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Zápis ze 73. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 3. 6. 2015 

 

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

Vojtěch, Lubomír Burkoň, Ivan Jüptner, Daniela Augustinová, Ing. Josef Čech, Ing. Kamil 

Toman, Ing. Stanislav Rampas, Ing. Luděk Homoláč, Petr Mahr, Kateřina Nesrstová, Romana 

Zemanová 

Hosté: Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu                                                                                                                                                                                                                        

Ing. Jindřich Fialka -  ředitel potravinářského odboru MZe 

Ing. Zdeněk Švec - oddělení potravin. práva a kvality potravin MZe 

MVDr. Tamara Latini -  zástupce oddělení bezpečnosti potravin SVS 

Mgr. Klára Štěpánková- oddělení veterinární legislativy SVS 

JUDr. Milan Cikánek - tajemník 1. NM MZe 

Ing. Jindřich Petr - oddělení zakladatelské činnosti MZe 

                                                                                                            

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 73. jednání ABK, jednání  

s přizvanými hosty a představil novou členku komise p. Romanu Zemanovou, která nahradila  

p. Floriana. 

 

2.     Kontrola zápisu ze 72. jednání ABK 

K zápisu ze 72. jednání ABK byla dodatečně vznesena připomínka:  

Mgr. Ing. Šebek-  podnět č.445 Zákaz prodeje sudových vín :  v zápisu nebylo uvedeno, že ABK 

vyslovila na 72. jednání zásadní nesouhlas se zákazem sudových vín. 

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- proběhlo jednání se zástupci GŘC, na kterém se 

shodli, že je zcela nadbytečné, aby orgány CS kontrolovaly doklady nad rámec LPISu 

(nájemní, pachtovní smlouvy atd.).  

K pěstování máku a konopí- zůstane pouze malé množství zemědělců, kteří budou muset 

odevzdávat hlášení na CS. Pan předseda požádal Mgr. Havlíčka o vypracování porovnání 

údajů, kolik žádostí v SAPS (dle struktury plodin) je pod 1 ha. Ing. Čech upřesnil, že MZe 

eviduje celkem 700 pěstitelů M+K, po 20. 6. budou rovněž k dispozici údaje z CS. 
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Ing. Stehlík- požádal o uskutečnění schůzky zástupců SZIF s p. Holoubkem z GŘC za účelem 

opětovného projednání návrhu a nastavení systému tak, aby fungovalo propojení zemědělec 

- SZIF – CS včetně data odevzdání hlášení.  

Mgr. Havlíček- jednání bude uskutečněno až po zpracování požadovaných údajů. 

úkol: Ing. Čech, Mgr. Havlíček- dohled nad přípravou požadovaných materiálů, posléze 

iniciovat schůzku se zástupci CS a informovat komisi 

POZN. Ing. Stehlík- zástupce CS požádal o možnost projednání dotazu. CS připravuje 

každoročně výjimky ze zákona o lihu (dle vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobu, skladování a zpracování lihu jako technický předpis k zákonu č. 61/1997 Sb.,  

o lihu“). Seznam druhů denaturačních prostředků není aktuální, mnohé se již nepoužívají a je 

řada nových, výjimky se proto musí vydávat individuálně a ve velkém počtu. CS požádala 

prostřednictvím ABK o „předjednání“ dotazu a iniciaci možné schůzky se zástupci MZe 

(potravinářský odbor). 

úkol:  Ing. Stehlík- bude projednáno se zástupci MZe (viz Různé, diskuse) 

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

Ing. Stehlík, Ing. Šebek- 11. 5. 2015 proběhla schůzka se zástupci MŽP (s Ing. Klápštěm a NM 

MŽP Ing. Dolejským), byly projednány podněty ABK týkající se MŽP (č. 392, 302, 415). Je 

nutné ještě uskutečnit společné jednání ABK – MMR – MŽP (v gesci Ing. Čech). 

 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. 

 

POZN. Ing. Stehlík- informativně: MŽP požaduje poplatek za vyjmutí půdy ze zemědělského 

půdního fondu v případě, že chcete vytvořit tůně, stavět rybník nebo malou vodní nádrž. 

Výjimka se vztahuje pouze na významné krajinné prvky.  

Tč. probíhá příprava vyhlášky k zákonu č. 334/199 o ochraně zemědělského půdního fondu, 

cca v říjnu bude VPŘ – kvantifikuje přípustné množství orní půdy vzhledem k erozím. Až bude 

vyhláška připravena, obdrží ji ABK k vyjádření.  

 

 Ochranná pásma vodních zdrojů- pravidelná aktualizace OPVZ: 

Ing. Stehlík- podnět projednán s NM MZe Ing. Kendíkem. Nutná aktualizace dat OPVZ 

(poslední aktualizace r. 2006). Jelikož se data dlouhodobě neaktualizují, dochází k navyšování 

vrstev OPVZ. 

úkol:  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)                  
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 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 + trvalé 

a mobilní ohrazení pastvin:  

Ing. Stehlík- projednáno pouze se zástupci MŽP, v přípravě metodika pro stavby do určité 

velikosti a charakteru.  

úkol: Ing. Šebek iniciace další schůzky zástupců MŽP, ABK, ASZ (p. Zámek) k nastavení 

pravidel. 

úkol 2: Ing. Stehlík, Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek)- uskutečnit opětovné jednání se zástupci MMR 

a MŽP.  

úkol 3: Ing. Stehlík spojit se s p. Jechovou (MMR) a projednat možnost definice hrazení 

pastvin (obdobně jako se vytvořila definice polního mlatu ve spolupráci ABK a MMR) 

 

•   Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek - podnět č.320 - A Domácí porážky skotu (+ jelenovitých): 

projednáno se zástupci SVS, viz bod 4. Různé, diskuse 

úkol: SVS zašle požadované informace 

 

•   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 

 

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

ČSÚ): zadáno panem ministrem- provést sjednocení kategorizace DJ a VDJ k 1. 1. 2016 (Úsek 

komodit, výzkumu a poradenství) 

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. Požadované vypořádání připomínek bylo doručeno. Podnět 

trvá, tč. ve sledování změn. 

úkol: Mgr. Ing. Šebek-  dotaz na Ing. Hnízdila ohledně rozporu věku (požadavek MZdr), 

referovat na příštím jednání  

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

s ředitelkou SPÚ Ing. Maradovou proběhne dnes tj. 3. 6. 2015 ve 13 hod.  

úkol: trvá - tč. ve sledování, informovat na příštím jednání 
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•   Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- podnět č.396 Zákon č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřev. 

výrobků na trh: NM Mgr. Mlynář zaslal ABK slíbené statistiky odchodu se dřevem v objemech. 

úkol: na pokyn předsedy ABK postoupí Mgr. Ing. Šebek odpověď NM k možné argumentaci 

zástupcům ASZ, kteří daný podnět zaslali. Na příštím jednání podat informace. 

 

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

podnět bude projednán s MD (odbor dopravy) současně s dotazem členů ABK ohledně 

nutnosti provádět evidenční kontrolu v případě, kdy nedochází ke změně majitele.  

úkol: trvá, Ing. Šimon projednat a informovat na příštím jednání  

 

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

diskuse (69. jednání ABK). Komisi bylo doručeno stanovisko ředitelky Odboru přímých plateb 

Ing. Bělinové. Ze stanoviska vyplývá, že Evropská právní úprava počítá s možností využít 

započítání odchylek výměry. Příslušná legislativní opora se nalézá v preambuli č. 23 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, ze které vyplývá, že „u žádostí o podporu 

nebo platbu na plochu se nesoulad obvykle týká části ploch. Ohlášení větší plochy jednoho 

pozemku lze proto vyrovnat ohlášením menší plochy jiných pozemků se stejnou skupinou 

plodin. V rámci určité míry tolerance by mělo být stanoveno, že správní sankce se uplatní 

teprve poté, co je tato míra překročena“. Definice skupiny plodin je dále upravena článkem 

17 téhož nařízení. 

Mgr. Havlíček- zápočty (+ -) se budou provádět pouze u stejné skupiny plodin. Není třeba 

měnit legislativu, pouze metodiku kontrol. 

úkol: Ing. Čech- konzultovat s Ing. Prečanovou a následně požádat pana ministra o zadání 

úkolu pro příslušné náměstky na základě výše uvedených skutečností. Další informace podat 

na příštím jednání. 

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

ministra, podnět nadále v řešení - nelze akceptovat dva různé závěry jedné kontroly 

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

 

•   p. Augustinová- podnět č.430 DS-Povodí Ohře: za ABK vyřešeno, případné informace ze 

strany st. podniků Povodí budou komisi předány (Ing. Petr). 

úkol:  p. Augustinová odeslat tazatelce odpověď, vyřešeno - vyřadit  

 

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

povinnost mít IČ k žádosti o přímé platby (podnět ve sledování) viz předchozí zápis.  

 auditní zpráva/aktivní zemědělec: trvá 

Mgr. Havlíček- pokud je živnost pozastavena, nevykonává danou nezemědělskou činnost, tj. 

zemědělec nebude figurovat v databázi (lze doložit výpisem z živn. rejstříku). 
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Ing. Stehlík- kdyby nastala situace, že v průběhu kontrol by takovou činnost zemědělec měl, 

lze doložit zpětně. 

úkol: Ing. Stehlík, p. Augustinová- ABK připraví výčet podnětů k podávání žádostí k přímým 

platbám, poté se uskuteční jednání s řed. Ing. Bělinovou. Informovat na příštím jednání. 

 

•   Mgr. Havlíček- podnět č.434 PRV 22. kolo-mobilní hrazení pro masný skot: doručeno 

stanovisko SZIF. 

Mgr. Havlíček- v tomto konkrétním případě žadatel uvedl místo realizace tam, kde dané 

mobilní hrazení nebylo. 

ABK- u mobilního hrazení je nelogické uvádět místo realizace jako u mobilních strojů. 

Mgr. Havlíček- pro nastavení podmínek bude dostačující uvést, kde je mobilní hrazení 

uskladněné. SZIF dané doplní v rámci přípravy nových podmínek. 

úkol: p. Augustinová odeslat odpověď. Za ABK vyřešeno – vyřadit. 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.437 Daňová kontrola CS-zelená nafta: projednáno současně 

s ostatními podněty s ředitelem odboru 23 (GŘC) Mgr. Rolandem Bujokem.  

úkol: nadále v řešení ve spolupráci s GŘC, případné informace referovat na příštím jednání 

 

•   podnět č.438 Certifikované osivo: Mgr. Ing. Šebek- doručeno stanovisko ředitelky Odboru 

přímých plateb Ing. Bělinové: „ U greeningu není u žádného EFA prvku vyžadováno využívání 

pouze certifikovaného osiva. Používání certifikovaných nebo farmářských osiv je dáno 

zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a zákonem 

č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin. Zde je uvedena povinnost používat 

certifikovaná osiva registrovaných odrůd a zároveň jsou stanoveny výjimky pro vybrané 

druhy, u kterých je možno použít farmářské osivo. Požadavky greeningu nejdou nad rámec 

zákona, tzn. při splnění zákonných podmínek není pro posouzení greeningu rozhodující, zda 

bylo využito farmářské či certifikované osivo. Doplňujeme, že podmínka dokládat faktury za 

nákup osiva není pro potřeby greeningu stanovena.“ 

úkol: podnět bude doplněn k podnětům pro odbor přímých plateb MZe  

•   podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice: Ing. Šimon- proběhlo jednání 

zástupců ZS a CS (řed. Bujok), bylo doporučeno uskutečnit jednání s MPO. Závěr CS- uznáno 

jako čerpací stanice. Podnět opakovaně projednán MPO- když se jedná o neveřejnou čerp. 

stanici, která je registrována a pokud je zařízení (stavba nebo mobilní zař.) zkolaudováno 

stavebním úřadem je to čerpací stanice a musí se řídit zákonem č. 311/2006 Sb.,  

o pohonných hmotách, i když se jednalo o provozní nádrž. Podnět nadále v řešení na GŘC.  

Tč. se připravuje novela tohoto zákona. 

úkol: ABK (Ing. Šimon) připraví návrhy na změny do připomínkového řízení.  

Ing. Stehlík- podnět projednat na schůzce s MUDr. Grünthalem (ES MPO) 
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•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.440 PRV-pořízení sklízecí mlátičky a secí kombinace: podnět 

projednán v PK PRV a vyřešen. Nebylo možné objektivně posoudit ekonomickou efektivitu 

dle stanovených kritérií, chyba v Pravidlech. 

Ing. Toman- zástupci OLP MZe na jednání PK PRV potvrdili výklad ABK, pokud nejsou 

podmínky pravidel jasné a konkrétní, nelze podle nich vyřazovat projekty. Využití zeměd. 

techniky může být i jiné, než jen to, které se uvádí v žádosti.  

úkol: Ing. Stehlík zašle k dispozici členům komise judikaturu (JUDr. Vomáčka) - poskytování 

dotací /soudní spory  

•   p. Zemanová- podnět č.441 MAS Šluknovsko-odvolání: předseda MAS Šluknovsko 

obeznámen s dalším postupem v dané věci. 

úkol: za ABK vyřešeno - vyřadit 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.442 Četnost rozborů mléka - malý producent: projednáno se 

zástupci SVS, viz bod 4. Různé, diskuse. 

úkol: SVS pošle vyjádření 

 

•   Ing. Stehlík podnět č.444 Výběrová řízení v rámci PRV: VŘ musí být hotové v době, kdy 

bude podepsaná dohoda při žádosti o dotace. 

Mgr. Ing. Šebek- to, že žadatel / zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, 

podstatně zužuje výběr a zároveň diskriminuje kvalitní dodavatele.  

úkol:  Mgr. Ing. Šebek, Ing. Toman- zformulovat nesouhlasné stanovisko ABK a předat jej 

panu předsedovi 

 

•   Mgr. Ing. Šebek-podnět č.445 Zákaz prodeje sudových vín : předchozí trvá 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

•  podnět č.446 MŽP - dopad zákona č. 41/2015 Sb.: Mgr. Ing. Šebek- zákon zakazuje 

pěstování plantáží dřevin v I. a II. třídě ochrany ZPF pod pokutou za přestupek, respektive 

správní delikt s účinností od 1. 4. 2015. Tato věta v zákoně (a na ní navazující části) způsobuje 

nejenom velmi zásadní dopad na rozvoj pěstování RRD a agrolesnictví, ale ve svém důsledku  

i omezuje velmi pozitivní nástroje (skrze pěstování dřevin, kdy se nejedná o zakládání lesa), 

které mohou k ochraně půdního fondu na určitých typech pozemků mít nenahraditelný 

význam (svažité pozemky, otevřená krajina s větrnou erozí a vyšší evaporací aj.). 

úkol:  Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- pro potřeby rychle rostoucích dřevin (RRD) umožnit 

pěstování na velikostně omezených plochách i v I. a II. třídě bonity ZPF na základě rozhodnutí 

OOPK. 
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•   podnět č.447 Přihlášení na Portál farmáře: podnět týkající se získání přístupu na Portál 

farmáře. Tazatelka poukazuje na nemožnost vyplnění a odeslání „papírové“ žádosti o přístup 

v případě, když elektronický podpis odmítá. 

úkol: Mgr. Havlíček prověří informaci  

 

•  podnět č.448 ČSÚ: Ing. Stehlík- podnět související s propojením databází ( MZe-IZR-

ČMSCH-ČSÚ) již dlouhodobě řešen (2012-2013). Začátkem roku 2014 byl požadavek ABK ze 

strany MZe po podepsání zakázky pozastaven. 

úkol: p. Augustinová odeslat dotaz NM Ing. Adamcovi, informovat na příštím jednání  

 

•   podnět č.449 Rybářské lístky: Ing. Stehlík- podnět týkající se omezené platnosti RL (max. 

10 let), přičemž platnost loveckého lístku je neomezena. 

úkol: dotázat se na příslušném odboru MZe, zdali existuje možnost, aby se i RL vydávaly 

s neomezenou platností. P. Augustinová odeslat dotaz VO Ing. Pondělíčkovi, informovat na 

příštím jednání 

 

•   podnět č.450 SPÚ-pacht. smlouvy: Ing. Stehlík- podnět týkající se pachtovní smlouvy mezi 

zemědělcem a SPÚ, pro letošní rok se vyžaduje mít na stejné pozemky dvě totožné žádosti. 

úkol: podnět bude předán na jednání s řed. SPÚ Ing. Maradovou 

 

•   podnět č.451 Ovocný sad-výklad NV (ekol.zemědělství): p. Nesrstová- podnět týkající se 

žádosti o dotace na ostatní ovocný sad (cca 500 ks ovocných stromů a 130 ks rakytníku 

v meziřadí). Výklad NV o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství je takový, 

že žadatel musí mít 100 ks stromů a má-li tam někde keře (třeba jen jeden např. proto, že má 

maliny), musí i keře splňovat počty jedinců (ovšem pokud by tam neměl žádný keř, tak bez 

problémů splní počty jedinců), jinak mu SZIF nezapíše hektary. 

úkol: Ing. Stehlík-podnět bude zařazen do skupiny podnětů určených k projednání s řed. Ing. 

Bělinovou 

 

 

4.     Různé, diskuse   

 

•   informace ohledně Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů na 

MPO: p. Augustinová kontaktovala Ing. Šplíchalovou z MPO, termín jednání s řed. Grüthalem  

bude oznámen 

•   diskuse se zástupci SVS MVDr. Latiny a Mgr. Štěpánkovou: 

 

Dotazy ABK k podnětu č.320 - A Domácí porážky skotu (+ jelenovitých)  
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Zrušení povinnosti nahlašování hospodářství pro domácí porážky, prodloužení možného věku 

zvířete pro domácí porážku nad 24 měsíců, možnost řešení nutných porážek (nemocné 

anebo zraněné zvíře) následným hlášením, vyřazení jelenovitých z režimu domácích porážek 

skotu do režimu porážek ovcí a koz.  

Mgr. Štěpánková: Je připravena novela veterinárního zákona, která některé tyto body 

upravuje a definuje (koncem června bude postoupena MZe). 

MVDr. Latiny: Věk povinného vyšetřování byl posunut na 48. měsíců (riziko BSE). 

Zemědělec nemusí být registrovaný jako „domácí porážka“. Porážky musí být hlášené 

alespoň 3 dny předem z důvodu kontrol ze strany SVS. V případě zraněného zvířete neboli 

nutné porážce, lze porážku provést neprodleně. Poté musí být tato porážka nahlášena zpětně 

SVS, a to neprodleně! Co se týče jelenovitých, vše zatím probíhá na SVS ve formě diskuse 

(riziko následného prodeje masa, falšování masa s masem volně žijící zvěřiny atd.) 

Ing. Stehlík: Hmotnostně jsou jelenovití na tom zhruba jako těžší ovce či koza, nevykazují 

riziko dalšího prodeje masa. 

Ing. Vojtěch: Farmové chovy jelenovitých jsou evidovány, tam by nemělo hrozit riziko 

dalšího prodeje masa. 

SVS: U porážení skotu musí být dodržen welfare. U jelenovitých zatím vše probíhá ve 

formě diskuse. 

Ing. Stehlík: Jestli bude u porážení dodržen welfare obdobně jako u skotu, bude umožněno 

porážky vykonávat? Mohli bychom požádat o zaslání dalších informací jako např. připomínky 

EK k množství domácích porážek ovcí a koz, pokud taková připomínka existuje? 

SVS: Požadavek bude předán MVDr. Váňovi. 

 

Dotaz ABK k podnětu č.442  Četnost rozborů mléka 

Ing. Stehlík: ABK opakovaně dostává k řešení dotazy k nadpočetným odběrům vzorků 

mléka. Zejména jsou to vlastníci 2-3 kusů krav, kteří chtějí prodávat mléko od dojnic v rámci 

prodeje ze dvora. Náklady na odběry a jejich četnost se jim prodražuje. 

SVS: Dané jsme projednali, předchozí návrh, který upravoval tuto problematiku (odpovídal 

sněmovnímu tisku 1012 VI. volebního období PČR) bude promítnut do připravované novely 

VZ. Zatím však zůstávají v platnosti stávající podmínky. Možné změny jsou tč. pouze ve formě 

návrhu. Zašleme s výše požadovaným. 

 

•  diskuse se zástupci MZe Ing. Fialkou (ředitel odboru potravinářského) a Ing. Švecem 

(oddělení potravin. práva a kvality potravin) 

Ing. Stehlík: GŘC připravuje každoročně výjimky ze zákona o lihu (dle vyhlášky č. 141/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu jako technický předpis 

k zákonu č. 61/1997 Sb., o lihu“). Seznam druhů denaturačních prostředků není aktuální, 

mnohé se již nepoužívají a je řada nových, výjimky se proto musí vydávat individuálně a ve 
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velkém počtu. GŘC požádala prostřednictvím ABK o „předjednání“ dotazu a iniciaci možné 

schůzky se zástupci MZe. 

Ing. Fialka: Uvedené je řešeno na úrovni EK. Seznam látek se nemůže aktualizovat dle 

technických vymožeností a použití nových látek v procesu denaturace, z toho důvodu se 

udělují dané výjimky. Žádost může mít libovolnou formu a musí splňovat určité požadavky na 

žadatele: identifikační údaje o žadateli, druh používaného lihu, druhy vyráběných výrobků  

a popis jejich výroby, lihová bilance prokazující ztráty lihu vyšší než uvedené v tabulce č. 4 

vyhlášky č. 141/1997 Sb. Povolení je vydáváno vždy po dohodě s GŘC a týká se zejména 

subjektů, které vyrábějí lihové maceráty (např. do kosmetických výrobků) pomocí lihového 

roztoku. 

Ing. Stehlík: GŘC by chtělo doplnit seznam o další povolené látky. Smí je MZe rozšířit, resp. 

má to v plánu? 

Ing. Fialka: Není v možnostech MZe, aby se do seznamu dostaly všechny denat. látky. 

Ing. Toman: Seznam by se měl aktualizovat o nové přípravky, které se opakují v žádostech 

o udělení výjimky častěji. Došlo by následně k úbytku jejich vydávání. 

Ing. Fialka: Komunikace s GŘC byla poslední dobou neúspěšná, ale vítáme jejich vstřícnost 

k jednání zprostředkovanou ABK. Pokud bude snaha ze strany GŘC trvat i nadále, nemáme 

problém uskutečnit společné jednání za tímto účelem. 

Ing. Stehlík: ABK uvědomí p. Slavíkovou z GŘC o výsledku našeho jednání s tím, aby se GŘC 

obrátilo přímo na potravinářský odbor. 

Ing. Fialka: ABK obdrží zpětnou vazbu. 

úkol: Ing. Stehlík - za ABK splněno, Ing. Čech bude komisi průběžně informovat. 

 

 

5.     Závěr 

 

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

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


