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Zápis z 66. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 1. 10. 2014 

 

Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Jaroslav Vojtěch, Ing. Petra 

Škopová,MBA, Ing. Stanislav Rampas, Ing. Josef Čech, Lubomír Burkoň, Jan Florian, Daniela 

Augustinová 

Omluveni: Ing. Petr Krogman, Ing. Petr Mareš, Ing. Vít Šimon, Ph. D., Ing. Zdeněk Perlinger, 

Ivan Jüptner 

Hosté: Mgr. Jan Havlíček- zástupce SZIFu                                                                                                                  

Ing. Pavel Jiroušek- VO Oddělení administrace národních podpor 

 

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 66. jednání ABK a jednání s 

přizvaným zástupcem MZe. 

 

2.     Kontrola zápisu z 65. jednání ABK 

Zápis z 65. 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: požadavky za strany ABK 

splněny, vyřadit 

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

administrativa: informoval Mgr. Havlíček- deklaraci plodin dokládají všichni žadatelé o přímé 

platby, získaná data budou využitelná pro CS (po 15. 5. daného roku).                                                                                           

úkol:   Ing. Čech- uskutečnit schůzku zástupců ABK MZe, SZIF a CS (Ing. Stehlík, Ing. Čech, 

Mgr. Havlíček, plk. Ing. Bc. Jitka Danielová). Informovat na příštím jednání. 

•   jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech  
 
 podnět č.281 Zákon 167/2008 o ekologické újmě :                                                                 

úkol:  požadovaný cíl se nepovedlo dosáhnout (tj. snížit možný administrativní a rovněž 
finanční dopad vzhledem k zajištění preventivních nebo nápravných opatření, které je 
provozovatel povinen zajistit (§ 29 zákona č. 167/2008 Sb.). Podnět je z jednání ABK vyřazen. 
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 podnět č.333 Změna Nitrátové směrnice: (ad diskuse z 61. jednání ABK MZe) 
ABK byla stručně obeznámena s dalším vývojem ve věci závěrů EK v rámci šetření EU Pilot.  
úkol: trvá, p. Augustinová zjistit u zástupců Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (Ing. 
Klír CSc., Ing. Kozlovská) další informace v dané věci, referovat na příštím jednání 
 
 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) 

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 
(k řešení sloučen podnět č.415 Územní plánování, změna staveb. zákona)                                                                                                                    
Níže zmíněné podněty vyžadují provedení změn v zákoně (katastrální a stavební) ve 
vzájemné spolupráci MZe (OLP + ABK), MMR a ČÚZK.  
 
 umožnění převádět v KN ornou půdu na TTP a zpět bez nutnosti vyjádření jakéhokoliv 

úřadu:  
Informoval Ing. Čech- projednáno se zástupcem ČÚZK Ing. Janečkem. Převod R - T lze 
provádět na základě ohlášení vlastníka, u převodu T – R je vyžadován souhlas MŽP dle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
úkol:   Ing. Čech zjistí na MŽP další omezení vzhledem k výše uvedenému zákonu (např. 
ochrana území) a podá informace na příštím jednání 
 
 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  
 

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

Mgr. Ing. Šebek- proběhla komunikace s ŘO živočišných komodit Ing. Hojerem a MVDr. 
Krumlem na téma „osoby způsobilé k porážení jatečních zvířat“.  
Žadatel, který absolvuje příslušná školení dle NSK (národní soustava kvalifikací) „Pracovník 
pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na porážkách“ a  „Porážka a konečná úprava 
těl jatečných zvířat“  nemusí mít ukončené vzdělání v oboru řeznické a uzenářské práce ke 
splnění požadavku odborné způsobilosti pro malé faremní porážky (viz bod 7. Speciálních 
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podmínek v návrhu předschváleném SVS). Je-li způsobilost dostatečná pro daný 
provoz/subjekt by v konkrétních případech potvrzovala příslušná KVS. 
úkol:   
1.) Mgr. Ing. Šebek prověří výše uvedené a podá informace na příštím jednání. P. 
Augustinová odešle informaci Ing. Hnízdilovi (součást jednání ohledně OZ). 
2.) Ing. Čech, Ing. Stehlík- v případě potvrzení informací Mgr. Ing. Šebkem projednat zjištěný 
závěr s vedením MZe a vypracovat výklad resp. doporučující materiál ABK pro zemědělskou 
veřejnost 
 

•   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). P. Augustinová požádala Ing. Němce o prověření aktuálního stavu ve věci 
plnění požadavků na úpravu aplikace IZR ze strany ABK- t. č. nezařazeno do již realizovaných 
veřejných zakázek. 
úkol:  Ing. Stehlík uskutečnit jednání s NM Ing. Adamcem, zjistit aktuální stav rozvoje IZR a 

ověřit, do jaké míry budou akceptovány požadavky ze strany ABK. Termín předběžně 

stanovený na 7. 10. 2014, informovat na příštím jednání. 

 

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

ČSÚ): cílem je sjednotit, zjednodušit a vytvořit fungující systém tak, aby se národní legislativa 

přizpůsobila požadavkům EK. Předchozí stav trvá (viz. Zápis z 64. jednání ABK MZe, bod 4. 

Různé, diskuse), ABK nebyla informována o dalším vývoji v dané věci. 

Mgr. Ing. Šebek prověří současný stav u ŘO živočišných komodit Ing. Hojera, dle zjištěných 

informací a konzultace s Ing. Stehlíkem se následně uskuteční jednání s NM (Ing. Šnejdrla). 

                                                                                                                                    

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

zpracovaný materiál s doporučením ze strany ABK k úpravám Pravidel v průběhu realizace 

PRV odeslán NM Ing. Špalkové                                                                                                                       

úkol: trvá, informovat na příštím jednání 

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

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

Hnízdilem a Ing. Gočálovou trvá, ABK odešle materiál ohledně školení u podnětu č. 320 

v souvislosti s možností ovlivnit přípravu vzdělávacích osnov středních a vysokých 

zemědělských škol (viz. 65. jednání ABK MZe bod 4. Různé, diskuse).                                                   

Mgr. Ing. Šebek- jednání s MZdr by se mělo uskutečnit v průběhu 14 dní, Ing. Hnízdil upřesní 

termín     

•   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 
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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.  

úkol: Ing. Stehlík na jednání s NM Ing. Adamcem ověřit současný stav ve věci stabilizace 

systému LPIS 

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

doručen dopis řed. SPÚ Ing. Maradové. 4. 10. proběhne jednání zástupců nevládních 

zemědělských organizací (včetně ABK) a zástupců SPÚ.                                                                           

úkol:  trvá, p. Burkoň podá informace na příštím jednání 

•   Ing. Mareš, Mgr. Ing. Šebek- podnět č.373 SZIF - uložené sankce, podnět č.378 SZIF - 

požadavky na účastníky kurzů, podnět č.379 Dokládání smlouvy k účtu žadatele: informoval 

Mgr. Ing. Šebek- doručena odpověď VŘ Ing. Sekáče ve věci možných změn Pravidel pro 

opatření PRV, které ABK navrhuje. ABK pozve na listopadové jednání VŘ k projednání zaslané 

odpovědi a rovněž ho obeznámí s materiálem zaslaným NM Ing. Špalkové (návrhy k úpravám 

Pravidel).                                                                                                                                                          

úkol: trvá, p. Augustinová odeslat pozvání   

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

nadměrná administrativa: jednání komise se zúčastnil Ing. Jiroušek (VO Oddělení 

administrace národních podpor), viz. bod 4. Různé, diskuse                                                                                 

úkol:  trvá 

•   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: Ing. Stehlík kontaktoval předsedu SVOL (Sdružení vlastníků 
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obecních a soukromých lesů v ČR) Ing. Kučeru, zatím bez odezvy                                                      

úkol:  trvá, Ing. Stehlík informovat na příštím jednání 

•   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: 

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, z důvodu nepřítomnosti gestorů podnětu 

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: trvá, Ing. Mareš, Mgr. Havlíček, p. Florian ohlídat, aby navrhované změny byly zahrnuty 

v nových Pravidlech 

•   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: předchozí trvá (viz. Zápis z 65. jednání ABK). 

SZIF zaslal stanovisko k podnětu, informoval Mgr. Havlíček- k prokázání nezrušení krajinných 

prvků žadatelem lze předkládat jakékoliv důkazy, které SZIF hodnotí, tj. i čestné prohlášení. 

Prokázání nepravdivosti prohlášení může vést až k trestněprávní odpovědnosti. Další 

doklady- vyjádření osoby, která krajinný prvek zrušila, oznámení na Policii ČR, ČIŽP atd.       

Ing. Stehlík- proběhla diskuse s ředitelkou odboru přímých plateb Ing. Bělinovou.                            

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

•   žádost Ing. Krogmana o prověření, zda SZIF postupuje dle odst. 79 preambule Nařízení 

komise (ES) č. 1122/2009: informoval Mgr. Havlíček- při kontrolách na místě se 

zaznamenávají odchylky výměry vyšší i nižší. Při výpočtu dotace či stanovení eventuelní 

sankce se pracuje s rozdílem u zjištění nižší výměry (předeklarace). Započítávání odchylek 

(nižších, vyšších) se zatím neuplatňuje i vzhledem k současné absenci vymezení referenčních 
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ploch.                                                                                                                                                               

úkol: Mgr. Havlíček prověří možnost tzv. kompenzace (započítávání odchylek) a podá 

informace na příštím jednání                                                                                                                  

•   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. 

 úkol: trvá, Ing. Škopová prověřit reálný legislativní stav návrhu na zrušení nebo změnu této 

vyhlášky (OLP), informovat na příštím jednání 

 

•   Mgr. Havlíček- podnět č.418 SZIF- dokladování faktur subdodavatelů: SZIF zaslal 

stanovisko k podnětu, informoval Mgr. Havlíček: 

- požadavek na dokladování faktur od subdodavatelů může vzniknout při kontrole žádosti o 

proplacení, kdy žadatelem předložené doklady k realizaci výdajů neumožňují jednoznačně 

přiřazení výdaje do kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace nebo neprokazují souvislost 

s realizací předmětu projektu 

- přiměřenost výdajů: závěr o nepřiměřenosti výdajů je činěn tehdy, pokud výše 

předložených výdajů je dvojnásobně až trojnásobně vyšší než výdaje u jiných obdobných 

projektů v daném regionu. Před zpracováním znaleckého posudku žadatel vždy předkládá 

vysvětlení. V novém programovém období by měl být tento problém omezen na minimum. 

U většiny opatření budou stanoveny limity způsobilých výdajů a výběrová řízení se budou 

uveřejňovat na speciálních webových stránkách PRV. 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.419 MZe - využití otevřených dat: podnět nesouvisí s činností 

ABK, vyřadit 

•   Ing. Stehlík- podnět č.420 Plemenářské kontroly: předchozí trvá, ABK pozve na prosincové 

jednání ředitelku ČPI Ing. Majzlíkovou a požádá o předložení informace, zda došlo k eliminaci 

duplicity kontrol                                                                                                                                              

úkol:  p. Augustinová- odeslat pozvání po stanovení prosincového termínu jednání komise  

•   podnět č.421 Žádost o prozkoumání rozhodnutí RO SZIF: předáno Přezkumné komisi PRV, 

za ABK vyřešeno - vyřadit                                         

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

„ztráty“odeslaného hlášení prostřednictvím PF t. č. v odvolacím řízení SZIF                                                                                                                                                 

úkol:  Mgr. Havlíček- spojit se s p. Vrzáněm a prověřit stav, zda je možné takové hlášení 

„dohledat“, podat informace na příštím jednání 
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3.     Rozdělení nových podnětů 

•   podnět č.423 SZIF-adekvátnost termínu kontroly: Mgr. Ing. Šebek- podstatou podnětu je 
způsob provedení kontroly SZIFem bez ohledu na konkrétní zjištění (komise má k dispozici). 
Pokud je kontrolovaná osoba v nemocnici a oznámí tuto skutečnost, kontrolor by měl 
rozhodnout (a má i povinnost současně posoudit) nakolik je tato kontrola neodkladná. 
úkol:  Mgr. Havlíček- prověřit stav a podat informace na příštím jednání 
 
 
4.     Různé, diskuse   
 
Proběhla diskuse s Ing. Jirouškem (VO Oddělení administrace národních podpor) na téma 

Příprava nových pravidel při poskytování národních dotací a snížení byrokratické zátěže 

kladené na žadatele 

ABK obeznámila Ing. Jirouška s možnými návrhy změn v rámci snížení byrokratické zátěže 

žadatelů o ND. Např. opakované dokládání osvědčení o registraci zemědělského podnikatele, 

osvědčení o pláci DPH, ověření bankovního účtu atd.                                                                  

Projednávala se možnost využití dat z centrálních registrů, které rovněž používá SZIF jakožto 

platební agentura (Ing. Jiroušek ověří). 

Ing. Jiroušek- od r. 2016 se již počítá s možností podávání žádosti prostřednictvím nové 

softwarové aplikace (ve vývoji). 

Ing. Stehlík vznesl dotaz, jestli je možné využít data prostřednictvím Portálu farmáře obdobně 

jako při podávání JŽ. Ing. Jiroušek ověří možnost propojení PF s novou softwarovou aplikací a 

podá ABK zprávu. 

 

Ing. Jiroušek ověří, jestli je možné osvědčení o plátci DPH stáhnout z centrálního registru 

(dotaz ABK). 

ABK je připravena spolupracovat s oddělením administrace národních podpor. 

 

5.     Závěr 

Příští jednání ABK se uskuteční 5. 11. 2014 od 9,00 hodin 

 

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


