I. a II. třídě bonity ZPF na základě rozhodnutí OOPK. 

úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- projednat se zástupcem MŽP, informovat na příštím 

jednání 

•   Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: úkol: p. Augustinová požádat o zaslání informací 

z meziresortního připomínkového řízení k úpravám rybářské vyhlášky vzhledem k zaslanému 

vypořádání připomínek ABK. Podat informace na příštím jednání. 

 

•   p. Urbánková, p. Mahr- podnět č.451 Ovocný sad-výklad NV (ekol. zemědělství) + podnět 

č.454 NV 75/2015 Sb.: p. Urbánková- k podnětu 451- vyřešeno, 454- bez zjevného výsledku. 

p. Urbánková- je třeba vyřešit krajinotvorné sady, které jsou tvořeny keři. V případě černého 

bezu, šípků atd. MZe v zákoně o zemědělství neuvažuje s těmito porosty jako se sady-tím 

neumožňuje ani pro způsobilost pro dotace, ani pro krajinotvorné sady. V zákoně o 

zemědělství tyto keře nejsou uvedeny, že jsou sadem, proto nejsou způsobilé pro dotace. 

Proto je třeba změnit definici sadů v zákoně o zemědělství, který se bude otvírat v průběhu 

roku 2016. Tyto sady mají jasně pozitivní dopad na krajinu a ve významné míře jsou produkty 

z nich také sedláky zpracovávány. 

POZN. - dále bude tato problematika vedena jako úkol z jednání: definice sadů v zákoně o 

zemědělství: p. Urbánková, p. Mahr- najít a připravit řešení, které bude možné 

argumentačně podložit, poté návrh odeslat řediteli Ing. Kunovi. Informovat na příštím 

jednání. 

 

•  úkol z jednání: jednání s NM Ing. Adamcem- diskuse k IT zabezpečení (možnost využití 

Portálu farmáře k podávání žádostí o nár. dotace,  propojení databází a odesílání údajů ČSÚ, 

LPIS-včely, registr zvířat) 

úkol: p. Augustinová- termín jednání zajištěn (18. 1. 2016) 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.460 Mobilní oblouková hala: informoval Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- 

projednáno na MMR. Přiřadit k úkolům pro MMR (úkol stejný viz. jednání MMR + ČÚZK + 

ABK) 
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•   Ing. Stehlík- 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: záměr evidence včelstev 

v LPIS – připravuje se informace o postupu v případě změny. 

úkol: trvá, Ing. Stehlík- projednat s NM Ing. Adamcem, informovat po jednání 

 

•     Ing. Stehlík- podnět č.465 Zelená nafta:úkol: Ing. Čech, Ing. Stehlík ověřit na jednání 

s GŘC, zda je dostačující např. mít na paragonu razítko odběratele  

•  Ing. Stehlík- podnět č.466 Značení ovcí elektronickými čipy do uší při vývozu na jatka: 

doručena odpověď NM Špalkové ze které vyplývá- „Elektronická identifikace ovcí a koz 

chovaných v EU je povinná od 31. 12. 2009. Pro malé populace nařízení umožňuje výjimku, 

kdy zvířata, která nejsou určena pro obchod uvnitř EU, nemusejí být elektronicky 

označována. Vyhláška této možnosti využívá a pro zvířata chovaná na území ČR elektr. 

identifikaci vzhledem k nákladnosti tohoto způsobu označování zvířat nevyžaduje. Nicméně 

platnost této výjimky je nařízením omezena pouze na území jednotlivého členského státu. 

V případě odeslání zvířat do zahraničí je však chovatel povinen zvířata doznačit též elekt. 

Identifikátorem a oznámit toto doznačení pověřené osobě (proto není třeba, aby veterinární 

orgány tyto identifikátory někam zapisovaly – jsou v databázi).“ 

úkol: p. Augustinová- odeslat autorovi podnětu odpověď, za ABK vyřešeno – vyřadit 

 

• Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- podnět č.469 Stájový registr-odhlášení dobytka:  Ing. 

Procházková zaslala vyjádření. Ing. Stehlík- pozvat na příští jednání Ing. Procházkovou, 

popřípadě Ing. Škaryda k projednání podnětu. 

úkol: p. Augustinová- odeslat pozvání, informovat na příštím jednání 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.470 Administrativní chyba - nesplnění podmínek (AZ): p. 

Augustinová- ve spolupráci s Mgr. Havlíčkem byl tazatelce zaslán návrh postupu v dané věci. 

Doporučeno doplnit zprávu auditora a odeslat SZIF. 

 úkol: za ABK vyřešeno - vyřadit  

 

•   p. Mahr- podnět č.471 Opatření 6.1.1. – stanovení standartní produkce: podnět týkající se 

ohodnocení jednoho kusu ovce v rámci tabulky pro stanovení minimální velikosti podniku 

odeslán NM Ing. Sekáčovi k vyjádření, stanovisko doručeno, došlo k úpravě ohodnocení. p.  

úkol: p. Augustinová- tazatelce zaslána odpověď NM Ing. Sekáče. Za ABK vyřešeno - vyřadit. 

 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

ABK obdržela podnět, který nespadá do kompetencí komise, nýbrž Ministerstvu dopravy. 

Vzhledem k řešení podnětu č. 398, předá Ing. Šimon tento podnět zástupci MD k řešení. 

Autor podnětu bude obeznámen. 
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4.     Různé, diskuse  

•  Ing. Vojtěch vznesl dotaz k zaměstnávání veterinárních lékařů chovateli (podmínky KVL 

neumožňovaly). Téma již bylo projednáváno v ABK 6/2013 (p. Augustinová dohledá).           

Ing. Čech ověří, zdali Komora veterinárních lékařů provedla změnu a podá ABK zprávu.  

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 3. 2. 2016 od 9,00 hodin. 

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


