Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělstvístručné hodnocení dosažených výsledků v období
26. 4. 2013-29. 1. 2014
- ABK MZe se v roce 2013 (26. 4. - 31. 12.) sešla celkem na 5 jednáních
- tabulka ABK MZe obsahovala 52 podnětů, které komise řešila
- počet podnětů přijatých k řešení = 30
- počet vyřešených podnětů = 24
- počet sloučených podnětů = 2
- počet podnětů předaných EK = 0
- ABK MZe se v roce 2014 (1. 1. - 29. 1.) sešla celkem na 1 jednání
- tabulka ABK MZe obsahuje 57 podnětů, které komise tč. řeší
- počet podnětů přijatých k řešení = 5
- počet vyřešených podnětů = 3
- počet sloučených podnětů = 0
- počet podnětů předaných EK = 0

Okruhy témat s nejvyšším počtem přijatých podnětů:
Program rozvoje venkova (dále jen PRV)
- Místní akční skupiny (dále jen MAS)
- Přezkumná komise PRV
zlepšení a efektivita systému Portálu farmáře eAGRI
- zlepšení fungování Registru zvířat (dále jen RZ)
- odesíláni statistických výkazů Českému statistickému úřadu (dále jen ČSÚ)
- podávání jednotné žádosti o dotace
- podávání měsíčních hlášení u přímého prodeje mléka
efektivnější využití údajů z Registru půdy (dále jen LPIS)
- evidence včelstev
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- evidence osázené plochy (mák, konopí)
- metodika LPIS
jiné

- prodej ze dvora u produkce rostlinného původu
- prodej ze dvora (skopové a kozí maso)
- článek 68 - zjednodušení prokazování prodeje mléka
- spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + MMR
- spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + ČÚZK + SPÚ
- spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + MŽP
- zákon o snižování administrativní zátěže v zemědělství tzv. „sběrná novela
Antibyro zákona“

Výstupy ABK MZe
(souhrn dle zápisů z jednání v návaznosti na předchozí hodnocení činnosti)

Program rozvoje venkova
Obecně problematika MAS:
 Nejasnosti Pravidel pro op. IV PRV - dlouhodobě v řešení
Proběhla jednání mezi zástupci ABK MZe + MZe + SZIF ohledně kontrol činnosti metodiků SZIF (připomínky
komise byly zpracované i v návrhu do porady ministra), auditů a dalších ustanovení Pravidel. Cílem bylo
stanovit explicitně pevné podmínky s respektováním hospodářské i právní praxe a neměnit jasně daná
pravidla dodatečnými požadavky ze strany pracovníků SZIF v průběhu roku, nad rámec Pravidel.
Člen ABK MZe byl zařazen do Pracovní skupiny pro standardizaci MAS.
Přezkumná komise PRV
Předseda ABK MZe je členem Přezkumné komise PRV, 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.

Portál farmáře
Zlepšení fungování Registru zvířat
Zástupce ABK MZe měl možnost ověřit funkčnost a spolehlivost testovací verze RZ. Byly zde nalezeny
závažné nedostatky - dochází ke „ztrátě“ důležitých informací (záznam o léčení, poznámky chovatele),
nefunguje on-line (zpracování dat), špatně pracuje s harémovou plemenitbou (neodůvodněně
bezpůvodová telata) apod.
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Výčet nedostatků RZ byl předložen vedoucímu oddělení Centrální pracoviště registrů (dále jen VO CPR) a
ministrovi zemědělství, ABK MZe obdržela vyjádření p. ministra- nadále v řešení.
Odesíláni statistických výkazů ČSÚ
Požadavek ze strany ABK MZe již dlouhodobě v řešení ve spolupráci s Odborem informačních a
komunikačních technologií MZe (dále jen ICT) a ČSÚ. Předpokládaná doba realizace během I. pololetí 2014.
Tato změna umožní zasílat ČSÚ výkazy přímo z Portálu farmáře vytvořením jednoho unifikovaného
prostředí pro vyplňování formulářů bez nutnosti měnit různé Registry MZe (IZR, LPIS, SR).
Hlavní přínos:
- snížení administrativy spojené s vyplňováním hlášení
- archivace jednotlivých hlášení
- odeslání hlášení na ČSÚ
- kontrola formulářů podle parametrů ČSÚ
- zpráva upozorňující na nutnost vyplnění výkazu
- přehled o výkazech, které musí subjekt ČSÚ předkládat
- odstranění duplicitního vyplňování statistických údajů
Podávání jednotné žádosti o dotace (dále jen JŽ)
Cílem ABK MZe je zjednodušit systém podávání JŽ.
Ve spolupráci se SZIF bylo dosaženo, že novela zákona o zemědělství a o SZIFu (t. č. v PSP ČR) obsahuje
legislativní úpravu, která umožní registrovaným uživatelům podávat žádost o dotaci přes Portál farmáře
bez použití elektronického podpisu (na základě přístupových hesel).
Obecně je zde doplněna možnost, která umožní podávat Portálem farmáře nejen žádosti o dotace, ale i
jakákoliv další hlášení či podání bez nutnosti novelizovat jednotlivá NV (např. podávání měsíčních hlášení u
přímého prodeje mléka).

LPIS
Evidence včelstev
Hlavním přínosem zavedení geoprostorové evidence stálých a kočovných stanovišť včelstev je zánik
povinnosti hlásit umístění včelstev místně příslušnému úřadu (v době postřiku polí), včetně snížení
administrativní zátěže.
ABK MZe se daným podnětem zabývá dlouhodobě (viz. Hodnocení činnosti ABK MZe 2012-2013) a je
obsažen v tzv. „sběrné novele Antibyro zákona“, který byl vzhledem k politické situaci v r. 2013 pozdržen
v PSP ČR.
Evidence osázené plochy (mák, konopí)
Pokračuje se v řešení požadavku ze strany ABK MZe.
V červenci 2013 proběhlo jednání se zástupci ABK MZe, SZIF a Celní správy (dále jen CS). Zástupci CS
projevili nesouhlas s návrhem ABK MZe podávat hlášení o pěstování máku a konopí v rámci Žádosti o
Jednotnou platbu na plochu a to z důvodu rozdělení kompetencí u prováděných kontrol (SZIF by byl
nepřímo pověřen kontrolou správnosti hlášení pěstitelů máku a konopí) a rovněž požadují dané zpřístupnit
pouze v rámci jednoho IT systému (v tuto chvíli nelze). Zástupci SZIF navrhli možnost zohlednit tento
požadavek v rámci povinného Greeningu od r. 2015 (SZP 2014-2020). Musí se provést potřebné opatření
v oblasti IT (práce v systému v rámci jedné aplikace), legislativně zabezpečit PB, které jsou
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obhospodařovány zemědělci nežádajícími o dotace a zahájit jednání s Ministerstvem zdravotnictví (odd.
psychotropních látek).
Metodika LPIS (aktualizace)
 ABK MZe projednala s Odborem legislativním a právním a zástupci SZIF možnost zahrnout
do nového programového období tzv. „zablokování LPISu“ na 4 měsíce (15. 5. - 31. 8.) od podání JŽ včetně
„zablokování LPISu“ v rámci AEO (15. 5. - 30. 11.). Tento požadavek odeslala i v rámci VPŘ k návrhu novely
zákona o zemědělství. Pokud dojde ke změně systému aktualizace tak, že změny bude možné evidovat
pouze v termínech před podáním JŽ, SZIF navrhovanou úpravu podpoří (nelze provést pouze změnou
metodiky, je nutná legislativní změna ustanovení zákona řešící změny LPIS. Podle současného znění je
aktualizace prováděna celoročně.)
Návrh ABK MZe se bude opětovně projednávat se zástupci SZIF (leden/únor 2014).
 Vzhledem k množícím se případům neoprávněného užívání PB evidovaného v LPIS jiným
uživatelem, neúmyslného či vědomého rozorání PB třetí osobou, vniknutí cizích zvířat na pozemky
zemědělce apod., kdy postižený zemědělec nemá možnost se jakkoliv bránit, či prokázat cizí zavinění při
kontrole ze strany SZIFu, projednává ABK ve spolupráci se zástupci SZIF a MZe možnosti nastavení přesných
podmínek, za jakých okolností a jakým způsobem lze v těchto případech postupovat.
Je nutné dořešit a) vymezenost PB: PB musí mít jasné ohraničení tj. nutná zřetelná vymezenost terénu
(např. jinou kulturou, vynecháním malé meze atd)
b) dořešit právní důvody užívání PB: zejména v případě sporu ve vztahu vlastník – uživatel
c) logika sankcí: není možné trestat zemědělce za porušení jím způsobená stejně tvrdě
jako za porušení způsobená jemu třetí osobou
 Na základě vícero podnětů odeslala ABK MZe oddělení CPR žádost o zpracování návrhu
komunikace prostřednictvím LPIS mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny (dále jen AOPK) a SZIF při
ukládání specifických managementů formou Souhlasného vyjádření orgánu ochrany přírody tak, aby došlo
k eliminaci nadbytečné administrativní zátěže (AOPK má přístup do LPIS). Jelikož realizace tohoto návrhu
vyžaduje úpravu LPIS, odbor ICT prověří tento požadavek z hlediska možností rozvoje LPIS (technické,
finanční a termínové).
Realizaci požadované změny v oběhu souhlasu orgánu ochrany přírody musí schválit odbor
environmentálních podpor PRV, který je věcným garantem této agendy, AOPK/MŽP (rozšíření agendy) a
SZIF (uznávání elektronické formy, přizpůsobení softwaru).

Prodej ze dvora u produkce rostlinného původu
Na řešení podnětu se dlouhodobě pracuje.
Ze strany zpracovatelů nebyly komisi dodány žádné požadavky, doručen byl pouze jeden návrh změny
(zpracování přebytků ovoce formou marmelád atd). Zástupce ABK MZe projednal možnosti s ředitelkou
Sekce potrav. výrob a zástupci Potravinářské komory, kteří nabídli pomoc při řešení konkrétních problémů.
ABK MZe navázala spolupráci se zástupci Svazu faremních zpracovatelů, cílem je zjednodušit
administrativní požadavky kladené na malé zpracovatele v oblasti rostlinné výroby.

Prodej ze dvora (skopové a kozí maso)
ABK MZe požádala zástupce Státní veterinární správy o spolupráci při řešení, za jakých podmínek by bylo
možné provádět domácí porážky a následně i prodej jehněčího masa. Současná legislativa ČR tyto porážky
neumožňuje a to z důvodu nařízení EK. Vzhledem k tomu že existují úlevy pro jatky (vyhláška č. 128/2009),
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uskuteční ABK MZe se Svazem faremních zpracovatelů jednání za účelem zjednodušit podmínky pro malé
kapacity porážek ve vyhlášce č. 128/2009 a připravit formulaci potřebných kroků pro zajištění splnění této
vyhlášky prostřednictvím nevládních organizací.

Článek 68 - prodej mléka
ABK MZe odeslala řediteli Sekce přímých plateb a rozvoje venkova návrh k článku 68:
a) zjednodušit systém při podávání hlášení o evidenci, tj. možnost odeslat jednu souhrnnou tabulku
z účetní evidence, nebo účetnictví místo všech faktur za mléko jednotlivě (resp. umožnit obě varianty).
Provedení vyžaduje změnu v NV.
b) sjednotit výklad prodeje základního stáda v účetnictví
Návrh se t.č. nachází ve fázi jednání se zástupci MZe a SZIF.

Spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + MMR
Vzhledem k opakujícím se dotazům zemědělců a rozdílnému přístupu stavebních úřadů k definování pojmu
„polní mlat“ vydal odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s ABK MZe
v červenci 2013 společné stanovisko.
https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/antibyrokratickakomise/spolecne-stanovisko-mmr-mze-polni-mlat.html

Spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + ČÚZK + SPÚ
Nadále pokračuje spolupráce zástupců ABK MZe + ČÚZK + SPÚ za účelem snížit administrativní zátěž
kladenou na zemědělce.
 umožnění převádět v KN ornou půdu na TTP a zpět bez nutnosti vyjádření jakéhokoliv úřaduprojednat zařazení do novely katastrálního zákona

Spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + MŽP
Nadále pokračuje spolupráce zástupců ABK MZe + MŽP za účelem snížit administrativní zátěž kladenou na
zemědělce.
Okruhy projednávaných témat :
 změna Nitrátové směrnice- zástupci MŽP obeznámeni s návrhem ABK (přepočet N na celý podnik),
bude se následně projednávat.

 Zákon 167/2008 o ekologické újmě- ze strany MŽP vstřícný přístup (při hodnocení zem. podniků),
nastavení podmínek se projedná na dalším jednání se zástupci MŽP.
 jednoduché zemědělské stavby ve volné krajině - MŽP netrvá na tom, aby se provádělo celé stavební
řízení (MMR). Výhledově se uskuteční jednání zástupců ABK, MŽP a MMR s cílem najít vhodné
řešení, aby se tyto stavby větší výměry než v současné době zákon umožňuje, mohly realizovat bez
nutnosti stavebního řízení.
5

 ochranná pásma vodních zdrojů - MŽP přislíbilo připravit pro jednání s MZe podklady, jak
postupovat v rámci OPVZ z hlediska reklamace, nového zařazení atd.
Vzhledem k politické situaci nelze t. č. předpokládat další vývoj již probíhající spolupráce, podněty je nutné
opětovně projednat v únoru 2014.

Zákon o snižování administrativní zátěže v zemědělství
Zákon o snižování administrativní zátěže v zemědělství tzv. „sběrná novela Antibyro zákona“, byl vzhledem
k politické situaci v červnu 2013 pozdržen v PSP ČR (předložen v květnu).
Prioritním cílem ABK MZe je jeho opětovné projednání v průběhu ledna 2014 s novým Zemědělským
výborem.

ABK MZe nadále spolupracuje s odbory MZe při řešení podnětů týkajících se
- revize podmínek pro národní dotace (duplicita dokladů při podávání žádostí o národní dotace)
- vrácení přeplatku podpory (opětovné projednání návrhu, aby přeplatky v rámci vyúčtování dotací do výše
100 kč nebyly právně vymahatelné)
- neuznávání odborné způsobilosti (nutnost absolvování školení bez ohledu na dosažené odborné vzdělání)
- zrušení I. stupně odborné způsobilosti při nakládání s POR

Seznam členů Antibyrokratické komise MZe
Ing. Josef Stehlík

Daniela Augustinová

předseda komise
předseda Asociace soukromého
zemědělství ČR (ASZ ČR)
tajemnice komise
Odbor zakladatelské činnosti MZe

Lubomír Burkoň

člen předsednictva Českomoravského
svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP)

Ing. Tomáš Kreutzer

člen Potravinářské komory ČR (PK ČR)

Ing. Petr Krogman

člen výboru
Svazu marginálních oblastí

Ing. Jaroslav Šebek

tajemník Asociace soukromého
zemědělství ČR (ASZ ČR)

Ing. Jaroslav Vojtěch

člen představenstva Agrární komory ČR
(AK ČR)

Ivan Jüptner

člen revizní komise odborového svazu
pracovníku zemědělství a výživy
(RK OS OSPZV-ASO ČR)
člen předsednictva Spolku pro obnovu
venkova (SPOV ČR), MAS Karlštejnsko

Radomír Hanačík
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neúčastní se
jednání ABK MZe

Ing. Petr Mareš

prezident Společnosti mladých agrárníků
ČR (SMA ČR)

Ing. Petra Škopová MBA

člen RENOMIA NETWORK

Ing. Vít Šimon Ph. D.

člen představenstva Zemědělského svazu
ČR (ZS ČR)

Ing. Zdeněk Perlinger

předseda PRO-BIO
Svaz ekologických zemědělců

Mgr. Řeháková Milena

Samostatné odd. vládní a parlamentní
agendy MZe

Mgr. Jan Havlíček

náměstek Sekce správních činností SZIF
zástupce za SZIF

Zpracovala: Daniela Augustinová
Schválil: Ing. Josef Stehlík
ABK MZe 29. 1. 2014
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host s pravidelnou
účastí na jednáních

