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Zápis ze 71. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 1. 4. 2015 

 

Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Kamil Toman, Ing. Vít Šimon, Ph. D., 

Ing. Petra Škopová, MBA, Ing. Jaroslav Vojtěch Ing. Stanislav Rampas, Ing. Josef Čech, 

Lubomír Burkoň, Ivan Jüptner, Jan Florian, Daniela Augustinová 

Omluveni: Ing. Petr Mareš Ph. D, Ing. Zdeněk Perlinger, Ing. Jindřich Petr 

Hosté: Mgr. Jan Havlíček- zástupce SZIFu                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                            

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 71. jednání ABK. Ing. Škopová 

požádala pana předsedu o uvolnění z funkce člena komise a navrhla svého zástupce  

Ing. Homoláče. 

 

2.     Kontrola zápisu ze 70. jednání ABK 

Zápis ze 70. 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. Stehlík- ABK odeslala 23. 3. 2015 dopis náměstkovi SZIF  

(Ing. Vopava) se žádostí o oficiální stanovisko ve věci navrhovaného přijímání hlášení 

pěstování máku a konopí na celkové ploše větší než 100m² v návaznosti na předchozí 

uskutečněná jednání - zatím bez odezvy. 

Při pěstování máku je zastoupena pouze malá část zemědělců hospodařících na půdě 

s výměrou do 1ha, která není evidovaná v LPIS (mimo JŽ). Řádově se jedná o několik kusů 

zemědělců, nikoliv %. Bude se řešit nastavení systému tak, aby fungovalo propojení 

zemědělec - SZIF – CS včetně data odevzdání hlášení.  

Mgr. Havlíček- SZIF obdržel úkol pana ministra najít řešení do konce dubna 2015 (podmínky, 

datum odevzdání hlášení atd). Z toho důvodu se uskuteční další jednání ve složení zástupců 

SZIF, MZe a ABK MZe (Stehlík, Čech).  

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

 

•     jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech  

Ing. Čech- do poloviny dubna proběhne jednání s Ing. Klápštěm a Ing. Pavlovou, čeká se na 

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

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

úkol: předchozí 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- aktuální stav projednán na poradě poradců ministra. Výhledově proběhne na PP 

rovněž jednání s VŘ RNDr. Punčochářem. Avizované změny ohledně OPVZ nebyly 

konzultovány. Pro zemědělce pořád platí stávající stav - OPVZ, které není v LPIS jakoby pro 

zemědělce neexistuje. 

úkol:  předchozí trvá, Ing. Stehlík 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)                  

 

 umožnění převádět v KN ornou půdu na TTP a zpět bez nutnosti vyjádření jakéhokoliv 

úřadu:  

úkol:   Ing. Čech- předchozí trvá,informovat na příštím jednání  

 

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

Ing. Stehlík- předchozí trvá. Pokud zemědělec počítá s tím, že se bude věnovat zpracování 

zemědělské produkce, nutno vše již předem poznačit do ÚP. Snahou ABK je, aby MMR vydalo 

v tomto ohledu jednotnou metodiku v souladu se stavebním zákonem, jak v daných 

případech v rámci zemědělské výroby postupovat. Rovněž, aby byla zde možnost doplnit  

i prostory pro bydlení vlastníka (provozovatele), tj. zabezpečit funkční propojenost v rámci 

ÚP. 

úkol: trvá, Ing. Stehlík, Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek (p. Loskot a p. Zámek)- 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  

Informovat na příštím jednání. 

 

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

Ing. Stehlík- dopis ABK pro MVDr. Váňu se žádostí o zaslání slíbeného stanoviska v návaznosti 

na uskutečněné jednání odeslán, zatím bez zpětné reakce. 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, 
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vyřazení jelenovitých z režimu domácích porážek skotu do režimu porážek ovcí a koz.  

Požadavek ABK konzultován i s p. ministrem, který v tomto ohledu komisi podpořil.      

úkol: p. Augustinová opakovaně urgovat zaslání stanoviska, informovat na příštím jednání 

 

•   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 

•     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- z odpovědi vyplývá, že Úseku komodit, výzkumu a poradenství zadal pan ministr 

provést sjednocení kategorizace DJ a VDJ k 1. 1. 2016. 

úkol:  t. č. ve sledování 

                                                                                                                                

•  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.  

Ing. Stehlík- předchozí trvá 

úkol:  p. Augustinová kontaktovat Ing. Hnízdila ohledně aktuálního stavu, referovat na příštím 

jednání  

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

podnět t. č. ve sledování, bude projednáno s panem ministrem 

úkol: trvá 

•   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, Mgr. Ing. Šebek požádat NM Mgr. Mlynáře o zaslání slíbené statistiky odchodu se 

dřevem v objemech. Jednání bylo uskutečněné cca v listopadu 2014.     

 

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

Ing. Šimon- podnět bude projednán s MD (odbor dopravy) současně s dotazem členů ABK 
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ohledně nutnosti provádět evidenční kontrolu v případě, kdy nedochází ke změně majitele.  

POZN * Od 1. ledna 2015 vstoupila v účinnost novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách 

provozu na pozemních komunikacích, při ukončení leasingu a pří převodu v rámci dědictví je 

vyžadována evidenční kontrola (poplatek 800,- Kč). Evidenční kontrola má nově platnost 

pouze 14 kalendářních dní od vydání. 

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/zmeny_v

_registraci_2015/Zm%c4%9bny+v+registraci+vozidel+po+1.+1.+2015.htm 

úkol: trvá, 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, p. Augustinová odešle dotaz na VŘ Ing. Sekáče ohledně vyjádření EK 

 

•    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 Ing. Petra o konzultaci možnosti zpřístupnění 

DS s vedením úseku I. MN. 

úkol:  trvá, z důvodu nepřítomnosti Ing. Petra podat informace na příštím jednání 

 

•  p. Augustinová- podnět č.431 MZE-příručky ve formátu PDF: podnět odeslán VŘ Ing. 

Sekáčovi, který přislíbil nápravu a komisi  bude zasláno stanovisko 

úkol:  p. Augustinová urgovat zaslání stanoviska, podat informace na příštím jednání 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.433 Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec: povinnost mít IČ 

k žádosti o přímé platby + auditní zpráva.  

 IČ: dle ABK je to zbytečná a neopodstatněná administrativní zátěž. Veškeré dotační 

údaje fyzických i právnických osob budou zveřejněny online, tj. pokud MF údaje potřebuje, 

má je volně k dispozici. Údaje o evidenci: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

anebo http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP  

 auditní zpráva/aktivní zemědělec: Ing. Stehlík informoval komisi ohledně jednání 

s ředitelkou odboru přímých plateb Ing. Bělinovou k povinnosti předkládat zprávu auditora, 

pokud zemědělec vykonává dle ŽL další ekonomické činnosti.  

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/zmeny_v_registraci_2015/Zm%c4%9bny+v+registraci+vozidel+po+1.+1.+2015.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/zmeny_v_registraci_2015/Zm%c4%9bny+v+registraci+vozidel+po+1.+1.+2015.htm
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP
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ABK- pro zemědělce je značně omezující, pokud se při kontrole předkládá pouze auditní 

zpráva (z finančního hlediska i z hlediska výběru možnosti). Je žádoucí mít na výběr více  

alternativ, nikoli jednu. Projednána možnost čestného prohlášení, ta nebyla akceptována. 

Mgr. Havlíček vysvětlil, že možnost čestného prohlášení v tomto případě nelze využít - 

musela by být automaticky provedena kontrola na místě. Proto byla SZIFem navržena zpráva 

auditora, který za správnost uvedených účetních údajů plně zodpovídá. 

Jelikož se v podmínkách uvádí, že musí být předložený „ověřitelný důkaz“, bylo komisí 

navrženo využít tzv. sjetinu z účetnictví (účetní uzávěrka). Dále je potřeba nastavit možnost 

nápravy (termín).  

úkol: opakovaně uskutečnit jednání ve složení Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Mgr. Havlíček, 

Ing. Bělinová a Ing. Sekáč a projednat výše uvedené, informovat na příštím jednání 

 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

•   podnět č.434 PRV 22. kolo-mobilní hrazení pro masný skot: podnět týkající se postupu 

pracovníka SZIF a jeho požadavkem uvést jako místo realizace číslo parcely, na které se bude 

hrazení většinu roku nacházet. 

ABK- čísla parcel se v požadovaném seznamu neužívají, užívá se PB anebo díl PB 

úkol:  Mgr. Havlíček ověří postup pracovníka SZIF a podá informaci na příštím jednání 

 

•   podnět č.437 Daňová kontrola CS-zelená nafta: Mgr. Ing. Šebek- podnět týkající se 

postupu celní správy. U daňových kontrol celníci nově vyžadují nájemní smlouvy k 

pozemkům, přestože mají zřízený přístup do LPISu, tj. můžou si údaje ověřit (zápisem do LPIS 

je právní důvod užívání půdy již prokázaný). Navíc požadují podrobné údaje ke spotřebě 

nafty.  

úkol:  Mgr. Ing. Šebek (ve spolupráci Ing. Stehlík, Ing. Čech) domluvit jednání s ředitelem 

odboru 23 (GŘC) Mgr. Rolandem Bujokem 

 

 

4.     Různé, diskuse   

 

•   úkol:  Ing. Čech zabezpečí úkolem z porady vedení požadavek na vytvoření interaktivních 

formulářů hlášení v oblasti myslivosti (MYSL 1-8)  /ad zápis ze 70. jednání ABK MZe- jednání  

ABK MZe, Mgr. et Mgr. Baťa, Ing. Pondělíček/  
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5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 6. 5. 2015 od 10,00 hodin 

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


