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Zápis z 65. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 3. 9. 2014 

 

Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Petr Krogman, Ing. Petr Mareš,    

Ing. Jaroslav Vojtěch, Ing. Stanislav Rampas, Ing. Josef Čech, Lubomír Burkoň, Ivan Jüptner, 

Jan Florian, Daniela Augustinová 

Omluveni: Ing. Petra Škopová,MBA, Ing. Vít Šimon, Ph. D., Ing. Zdeněk Perlinger 

Hosté: Mgr. Jan Havlíček- zástupce SZIFu                                                                                                                  

Ing. Ludmila Gočálová- oddělení vzdělávání a poradenství                                                                                                   

Ing. Michal Hnízdil- oddělení polních plodin 

 

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 65. jednání ABK a jednání s 

přizvanými zástupci MZe. 

 

2.     Kontrola zápisu z 64. jednání ABK 

Zápis z 64. jednání ABK byl schválen bez připomínek.                                                                           

Ing. Stehlík provedl kontrolu plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání ABK dle zápisu: 

•   Ing. Čech, p. Augustinová- podnět č.70 restrukturalizace vinic: podnět ve sledování                                                                                                                             

úkol:  Ing. Čech ve sledování, v případě změn informovat 

•   Ing. Čech, Mgr. Havlíček- podněty č.59, 71 pěstování máku a konopí – nadměrná 

administrativa: informoval Mgr. Havlíček- nové NV k přímým platbám pro příští rok, je nutné 

dořešit deklaraci plodin v JŽ - zda budou zahrnuti všichni žadatelé, anebo pouze ti, kteří musí 

plnit podmínky Greeningu. Je nutné zjistit přibližný počet žadatelů, kteří musí plnit podmínky 

Greeningu a počet těch, kteří tyto podmínky plnit nemusí (pozemky do 15 ha). Vzhledem 

k získávání informací pro CS včetně využití dat i pro statistické účely je vhodnější aplikovat 

požadované podmínky pro všechny žadatele (není ještě rozhodnuto, jaká forma bude 

preferována). Povinnost hlásit CS evidenci máku a konopí mají všichni bez rozdílu velikosti 

oseté půdy.                                                                                                                                                    

úkol:   Mgr. Havlíček, Ing. Čech- účastnit se debaty při stanovení podmínek Greeningu, až 

poté uskutečnit schůzku zástupců ABK MZe, SZIF a CS. Informovat na příštím jednání. 

•   jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech  
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Informoval Ing. Stehlík- na MMR proběhlo jednání zástupců ABK, MZe, MŽP- Ing. Klápště a 
MMR- Ing. Sklenář.               
 
 podnět č.281 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.  
úkol:  (společný pro všechny 3 podněty) trvá, uskutečnit následné jednání, Ing. Stehlík 
informovat na příštím jednání 
úkol 2:  havarijní plány -  trvá, Ing. Perlinger  
 
 podnět č.302  Umísťování jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině:  

Z jednání zástupců ABK MZe, MZe, MŽP, MMR – od letošního roku není problém umístit 
zemědělskou stavbu do krajiny (bez nutnosti absolvovat stavební řízení) mimo územní plán. 
Rozdíl je ve výkladu pojmu „drobná zeměd. stavba“- stavební úřady posuzují tyto stavby dle 
katastrálního zákona (§ 2n) tzn. stavba do 16 m². Dle stavebního zákona je to stavba do 25 
m². Je potřeba vyřešit daný nesoulad se stavebním zákonem, a to změnou katastrálního 
zákona (v dikci MZe). 
úkol::  Ing. Čech ve spolupráci s OLP navrhnout změnu katastrálního zákona, informovat na 
příštím jednání  

 
 podnět č.333 Změna Nitrátové směrnice: 

Zástupci MŽP obeznámeni s návrhem ABK (přepočet N na celý podnik). 
úkol: trvá, p. Augustinová zjistit u Ing. Němce nové informace ohledně výsledku jednání 
zástupců MZe a EK, která zahájila s ČR zatím neformální řízení o porušování nitrátové 
směrnice s požadavkem na zrušení možnosti ukládání tuhých statkových hnojiv na 
nezpevněné plochy polních hnojišť (ad diskuse z 61. jednání ABK MZe) 
 
 podnět č.392 Stavební zákon-rekultivace ornice :                                                                         

Ing. Stehlík- jednat s MMR a MŽP na téma uplatňování stavebního zákona při rekultivaci 
ornice na zemědělské půdě na větší ploše než zákonem povolených 300 m²                                                                                                                                      
úkol:  trvá, Ing. Stehlík uskutečnit další jednání 
 
 Ochranná pásma vodních zdrojů – (dle zápisu z 53. jednání) 

MŽP připraví pro jednání s MZe podklady, jak postupovat v rámci OPVZ z hlediska reklamace, 
nového zařazení atd. 
úkol:  trvá, Ing. Stehlík jednat s NM Ing. Kendíkem a VŘ RNDr. Punčochářem:                                                
a) diskuse v rámci OPVZ (aktualizace údajů, obnova databáze v LPIS)                                                                                                                                
b) komunikace Povodí Vltavy s obecními úřady (resp. vlastníky zemědělských pozemků) - 
aktualizace a hlášení změn záplavových území                                                                                                                               
 

•   jednání MMR + ČÚZK + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Krogman 

 umožnění převádět v KN ornou půdu na TTP a zpět bez nutnosti vyjádření jakéhokoliv 
úřadu-  informoval Ing. Čech: tato povinnost spadá do kompetencí ČÚZK. Bude nutná 
změna stavebního zákona, původní hodnoty jsou pro zemědělce neperspektivní (viz. 
zápis z 64. jednání) 
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úkol:   Ing. Čech projedná požadované změny kultur R - T, T - R a jejich definici v extravilánu 
s OLP MZe, resp. možnost zařadit do tzv. „sběrné novely Antibyro zákona“. Následně 
projednat (ve spolupráci s Ing. Stehlík, Ing. Krogman) se zástupcem ČÚZK- ředitel Odboru 
řízení územních orgánů Ing. Janeček. Informovat na příštím jednání. 
 
POZN. Současně projednat se zástupci ČÚZK + MMR i podnět č.302                                         
Podněty vyžadují provedení změny v zákoně (katastrální a stavební) ve vzájemné spolupráci 
MZe (OLP + ABK), MMR a ČÚZK. 
                                                         

•   Mgr. Ing. Šebek, Ing. Škopová- podnět č.320 Prodej ze dvora (skopové a kozí maso):            

Mgr. Ing. Šebek- proběhlo další jednání zástupců ABK a SVS (MVDr. Váňa), SVS doručila ABK 

přepracovaný návrh základních požadavků pro malá porážková místa (max. 20 VDJ týdně). 

Dořešit chladící zařízení, kanalizaci s účinným předčištěním odpadních vod, bezdotykové 

uzavírání přívodu vody.                                                                                                                          

úkol:   

1.) Mgr. Ing. Šebek, Ing. Škopová ve spolupráci s Ing. Hrbkem (SFZ) projednat opakovaně se 

zástupci SVS připomínky k zaslanému materiálu, poté informovat 

2.) Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- uskutečnit jednání s ŘO živočišných komodit Ing. Hojerem na 

téma „osoby způsobilé k porážení jatečních zvířat“, informovat na příštím jednání 

 

•   Ing. Krogman, p. Augustinová- podnět č.304 Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu 
farmáře + podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: předchozí trvá (viz. zápis z 64. 
jednání ABK MZe) t. č. ve sledování 
úkol:  Ing. Stehlík uskutečnit jednání s NM Ing. Adamcem, zjistit aktuální stav rozvoje IZR a 

ověřit, do jaké míry byly akceptovány požadavky ze strany ABK. Informovat na příštím 

jednání. 

 

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

ČSÚ): předchozí trvá (viz. Zápis z 64. jednání ABK MZe, bod 4. Různé, diskuse)  

Ing. Stehlík ověří současný stav u NM (Ing. Šnejdrla). Cílem je sjednotit, zjednodušit a vytvořit 

fungující systém tak, aby se národní legislativa přizpůsobila požadavkům EK. Zástupci ABK 

jsou připraveni účastnit se jednání či diskusí v rámci tvorby daného systému (spolupráce 

s VÚVR, MŽP).  

                                                                                                                                    

•   Ing. Rampas, p. Florian- podnět č.317 Nejasnosti Pravidel pro op. IV PRV – DPH: členové 

komise byli obeznámeni s materiálem, který obsahoval návrh doporučení ze strany ABK k 

úpravám Pravidel v průběhu realizace PRV                                                                                              

úkol: p. Augustinová odeslat materiál NM Ing. Špalkové  

•   Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- podnět č.325 Odborná způsobilost, školení vs. dosažené 

odborné vzdělání + č.332 POR – zrušení I. stupně + kontrolní systém SRS: Ing. Hnízdil zaslal 

komisi materiál s návrhem možných změn v odb. způsobilosti při nakládání s POR. S Ing. 
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Gočálovou se rovněž zúčastnil jednání komise na téma „možnost ovlivnit přípravu 

vzdělávacích osnov středních a vysokých zemědělských škol ve vztahu k požadovaným 

odborným způsobilostem ze strany evropské legislativy“ (viz. bod 4. Různé, diskuse)                                 

úkol: trvá 

•   podněty týkající se LPIS – ponechány ve sledování do stabilizace systému 
 

 Ing. Perlinger- podnět č.336 Agentura LPIS-informovanost: trvá, p. Augustinová- Ing. 

Tobolka zaslal odpověď, konzultováno rovněž s Ing. Bukovským, t. č. se do stabilizace 

systému LPIS s navrhovanou úpravou nepočítá                                                                                                               

úkol:  ve sledování, po stabilizaci systému bude ABK požadovat realizaci návrhu 

 

 Ing. Stehlík. Ing.  Krogman- podnět č.341 AZV Vyškov - Agenda Evidence, Portál farmář, 

Portál eAGRI: předchozí trvá (stanovení limitu tolerance porušení, nesoulad mezi 

užíváním a vlastnictvím PB atd.).                                                                                                                                                          

úkol:  nadále trvá, Ing, Stehlík informovat p. ministra ohledně metodiky a fungování LPIS, 

jmenování předsedy ABK do řídícího výboru LPIS  

 

 Ing. Stehlík- podnět č.358 Zápisy do LPIS: předchozí trvá                                                               

úkol: ve sledování, po stabilizaci systému Ing. Stehlík projedná tzv. „zablokování LPISu“ 

opětovně se zástupci SZIFu  

POZN. Ing. Stehlík- proběhlo jednání s ŘO Ing. Havlíčkem 

                                - účast na jednání pracovní skupiny pro LPIS   

úkol:  Ing. Stehlík domluvit termín jednání s NM Ing. Adamcem, zjistit současný stav ve věci 

stabilizace systému LPIS 

•   p. Burkoň, Ing. Krogman, Ing. Stehlík- podnět č.353 SPÚ-změna metodiky: odeslán dopis 

ÚŘ SPÚ Ing. Maradové, následně 22. 8. 2014 proběhla schůzka zástupců ABK (Ing. Stehlík, 

Mgr. Ing. Šebek). Ing. Maradová přislíbila ABK součinnost při řešení nastalé situace s pozemky 

(snižování předmětu nájmu o pozemky, které mohou být potenciálně vydány církvím, právo 

na přednostní prodej atd.) Na základě analýzy SPÚ vypracuje metodický pokyn tak, aby se 

eliminovala možnost zneužití předkupního práva při převodech pozemků. Rovněž se 

připravuje systém dodatků nájemních smluv tak, aby zemědělci zbytečně nepřicházeli o 

právo na přednostní prodej pozemků, které nakonec nebudou církvi převedeny. Zvýšení 

nájemného bude od 1. 10. 2014 pouze formou dodatků ke smlouvě.                                                            

úkol:  trvá, t. č. ve sledování, případné informace na příštím jednání 

•   Ing. Stehlík- podnět č.373 SZIF - uložené sankce, podnět č.378 SZIF - požadavky na 

účastníky kurzů, podnět č.379 Dokládání smlouvy k účtu žadatele: informovali Mgr. Ing. 

Šebek, Ing. Mareš- 6. 8. 2014 odeslán dopis VŘ Ing. Sekáčovi ve věci možných změn Pravidel 

pro opatření PRV, které ABK navrhuje jako přínosné pro snížení byrokratické zátěže.                
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úkol: trvá, odpověď VŘ Ing. Sekáče doručena komisi po jednání, podat informace na příštím 

jednání  

•   Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- č.377 Povinnosti příjemce národních dotací-

nadměrná administrativa: Ing. Čech- projednáno na poradě poradců ministra, probíhá 

příprava nových pravidel při poskytování národních dotací (VO Oddělení administrace 

národních podpor Ing. Jiroušek).                                                                                                      

úkol:  trvá, Ing. Čech požádat Ing. Jirouška o zaslání návrhů nových pravidel ND a umožnit 

ABK připomínkovat daný materiál. P. Augustinová pozvat VO Ing. Jirouška na příští jednání 

komise. 

•   Ing. Perlinger- podnět č.384 SZIF - Pravidla PRV oblast podpory 1.3.1. - uznatelné náklady 

projektu: podnět projednán s Mgr. Samsonovou, bude se dále řešit                                                                                                                                                    

úkol:  trvá, z důvodu nepřítomnosti Ing. Perlingera-informovat na příštím jednání 

•   Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- podnět č.396 Zákon č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a 

dřevařských výrobků na trh: Mgr. Ing. Šebek- uskutečněno jednání s JUDr. Dr. Ing. Martinem 

Florou, který potvrdil odpověď NM Ing. Žižky. Systém náležité péče -  tj. hospodářský subjekt 

může za základ systému náležité péče využít lesní hospodářský plán nebo protokolem 

převzatou lesní hospodářskou osnovu a navazující lesní hospodářskou evidenci doplněnou o 

údaje uvedené v čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví 

povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.                                                                                                                                                 

úkol:  trvá, Ing. Stehlík spojit se s předsedou SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých 

lesů v ČR) Ing. Kučerou a projednat podnět, informovat na příštím jednáni 

•   Ing. Stehlík- podnět č. 397A Úprava PF od r. 2015: Mgr. Havlíček- změnu na Portálu 

farmáře bude možné provést od 1/2015 dle požadavku ABK (možnost doplnit údaje pro 

potřeby přímého prodeje), vyřešeno - vyřadit                                                                          

•   Ing. Šimon- podnět č.398 Přeprava nadměrného vozidla, soupravy (gesce Ministerstva 

dopravy) - projednáno s náměstkem ministra dopravy Ing. Dobešem                                                                                                                                                          

úkol: trvá, z důvodu nepřítomnosti Ing. Šimona- informovat na příštím jednání  

•   Ing. Mareš, Ing. Perlinger- podnět č.399 Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb: 

informoval Ing. Mareš- proběhla diskuze s ŘO Ing. Taberym (odbor Řídící orgán PRV), Ing. 

Dvořákem a Ing. Urbanovou (oddělení vzdělávání a poradenství) - zjednodušit počet 

požadovaných příloh, přesné definice poradenského výstupu atd.                                                                                                                                                                                                                                                                           

úkol:  trvá, t.č. ve fázi sledování probíhajících změn, informovat na příštím jednání 

•   Ing. Mareš, Mgr. Havlíček, p. Florian- podnět č.404 DPH u vzdělávacích projektů:           

problémy plátců DPH zohlednit při přípravě Pravidel PRV pro nové programové období 

(spolupráce ABK + SZIF + MZe)                                                                                                                

úkol: Ing. Mareš, Mgr. Havlíček, p. Florian prověřit současný stav. Ohlídat, aby navrhované 
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změny byly zahrnuty v nových Pravidlech. Doplnit rovněž do návrhů, které bude ABK odesílat 

NM Ing. Špalkové (viz. podnět č. 317). 

•   Ing. Perlinger- podnět č.408 Realizace projektu v rámci PRV, oblast I.3.1: projednat s p. 

Samsonovou (v rámci podnětu č. 384) 

úkol: trvá, z důvodu nepřítomnosti Ing. Perlingera-informovat na příštím jednání 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.409 ČMSCH-evidence chovu: ABK je připravena ke spolupráci 

a případné další podpoře ČMSCH u vedení MZe, která povede k vytvoření potřebných 

legislativních opatření (viz. zápis z 64. jednání ABK).                                                                                                                        

úkol: trvá, případné změny podat na příštím jednání  

•   Ing. Krogman- podnět č.414 Krajinné prvky: přestože Antibyrokratická komise vyjádřila na 

63. jednání dne 28. 5. 2014 své silné výhrady k práci Odboru přímých plateb a Oddělení 

koordinace CC, resp. jejich nezákonných interpretacím legislativy, došlo k dalšímu zhoršení 

situace v rámci GAEC, když se v aktuálním návrhu NV k CC objevily v realitě nesplnitelné 

požadavky na zemědělce za účelem ulehčení práce dotčených úředníků, jak doslova 

zdůvodnili zástupci tohoto odboru a oddělení na 63. jednání ABK. Návazně proběhla schůzka 

s NM Ing. Špalkovou za účasti Ing. Sekáče, Ing. Bělinové a Ing. Kuny, která byla požádána o 

návrh úprav u 3 z diskutovaných záležitostí v rámci GAEC (bolševník, krajinné prvky, stopy po 

zemědělských strojích), které eliminují nepřípustné použití objektivní odpovědnosti žadatele, 

resp. aby bylo naplněno zásadní pravidlo, tj.: „aby zemědělci odpovídali jen za takové 

skutečnosti, které mohou ovlivnit a Ministerstvo zemědělství a příslušné kontrolní organizace 

byly schopny demonstrovat splnění každé podmínky, kterou po zemědělcích vyžadují.“     

Náměstkyně ministra též přislíbila upřesnění výtahu z auditu EK + jeho rozšíření minimálně o 

kvantifikaci výstupů ohledně dalších GAEC kromě GAEC 6, aby bylo možno férově zhodnotit 

míru výhrad EK vůči jednotlivým GAEC (tento audit odmítl bývalý ředitel Odboru přímých 

plateb předat ABK, přestože se na něj odvolával).                                                                                               

Bylo též dohodnuto zpracování kvantifikace sankcí za porušení CC, a to z hlediska celkového 

finančního objemu a hlavně průměrné výše sankce v Kč či EUR za jedno porušení. Obojí ve 

srovnání s dostupnými čísly za ostatní státy EU. V auditu zmíněné srovnání co do prostého 

počtu sankcí je matematicky chybné a zjevně poškozující ČR, protože vzhledem k větší 

průměrné velikosti farem a způsobu výpočtu sankcí (z celkového objemu dotací) s největší 

pravděpodobností bude průměrná sankce za to samé porušení v ČR vyšší než např. 

v Bavorsku, tzn. nebude respektován logický princip na „stejná finanční sankce za stejné 

porušení“. Toto je možným důvodem pro větší odstrašující efekt sankcí v ČR a tudíž jejich 

nižší počet v ČR, který nám EK vyčítá, aniž by vzala na vědomí výše uvedené.                           

Neudržitelná situace byla diskutována (63. jednání ABK) i ve vztahu k nucení zemědělců do 

podávání trestních oznámení a SZIF upustil od vyžadování podávání trestních oznámení.                                                                                         

úkol: Mgr. Havlíček ve spolupráci s Ing. Krymem ověří, zda bude čestné prohlášení SZIFem 

akceptovatelné a podá informace členům komise na příštím jednání 
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•   Ing. Krogman upozornil na základní zásady Charty práv farmáře, která jasně stanovuje, že 

„Na žádost zemědělců musí být proveditelnost požadavků demonstrována“. V průběhu 

plánovaného jednání obeznámí pana ministra s Chartou, s čímž vyslovila ABK souhlas. V této 

souvislosti požádal Mgr. Havlíčka o prověření, zda SZIF postupuje dle odst. 79 preambule 

Nařízení komise (ES) č. 1122/2009: „Ohlášení větší rozlohy jednoho pozemku lze proto 

vyrovnat ohlášením menší rozlohy jiných pozemků se stejnou skupinou plodin. V rámci určité 

přípustné odchylky by mělo být stanoveno, že žádosti o podporu se upraví podle skutečně 

zjištěné rozlohy a snížení se uplatní teprve po překročení této odchylky.“                                       

úkol: Ing. Krogman zašle panu Havlíčkovi indicie možného nesouladu se zmíněným odst. 79  

•   Ing. Stehlík- podnět č.415 Územní plánování, změna staveb. zákona: ABK již dané řeší - viz. 

v zápisech jednání MMR + ČÚZK + ABK                                                                                                                                                

úkol: p. Augustinová- autor uvědomen, podnět bude dále řešen v rámci jednání MZe, 

zástupců ABK, MMR a ČÚZK jakožto sloučený 

•   úkol z jednání- Informace o probíhající legislativní změně dle vyhlášky 189/2013 o ochraně 

dřevin a povolování jejich kácení ze 7. 6. 2013. Ing. Škopová- tato vyhláška povolovala kácení 

na soukromých zahradách bez nutnosti povolení obecních úřadů. V médiích proběhla 

informace o rušení této části vyhlášky a návratu zpět k nutnosti žádat o povolení kácení 

stromů. Prověřit reálný legislativní stav návrhu na zrušení nebo změnu této vyhlášky (Odbor 

legislativní a právní).                                                                                                                                     

úkol: trvá, z důvodu nepřítomnosti Ing. Škopové informovat na příštím jednání 

 

•   podnět č.416 MAS - opatření IV.1.2: p. Florian- autorovi podnětu bylo doporučeno obrátit 

se na PK PRV                                                                                                                                                           

úkol: ABK odeslala nadřízené sekci (VŘ Ing. Sekáč) dopis se žádostí o „zlepšení“ komunikace 

mezi PK PRV a odvolatelem, za ABK vyřešeno - vyřadit 

•   Mgr. Havlíček- podnět č.418 SZIF- dokladování faktur subdodavatelů: SZIF může v rámci 

kontroly požadovat ve výjimečných případech doklady i od třetích osob (tj. subdodavatelů), 

tento požadavek se musí zakládat na konkrétním důvodu (není to standardní postup).                                                                                                               

Členové komise nesouhlasí s postupem pracovníků SZIF při požadování subdodavatelských 

faktur. Frekvence takto kontrolovaných zemědělců v posledním období přibývá.                                                                                                                                                              

úkol: Mgr. Havlíček zjistí postup pracovníků SZIF a podá informace na příštím jednání ABK 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.419 MZe - využití otevřených dat: úkol: trvá, informovat na 

příštím jednání  
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3.     Rozdělení nových podnětů 

•   podnět č.420 Plemenářské kontroly: podstatou podnětu je souběžná kontrola ČPI a 
následně SZIF, nefunkčnost oznámení na Portálu farmáře, nevhodnost termínu kontroly.    
Ing. Stehlík- duplicitou a četností kontrol ze strany SZIF a ČPI se ABK zabývá již dlouhodobě 
(viz. podnět č. 363). V loňském roce proběhlo několik jednání ABK a zástupců ČPI a SZIF se 
závěrem, že jak ČPI tak SZIF přijaly opatření, které měly vést jednak k celkovému snížení 
počtu kontrol a rovněž k eliminaci jejich duplicity. Požadovanou eliminaci kontrol v praxi je 
možné ověřit až po uplynutí delšího časového intervalu. 
úkol:  p. Augustinová- uvědomit autora podnětu, pozvat na listopadové jednání ředitelku ČPI 

•   podnět č.421 Žádost o prozkoumání rozhodnutí RO SZIF: podnět zaslaný MAS Šluknovsko 

nespadá do kompetencí komise, předán k řešení Přezkumné komisi PRV                                        

úkol: p. Augustinová- uvědomit autora podnětu, odeslat podnět PK PRV (Ing. Krumpholcová)  

•   podnět č.422 SZIF- porušení preferenčního kriteria: Mgr. Ing. Šebek- podnět týkající se 

podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic. „Ztráta“odeslaného hlášení prostřednictvím 

Portálu farmáře- ÚKZÚZ hlášení neobdržel, Vinařskému fondu bylo doručeno, t. č. odvolání 

v řešení SZIF.                                                                                                                                                 

úkol:  Mgr. Havlíček- prověřit stav, podat informace na příštím jednání 

 

4.     Různé, diskuse   

•   Jednání se zástupci MZe na téma Možnost ovlivnit přípravu vzdělávacích osnov středních 

a vysokých zemědělských škol ve vztahu k požadovaným odborným způsobilostem ze strany 

evropské legislativy                       

Proběhla diskuse za účasti zástupců MZe. Jednání se zúčastnil Ing. Michal Hnízdil – Oddělení 

polních plodin a Ing. Ludmila Gočálová – Oddělení vzdělávání a poradenství. 

 

Ing. Hnízdil úvodem obeznámil členy komise s materiálem koordinační pracovní skupiny NAP 

při nakládání s POR v souvislosti s požadavky EK. 

Jedním z požadavků MZd- musí školit odborník dle §86a odst. 2 rostlinolékařského zákona 
(KHS, SZÚ anebo OOVZ) a požaduje navýšení počtu hodin školení. 
 
Ing. Stehlík požádal o možnost zúčastnit se dalšího jednání se zástupci MZd a MZe na toto 
téma. Jednání by se mělo uskutečnit začátkem října (Ing. Hnízdil upřesní termín). 
Rovněž se zástupci ABK (Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek) zúčastní na dalším jednání koordinační 
skupiny NAP dne 30. 9. 2014. 
 
Ing. Stehlík obeznámil zástupce MZe s návrhem ABK k odborné způsobilosti s POR: 
- 1. stupeň odborné způsobilosti (dále OZ) – mohla by školit osoba s 3. stupněm OZ. 
Brigádníka či sezonního zaměstnance, tj. který není v trvalém pracovním poměru u 
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dotyčného zemědělce, může vyškolit agronom daného zeměd. podniku či jiná osoba, která 
disponuje 3. stupněm OZ. Pokud by dotyčný zaměstnanec pokračoval v práci s POR u jiného 
zaměstnavatele, musí absolvovat celé příslušné školení. 
- 3. stupeň OZ by měl automaticky získat absolvent vysoké školy, který vystudoval související 
obor (např. rostlinolékař) 
 
Ing. Hnízdil- návrh ze strany koordinační skupiny k 1. stupni OZ = provádět formou výjimky 
 
Ing. Gočálová- 3. stupeň OZ by vyžadoval změnu v zákoně 
 
Ing. Gočálová- dané povinnosti by se měly spíše vztahovat na konkrétní odbory (např. 
rostlinolékařské). Tč. se připravuje materiál „ Podpora rámcového vzdělávání“, který by 
garantoval to, že každý absolvent zemědělské střední školy by po ukončení studia disponoval 
2. stupněm OZ. 
V dalších oborech (např. opravář zemědělských strojů) by absolvent po ukončení studia 
disponoval 1. stupněm OZ. 
Požadavky na trvání školení: 
1. stupeň- 12 hodin: 8 hod. OZ, 4 hod hygiena 
2. stupeň- 15 hodin: 10 hod. OZ, 5 hod hygiena 
3. stupeň- absolvování zkoušky před zkušební komisí 
 
Ing. Gočálová informovala přítomné o spolupráci s řediteli zemědělských středních škol (dále 
ZSES) ohledně posílení vzdělávání na ZSES v rámci učebních osnov. 
Ing. Hnízdil- rovněž probíhá sběr podkladů do novely zákona o rostlinolékařské péči  
 
Nastavení spolupráce s Ing. Gočálovou- Ing. Stehlík a Ing. Čech prostřednictvím porady 
poradců požádají pana ministra o součinnost příslušných sekcí MZe k vypracování seznamů 
povinných odb. vzdělávání a školení pro potřeby zemědělské praxe, které budou sloužit jako 
odborné podklady k dalšímu zpracování ŘO Ing. Chmelíkové (Odbor výzkumu, vzdělávání a 
poradenství). 
 

5.     Závěr 

Příští jednání ABK se uskuteční 1. 10. 2014 od 9,00 hodin 

 

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 

 


