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Zápis ze 70. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 11. 3. 2015 

 

Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Petr Mareš Ph. D, Ing. Stanislav 

Rampas, Ing. Josef Čech, Lubomír Burkoň, Daniela Augustinová 

Omluveni: Jan Florian, Ing. Petra Škopová, MBA, Ing. Jaroslav Vojtěch, Ivan Jüptner, Ing. Vít 

Šimon, Ph. D., Ing. Zdeněk Perlinger, Ing. Kamil Toman, Mgr. Jan Havlíček 

Hosté:                                                                                                                  

Ing. Jiří Pondělíček Ph. D.- ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství 

Mgr. et Mgr. Daniel Baťa- zástupce oddělení analýz a architektury 

Ing. Jindřich Petr- oddělení zakladatelské činnosti MZe 

                                                                                                            

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 70. jednání ABK a jednání s 

přizvanými hosty. 

 

2.     Kontrola zápisu z 69. jednání ABK 

Zápis z 69. 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: informoval Ing. Čech- proběhlo jednání se zástupců MZe (OLP) a SZIF. 

Požadované vyžaduje provedení změn zákona o návykových látkách, zákona o zemědělství a 

zákona o SZIFu. Dle informací Bc. Holoubka (MZdr) bylo za rok 2014 podaných cca 720 

žádostí, z toho 110 je pod 1ha. V průběhu jednání vyplynulo, že SZIF není schopen garantovat 

datum odevzdání hlášení. Na CS se podává hlášení do 31. 5. daného roku. Zde se bude hledat 

kompromisní řešení. 

Ing. Čech (ve spolupráci s Mgr. Vlasákem a OLP)- zabezpečit vyjádření SZIF, připravit návrhy 

změn zákona, připravit do zákona možnost „doplnění“ zemědělce do LPIS, hospodařícího na 

půdě do výměry 1 ha (mimo JŽ).  

úkol:  Ing. Stehlík, Ing. Čech- informovat na příštím jednání 

 

•     jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech  
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 podnět č.333 Změna Nitrátové směrnice: (ad diskuse z 61. jednání ABK MZe) 

Ing. Stehlík- ABK obdržela informaci o aktuálním stavu implementace Nitrátové směrnice 

v rámci probíhajícího šetření EU Pilot (4549/13/ENVI). 

 úkol:  t. č. ve sledování 

 

 podnět č.392 Stavební zákon-rekultivace ornice: uplatňování stavebního zákona při 

rekultivaci ornice na zemědělské půdě na větší ploše než zákonem povolených 300 m².                                                                                                                                                                                                               

Ing. Čech- proběhlo jednání s ředitelkou odboru stavebního řádu Ing. Pavlovou. Pokud 

nedojde k zásadní změně vzhledu krajiny, není potřeba při navezení ornice žádné hlášení či 

oznámení. 

úkol:  trvá, Ing. Čech, Ing. Stehlík- uskutečnit výhledově jednání se zástupci MŽP a MMR. 

Podat informace na příštím jednání. 

 

 Ochranná pásma vodních zdrojů- pravidelná aktualizace OPVZ 

Ing. Stehlík- VŘ RNDr. Punčochář zatím ABK nezaslal zprávu, bude urgováno. 

Dále proběhlo jednání se zástupcem MŽP VŘ Ing. Klápštěm - stavy OPVZ nejsou aktualizovány 

(naposledy cca před 3 lety). Z daného tedy vyplývá že OPVZ, které není v LPIS jakoby pro 

zemědělce neexistuje. Je nutné mít OPVZ promítnuté v LPIS, podle pravidel dodržování CC 

nelze požadovat po zemědělcích, aby si je individuálně dohledávali a sami dokladovali.   

úkol:  trvá, Ing. Stehlík požádá VŘ RNDr. Punčocháře o zaslání slíbených podkladů, informovat 

na příštím jednání  

 

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

(+ podnět č.415 Územní plánování, změna staveb. zákona)                                                                                                                        

Uvedené 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:  

Ing. Čech- předchozí trvá. 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:   trvá,  

 

 podnět č.302  Umísťování jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině:  

Ing. Stehlík- proběhlo jednání s p. Zámkem z projekční firmy Bioreality.  Stavby do 60 m² 

(přístřešky, kůlny) = stačí vyjádření přísl. orgánu životního prostředí. Stavba pro dobytek není 

postavená v neprospěch okolní krajiny (projednat s MŽP).  

Obnovy územních plánů (dále ÚP)- projednat s MMR možnost, aby v rámci zemědělské 

výroby byla možnost doplnit i prostory pro zpracování zemědělské produkce. 
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úkol: trvá, Ing. Stehlík, Ing. Čech- uskutečnit jednání se zástupci MMR + MŽP a projednat: 

1.)   umisťování staveb v krajině 

2.)   definice zemědělské výroby, podnikatelských zón a objektů v rámci ÚP 

3.) zjištění možnosti bydlení vlastníka (provozovatele, správce) v zónách určených pro 

zemědělskou činnost v rámci ÚP  

4.)   jednání s vlastníky pozemku při plánování staveb  

Mgr. Ing. Šebek- projedná bod č. 4 v rámci jednání expertní skupiny při MPO. 

Informovat na příštím jednání. 

 

•   Mgr. Ing. Šebek, Ing. Škopová- podnět č.320 Prodej ze dvora (maso malých přežvýkavců):           

Ing. Stehlík- požádat MVDr. Váňu o zaslání slíbeného stanoviska v návaznosti na uskutečněné 

jednání (Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek), SVS přislíbila možnost zrušení povinnosti nahlašování 

hospodářství pro domácí porážky, prodloužení možného věku zvířete pro domácí porážku 

nad 24 měsíců, možnost řešení nutných porážek následným hlášením, vyřazení jelenovitých 

z režimu domácích porážek skotu do režimu porážek ovcí a koz.       

úkol: p. Augustinová urgovat zaslání stanoviska 

 

•   Ing. Toman, 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 68. 

jednání ABK MZe), t. č. ve sledování 

Řešeno s podněty týkající se LPIS : 

 Ing. Perlinger- podnět č.336 Agentura LPIS-informovanost: trvá, t. č. se do stabilizace 

systému LPIS s navrhovanou úpravou nepočítá                                                                                                               

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

 
 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   

•     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 (ad zápis z 64. jednání ABK MZe, bod 4. Různé, diskuse). 

Ing. Stehlík- odeslán dopis a projednáno i přímo s panem ministrem.  

úkol: trvá, podat informace 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: ve spolupráci 

s Ing. Hnízdilem a Ing. Gočálovou.  
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Ing. Stehlík- Ing. Gočálová zaslala komisi vyjádření o dalším vývoji: „ s MŠMT je projednán 

požadavek na úpravu zemědělských rámcových vzdělávacích programů v oblasti ochrany 

rostlin. V současné době probíhá vnější připomínkové řízení k materiálu „Dlouhodobý záměr 

vzdělávání  a rozvoj vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020“ jedná se o strategický 

materiál MŠMT, kde jsou stanoveny úkoly a cíle. Je zde zakotvena též provázanost rámcových 

vzdělávacích programů  (RVP) s odpovídající  Národní soustavou kvalifikací  (uplatnitelnosti 

absolventů).  Bude postupně probíhat aktualizace RVP (odhad od konce roku 2015). Vše se 

bude odvíjet též od novely rostlinolékařského zákona, jak budou nastaveny požadavky na 

odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.“ 

Ing. Hnízdil předložil členům ABK materiál návrhu novely zákona o rostlinolékařské péči. Ta 

neobsahovala dosud nová ustanovení o odborné způsobilosti (OZ). Návrhy byly doplněny a 

konzultovány se členy komise. Finální verze novely zákona by měla být předložena OLP MZe 

koncem dubna. 

úkol:  trvá, případné informace referovat na příštím jednání  

•    p. Burkoň, Ing. Toman, Ing. Stehlík- podnět č.353 SPÚ-změna metodiky: Ing. Stehlík- 

připomínky do VPŘ k návrhu zákona o SPÚ byly odeslány, komise obdržela jejich vypořádání. 

úkol: trvá 

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

nadměrná administrativa: (ad diskuse s Ing. Jirouškem / zápis z 66. jednání ABK, bod 4.)  

Ing. Stehlík- připomínky do VPŘ k revizi stávajících dotačních titulů odeslány 

úkol:  za ABK splněno - vyřadit 

 

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

projektu: 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 dřev. 

výrobků na trh: projednat s panem ministrem (s jak velkými objemy dřeva se obchoduje atd.)                                                                                                                                       

úkol: trvá, Ing. Stehlík informovat na příštím jednání 

 

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

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

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

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

•  Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry: viz bod. 4. Různé, 

diskuse (69.jednání ABK) 

úkol: trvá, vyčkat na zaslání vyjádření EK  
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•   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 zjistí informaci o dalším postupu 

ve věci ústavní stížnosti.  

Ing. Stehlík- požádat NM Mgr. Mlynáře o zaslání slíbené statistiky odchodu se dřevem 

v objemech. Jednání bylo uskutečněné cca v listopadu 2014.     

úkol: trvá z důvodu nepřítomnosti gestora, referovat na příštím jednání 

•    Mgr. Ing. Šebek-podnět č.424 ÚKZÚZ-nelogičnost kontroly: 2. 2. 2015 doručena odpověď 

ředitele ÚKZÚZ, podnět v řešení 

úkol:  trvá, Mgr. Ing. Šebek podat informace na příštím jednání 

 

•   p. Augustinová- podnět č.430 DS-Povodí Ohře: podnět týkající se nemožnosti komunikace 

prostřednictvím datové schránky. ABK požádala vedení Povodí Ohře o vyjádření, doručena 

odpověď: „ Povodí Ohře, státní podnik není orgánem státní moci a nemá proto zákonnou 

povinnost přijímat datové zprávy od fyzických a právnických osob. Dodávání dokumentů 

fyzických a právnických osob je možné podle ust. § 18a odst. 1 na žádost, kterou Povodí Ohře 

může, ale nemusí učinit.“ 

ABK požádala Ing. Petra o konzultaci možnosti zpřístupnění DS s vedením úseku I. MN. 

úkol:  trvá, podat informace na příštím jednání 

 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

•   podnět č.431 MZE-příručky ve formátu PDF: p. Augustinová- podnět týkající se nemožnosti 

využití zveřejněného dokumentu (např. příručka Pravidla_I._1._1._1.pdf – pravidla, kterými 

se stanovují podmínky pro poskytování dotace na PRV ČR na období 2007-2013). Příručka 

byla zveřejněna v „obrazovém“ formátu pdf, tj. nelze v ní využít vyhledávač, či kopírování 

určité části. 

úkol:  p. Augustinová požádá VŘ Ing. Sekáče o stanovisko, podat informace na příštím jednání 

 

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

se povinnosti mít IČ k žádosti o přímé platby a také povinnost předkládat zprávu auditora, 

pokud má žadatel-zemědělec ve výpise ze ŽL ještě nějaké další ekonomické činnosti. Podnět 

byl projednán s panem ministrem, povinnost mít IČO se pozastaví. 

úkol: Ing. Čech požádá zástupce MF o porovnání výběru daní z jednotlivých resortů, vyjádření 

k podnětu, podat informace na příštím jednání 
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4.     Různé, diskuse   

 

•   proběhla diskuse s přizvanými hosty Mgr. et Mgr. Baťou a poté s Ing. Pondělíčkem na 

téma vyjasnění stavu a možnost dalšího využití Portálu Farmáře jako zdroje interaktivních 

formulářů hlášení v oblasti myslivosti (MYSL 1-8).  

Mgr. et Mgr. Baťa- pokud bude opakovaně zadán požadavek na vytvoření interaktivního 

formuláře (původní verze byla stažena), IT oddělení by s tím nemělo mít problém. Původní 

verze se upraví tak, aby korespondovala s požadavkem dle vyhlášky.  

Ing. Stehlík- je tedy nutné zařídit pokyn od pana ministra resp. NM Ing. Adamce (zabezpečí) 

 

Dotaz ABK- kdy dojde k zavedení hranic honiteb do LPIS? 

Mgr. et Mgr. Baťa- t. č. chybí řádný informační systém, administrativa a aktualizace jsou 

nedostatečné (ÚHL). Požadavek musí být legislativně i technicky zaštítěn.  

Ing. Stehlík- uskutečnit jednání s ŘO rozvoje a projektového řízení informačních technologií 

Ing. Havlíčkem. 

 

Hlavní otázkou ABK na Ing. Pondělíčka byl důvod stažení původně zveřejněných 

interaktivních formulářů MYSL 1-8. Ing. Stehlík ho rovněž obeznámil s průběhem jednání 

s Mgr. et Mgr. Baťou. 

Ing. Pondělíček- ke stažení došlo na základě porady NM, bylo sděleno, že formulář musí být 

ve formátu pdf. 

Ing. Stehlík- na jednání s panem ministrem bylo domluveno použití interaktivních formulářů. 

Ing. Pondělíček- rozhodně nám nestačí požadavek od ABK, těžko bude ABK zajišťovat peníze 

na provedení. Musí to být dané úkolem ministra pro myslivecké odd a odd IT. 

Ing. Stehlík- cílem ABK je umožnit i další využití těchto formulářů. Např. podávání přes PF či 

zabezpečit to tak, aby je mohl uživatel honitby odesílat pohodlně a nekomplikovaně 

prostřednictvím  DS. Uživatelsky je to efektivnější způsob využití. 

Ing. Pondělíček- pokud bude dáno pokynem, nevidím důvod v neprovedení. 

úkol:  Ing. Stehlík- obeznámit pana ministra s výsledkem jednání, domluvit jednání s Ing. 

Havlíčkem resp. NM Ing. Adamcem. 

 

Závěr: nastavení vzájemné součinnosti ABK-úseku pro ekonomiku a informační technologie-

odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství. 

•     proběhla diskuse vzhledem k dlouhodobé neúčasti členů na jednáních komise. 

P. Augustinová připraví evidenci docházky za r. 2014 a předá ji p. předsedovi 
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5.     Závěr 

Příští jednání ABK se uskuteční 1. 4. 2015 od 9,00 hodin 

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


