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Zápis ze 76. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 4. 11. 2015 

 

Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Daniela Augustinová, Ing. Kamil Toman, 

Ing. Josef Čech, Lubomír Burkoň, Ivan Jüptner, Petr Mahr, Romana Zemanová, Kateřina 

Urbánková, Ing. Stanislav Rampas, Ing. Jaroslav Vojtěch 

Omluveni: Ing. Vít Šimon, Ph. D., Ing. Luděk Homoláč  

Hosté: Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu                                                                                                                                                                                                                         

MVDr. Zbyněk Semerád - Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat (SVS) 

MVDr. Martin Beňka - Oddělení ochrany zdraví zvířat (SVS)       

                                                                                                  

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 76. jednání ABK a jednání  

s přizvanými hosty. 

 

2.     Kontrola zápisu ze 75. jednání ABK 

Zápis ze 75. 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- proběhla komunikace s Ing. Holoubkem (GŘC), včetně 

předání informací s údaji o pěstitelích máku a konopí z jednotných žádostí 2015 (nikoliv 

jmenný seznam pěstitelů). Byl mj. zjištěn rozdíl v hlášení osetých ploch máku setého a konopí 

- SZIF poskytl přesnější údaje. 

úkol: v průběhu listopadu uskutečnit jednání se zástupci SZIF (Ing. Vopava, Mgr. Havlíček), 

GŘC (Ing. Holoubek), ABK (Ing. Stehlík, Ing. Čech) a MZe (NM Ing. Adamec, Ing. Havlíček) 

Ing. Čech- zjistit, kde se nachází materiál, který byl v souvislosti s výše uvedeným tématem již 

projednáván na poradě vedení (dle zápisu z PV). Podat informace na příštím jednání. 

 

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

Předchozí trvá, beze změn- poslední schůzka týkající se podnětů č.392 Stavební zákon-

rekultivace ornice  a č. 302, 415 (uvedeny níže) se zástupci MŽP proběhla 11. 5. 2015. 

Ing. Stehlík- dne 2. 10. proběhlo neformální jednání s NM MŽP Ing. Křížem a byla domluvena 

vzájemná spolupráce při řešení společných podnětů. 

úkol: Mgr. Ing. Šebek- domluvit termín jednání se zástupci MŽP  
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•     jednání MMR + ČÚZK + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech, Ing. Toman 

 podnět č.415 Územní plánování, změna staveb. zákona  + podnět č.302  Umísťování 

jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině + trvalé a mobilní ohrazení pastvin:  

předchozí informace trvá, současně projednat možnost definice hrazení pastvin (obdobně 

jako se vytvořila definice polního mlatu ve spolupráci ABK a MMR).  

Ing. Čech- t. č. beze změn, probíhá domluva termínu s Ing. Macháčkovou (MMR) a Ing. 

Klápštěm (MŽP), zatím neúspěšně. 

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

• Ochranná pásma vodních zdrojů- pravidelná aktualizace dat OPVZ: poslední 

aktualizace proběhla v r. 2011, dochází k navyšování vrstev OPVZ. 5. 10. 2015 proběhlo 

jednání s náměstkem pro řízení sekce vodního hospodářství Ing. Kendíkem zároveň  

s podnětem č.457 Náhrady za omezení při hospodaření OPVZ . 

Ing. Stehlík- předchozí trvá, ABK odešle dotaz NM Ing. Kendíkovi vzhledem k uskutečněnému 

jednání ze dne 5. 10. 2015 ve věci postupu státních podniků Povodí při poskytování náhrad za 

omezení užívání nemovitostí v OPVZ (příprava MP dle dohodnutých závěrů z uvedeného 

jednání. 

úkol:  trvá, p. Augustinová- připravit a odeslat dotaz, informovat na příštím jednání. 

Ing. Stehlík- dohled nad plněním, případně uskutečnit další jednání 

 

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

úkol:  vyřešeno, podnět ve sledování legislativního procesu 

 

•   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: Ing. Stehlík, Ing. Čech- další vývoj projednat s Ing. Havlíčkem (Sekce ekonomiky a infor-

mačních technologií) a následně uskutečnit jednání s NM Ing. Adamcem, informovat na 

příštím jednání 

 

•     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 (Sekce 

komodit, výzkumu a poradenství), t. č. ve sledování 

úkol: Ing. Čech ověří současný stav průběhu sjednocení u NM příslušné sekce (Ing. Šnejdrla) a 

podá členům komise zprávu 

                                                                                                                                

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

odborné vzdělání + č.332 POR – zrušení I. stupně + kontrolní systém SRS: p. Augustinová- ABK 

obdržela vyjádření JUDr. Urfuse ohledně odpovědi k dopisu ASZ (i v rámci dotazů ABK). 
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Mgr. Ing. Šebek- materiál v mezirezortním připomínkovém řízení, požadavky resp. návrhy 

ABK byly zohledněny (úpravy týkající se odborné způsobilosti). 

úkol: ve sledování  

 

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

předchozí trvá, prodej státní půdy nebude probíhat, počítá se s finanční náhradou.  

Ing. Stehlík- podnět dále ze zápisu vyřadit. 

 

•   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.  

Ing. Stehlík- přetrvávající absence zástupce ZS ČR na jednáních komise, informován předseda 

ZS ČR 

úkol: Ing. Šimon- připravit na příští jednání postup řešení podnětu 

 

•   Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry: doručena odpověď 

NM Ing. Sekáče (Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU). Ing. Toman-  

v rámci metodiky kontrol jsme se chtěli řídit metodikou EU, není potřeba novelizovat 

příslušné NV. 

Mgr. Havlíček- problematika souvisí i s přetrvávajícím pojetím DPB jako referenční parcely 

 v LPIS. 

úkol: Ing. Stehlík, Ing. Toman uskutečnit jednání se zástupci SZIF (Ing. Vopava, Mgr. Havlíček) 

a poté připravit reakci na odpověď NM Sekáče. Odpověď bude rovněž zaslaná panu 

ministrovi. 

 

•   Mgr. Ing. Šebek-podnět č.424 ÚKZÚZ-nelogičnost kontroly: připravit informace k podnětu 

tak, aby mohly být předané p. Jakoubkové ke konzultaci (současně informovat ŘO odboru 

auditu a supervize Ing. Jaroše).  Nelze akceptovat dva různé závěry jedné kontroly.  

úkol: trvá, p. Augustinová- spojit se po doručení materiálu s p. Jakoubkovou a ŘO  OAS, 

informovat na příštím jednání 

 

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

povinnost mít IČ k žádosti o přímé platby (ve sledování) 

 auditní zpráva/aktivní zemědělec: trvá 

Ing. Stehlík- dosud se nepodařilo uskutečnit jednání zástupců SZIF, ABK a MZe s nezávislou 

daňovou poradkyní.  

Ing. Toman- kontaktovat řed. Ing. Bělinovou s dotazem na důvod zavádění podmínky 

aktivního zemědělce v evropské legislativě 

Ing. Stehlík- původní odůvodnění AZ vychází z legislativy EU 
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úkol: předchozí trvá, Ing. Toman ve spolupráci s p. Augustinovou připravit a odeslat dotaz 

Ing. Bělinové 

 

•  Ing. Šimon- podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice: předchozí trvá, Ing. 

Šimon- připravit na příští jednání postup řešení podnětu 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.442 Četnost rozborů mléka- malý producent: doručena odpověď 

a projednáno se zástupci SVS (viz bod 4. Různé, diskuse).  

úkol: Mgr. Ing. Šebek- uvědomit autora podnětu 

 

•   Ing. Stehlík podnět č.444 Výběrová řízení v rámci PRV: předchozí trvá, Mgr. Havlíček- tato 

povinnost je daná požadavkem legislativy EU, prováděcí nařízení komise (EU) č. 809/2014, čl. 

48 odst .2 

(viz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_227_R_0003 ) 

 

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

zákazník nesmí být uveden v omyl, identifikace zboží se řeší jiným zákonem 

úkol:  p. Rampas- pokusit se obecně dohledat informace (deklarovaná povinnost /co musí 

výrobek obsahovat), informovat na příštím jednání 

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

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. 

•    Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: trvá, ABK souhlasí s neomezenou platností RL 

Ing. Stehlík- odeslané připomínky ABK do VPŘ (novela vyhlášky k provedení zákona  

č. 99/2004 Sb. o rybářství) 

úkol: p. Augustinová- požádat o zaslání vypořádání připomínkového řízení, informovat na 

příštím jednání 

 

•   p. Urbánková, Mgr. Ing. Šebek- podnět č.451 Ovocný sad-výklad NV (ekol. zemědělství) + 

podnět č.454 NV 75/2015 Sb.: p. Augustinová- doručena odpověď Ing. Kuny, ABK se závěrem 

nesouhlasí  

úkol: p. Urbánková- připravit a odeslat odpověď řediteli Ing. Kunovi 

 

•  p. Urbánková- podnět č.453 Překročení lhůt k vyřízení odvolání (MZe+SZIF): na základě 

předchozího stanoviska SZIF uvědomí p. Urbánková autora podnětu 

Příslib ze strany SZIF informovat předsedy spolupracujících komisí ohledně nepřekračování 

povinné lhůty k vyřízení t. č. čeká na schválení Ing. Prečanovou. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_227_R_0003
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Mgr. Havlíček informoval, že údaje o průběhu vyřizování odvolání jsou již předávány 

předsedům příslušných pracovních komisí. 

 

•   p. Zemanová- podnět č.458 Námitka proti rozhodnutí SZIF (MAS): SZIF zaslal navazující 

stanovisko členům komise ke standardizaci MAS 

úkol: p. Zemanová podat informace na příštím jednání 

 

•  úkol z jednání Národní dotace (k podnětu č. 401) : p. Augustinová- Ing. Jirouškovi 

opakovaně odeslána žádost o vyjádření k tématu Národní dotace s dotazy komise, bez 

odezvy. 

Ing. Stehlík- uvědomit ŘO Ing. Gallase (odbor environmentální a ekologického zemědělství) 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.459 Měsíční hlášení mléčných kvót: Mgr. Havlíček ověřil informaci  

a zaslal ABK stanovisko, ze kterého vyplývá: „Od 1. 4. 2015 Fond přistoupil k plné 

elektronizaci předmětného hlášení a umožnil podávat hlášení přes Portál farmáře. Nově 

zavedený způsob hlášení využívá již 79% producentů přímého prodeje. Formulář je před 

vyplňován pro každého producenta všemi opakujícími se údaji. Producent tedy vyplňuje 

každý měsíc pouze hodnoty objemu mléka (v litrech) a množství mléčných výrobků (v kg), 

které za předešlý měsíc uvedl na trh. Přepočet objemu mléka na kg a množství mléčných 

výrobků na ekvivalentní množství mléka je prováděn automaticky. 

Uvedené měsíční hlášení plní svoji funkci pro MZe a zemědělskou veřejnost a SZIF přijal 

maximální možná opatření, aby minimalizoval případnou administrativní zátěž pro jednotlivé 

producenty.“ 

úkol: p. Augustinová odešle tazatelce odpověď, za ABK vyřešeno – vyřadit 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.460 Mobilní oblouková hala: podnět týkající se výkladu pojmu 

mobilní oblouková hala. Stavební úřady vyžadují staveb. povolení popř. ohlášení drobné 

stavby. 

úkol:  trvá, Ing. Stehlík projednat podnět s konzultantem ASZ a podat informace na příštím 

jednání 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.461 Zrušení oznámení dle § 51 odst.1 písm. a)+b) odst. 2 písm. a) 

zákona č.326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči-ochrana včel a zvěře: tazatel požaduje 

podávání oznámení na příslušný OÚ a ÚKZÚZ, dotaz odeslaný ŘO Ing. Žižkovi, čeká se 

odpověď. 

úkol: po obdržení odpovědi informovat na příštím jednání 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.462 Zadávání VZ  malého rozsahu: autor podnětu požaduje zadávání 

zakázek přímo dodavateli, který prokáže reference a je majitelem základních prostředků  
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k realizaci zakázky. ABK požádala o vyjádření ŘO pro veřejné zakázky (Ing. Šimon), čeká se na 

odezvu. 

úkol: po obdržení odpovědi informovat na příštím jednání 

 

•   p. Urbánková- podnět č.463 Nedodržení termínů SVS při schvalování provozního řádu: 

podnět odeslán SVS k vyjádření, doručena odpověď MVDr. Váni.  

22. 10. 2015 proběhlo na Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Olomoucký 

kraj, pracovišti Přerov, jednání k úpravě provozního a sanitačního řádu dané provozovny, 

kterého se zúčastnila za Antibyrokratickou komisi Ministerstva zemědělství paní Kateřina 

Urbánková (za provozovnu) a za KVS SVS pro Olomoucký kraj: MVDr. Vratislav Šulc a MVDr. 

Leona Kacetlová, provozní řád byl při tomto jednání na místě upraven a podán ke schválení.  

úkol: za ABK vyřešeno – vyřadit 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

•   podnět č.465 Zelená nafta: podnět týkající se dokladů vydávaných při nákupu PHM. Pokud 

je doklad tištěn pokladnou, CS požaduje doplnit název odběratele (u řady pokladen nelze).  

Ing. Stehlík- ověřit uvedené na jednání s GŘC. Zjistit, zda není dostačující např. mít na 

paragonu razítko odběratele. 

úkol: Ing. Čech, Ing. Stehlík ověřit a informovat na příštím jednání 

 

•    podnět č.466 Značení ovcí elektronickými čipy do uší při vývozu na jatka: podnět týkající 

se nutnosti označit každé zvíře elektronickým ušním čipem při vývozu ovcí na výkrm či jatka 

do Německa a Rakouska.  

MVDr. Semerád- označování zvířat při vývozu na jatka do krajin EU je dáno nařízením (ES)  

č. 1/2005  o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností.  

úkol:  Ing. Stehlík podnět odeslat NM Špalkové k vyjádření a podat informace na příštím 

jednání 

 

•   podnět č.467 Finanční zdraví do 1 mil.: Mgr. Ing. Šebek- projekty do 1 mil. nemají být 

podrobovány finančnímu zdraví, a pokud se žadatel snaží prokousat systémem na doplnění 

příloh, aby splnil podmínky k přípravě podkladů pro Dohodu, tak ho systém nepustí dál bez 

posouzení finančního zdraví. 

Mgr. Havlíček- prověřil a zaslal informace: „Portál farmáře je nastaven ve vztahu 

k finančnímu zdraví správně a žadatele oproti Pravidlům nijak neomezuje. Výše dotace se 

nikdy u doporučených projektů nezveřejňovala, zveřejňuje se až u seznamu schválených 

projektů - takto bude postupováno i u 1. kola PRV.“ 

úkol: ABK- stanovisko s vysvětlením na konkrétním příkladu obdrželi členové komise  

e-mailem 
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•   podnět č.468 MAS- přepočet hlasů: p. Zemanová- podnět týkající se přepočtu hlasů na 

členské schůzi MAS. Ze strany SZIF bylo vytknuto, že  daná MAS není dostatečně  otevřená 

pro všechny  případné zájemce o členství. Problém se týká toho, jak postupovat např. 

v případě, kdy jedna zájmová skupina neúměrně naroste a zároveň se musí dodržet zásada, 

že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více jak 49% hlasů (celé znění 

dotazu je k nalezení v tabulce podnětů). 

Ing. Stehlík- dotaz MAS sloučit již k řešenému podnětu č. 458 

úkol: Mgr. Havlíček požádá Ing. Hanoldovou o vyjádření, informovat na příštím jednání 

 

•  podnět č.469 Stájový registr-odhlášení dobytka: Mgr. Ing. Šebek- podnět týkající se 

nemožnosti odhlášení dobytka ze SROV. Tazatel uvádí, že není možné dělat změny u krav se 

starším datem, než je vznik hospodářství (u dat odsunu na jatka starých krav). 

úkol: p. Augustinová- odeslat podnět k vyjádření Ing. Škarydovi (oddělení ústřední evidence 

zvířat) 

 

 

4.     Různé, diskuse  

 

•  jednání se zástupci SVS MVDr. Zbyňkem Semerádem (Odbor ochrany zdraví a pohody 

zvířat) a MVDr. Martinem Beňkou (Oddělení ochrany zdraví zvířat)   

MVDr. Semerád- 2. 11. návrh novely veterinárního zákona ve vnějším připomínkovém řízení. 

S přijetím změn se počítá přibližně od 6/2016. Vyhláška počítá s úpravami ohledně tolik 

diskutované četnosti odběrů vzorků mléka (viz níže doručené stanovisko SVS).  

 K podnětu č. 442 Četnost rozborů mléka - malý producent  

ze stanoviska SVS: 

„Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby § 27a  

(1) Chovatel může v malých množstvích  

…  

e) prodávat se souhlasem krajské veterinární správy syrové, mlékárensky neošetřené mléko a 

syrovou smetanu (dále jen „syrové mléko“) pocházející od zvířat z vlastního chovu v místě 

výroby nebo prostřednictvím prodejního automatu, který je umístěn na území kraje, v němž 

se nachází hospodářství chovatele, z něhož syrové mléko pochází, nebo krajů sousedních, 

přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo jej po tepelném ošetření uvádět na 

trh při poskytování stravovacích služeb54) v zařízení, které je na území kraje, v němž se 

nachází hospodářství chovatele, z něhož syrové mléko pochází. Chovatel zajistí, aby:  
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1. syrové mléko bylo získáváno v souladu s požadavky na prvovýrobu syrového mléka a 

mleziva, stanovenými předpisy Evropské unie, které upravují zvláštní hygienická pravidla pro 

potraviny živočišného původu55),  

2. celkový počet mikroorganizmů v získaném mléce při 30°C nepřesahoval počet 100 000 v 1 

ml, jde-li o kravské mléko, nebo 500 000 v 1 ml, jde-li o mléko jiného druhu,  

3. a celkový počet somatických buněk nepřesahoval 400 000 v 1 ml, jde-li o kravské mléko,  

4. syrové mléko bylo vyšetřeno na základě analýzy nebezpečí a s přihlédnutím k předchozím 

výsledkům a jejich trendům, zejména při podání žádosti o souhlas krajské veterinární správy k 

prodeji syrového mléka a při každé změně v chovu zvířat nebo ve způsobu získávání, 

ošetřování a zpracovávání syrového mléka, jež by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, 

nejméně však dvakrát ročně, a to z hlediska dodržování limitů uvedených v bodě 2 a 

patogenních mikroorganizmů, stanovených prováděcím právním předpisem, a  

5. obsah reziduí inhibičních látek v syrovém mléce odpovídal požadavkům stanoveným 

předpisy Evropské unie56).“  

Citovaným ustanovením je dosaženo toho, že pokud provozovatel pouze prodává mléko ze 

dvora, nemusí vyšetřovat minimálně 2× měsíčně mléko na celkový počet mikroorganismů  

a jedenkrát měsíčně na počet somatických buněk (jak požaduje nařízení (ES) č. 853/2004, 

kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu). Pouze ručí 

za to, že nebudou překročeny uvedené limity. Je jenom na něm, zda a jak často se bude  

o jakosti mléka přesvědčovat nad povinný rámec 2× ročně. Stejně tak ručí za to, že nebudou 

překročeny limity reziduí inhibičních látek. Mléko nemusí na rezidua inhibičních látek 

vyšetřovat, pokud ví, že zvířata nejsou léčena a tudíž mléko nemůže obsahovat rezidua. Je 

opět pouze na něm, zda se po případném léčení přesvědčí, zda dojnice po uplynutí ochranné 

lhůty neprodukuje mléko s rezidui inhibičních látek. Zdravotní nezávadnost produktu má 

zcela ve svých rukách. Samozřejmě, pokud by veterinární inspektor zjistil porušení – 

nedodržení uvedených limitů, bude vymáhat nápravu příslušnými právními prostředky 

(mimořádná opatření, sankce apod.). 

 

 K podnětu č.463 Nedodržení termínů SVS při schvalování provozního řádu 

MVDr. Semerád- obecně k podnětu: SVS se vyjadřuje k podnětům/odvoláním/řízením 

v zákonem stanovené lhůtě tj. do 30 dní. V daném případě došlo k chybné komunikaci mezi 

provozovatelem a Krajskou veterinární správou SVS pro Olomoucký kraj. Podrobnější 

informace k případu byly zaslané ve stanovisku SVS. 

 Uznávání statusů rizika TSE na hospodářstvích ovcí a koz 

Proběhla diskuse členů ABK a zástupců SVS. 
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p. Mahr- zmínění status by měl mít pouze chov, ze kterého se prodává plemenný materiál, 

jinak nikoliv. 

MVDr. Semerád- pro skot platí, že ČR je země se zanedbatelným rizikem (podmínky upravuje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001).  

Pro chov ovcí a koz- EU požaduje vyšší počet vzorků, aby ČR mohla získat daný certifikát. 

Obecně má ČR malý počet prokazatelných vzorků z důvodu nízkého procenta uhynulých nebo 

poražených zvířat (0,01 %), tzn. že nedosáhne počet 3000 ks vyšetření. 

K 4. 11. evidujeme 181 hospodářství se zanedbatelným rizikem TSE. Na hospodářstvích, 

kterým nebyl udělený status, došlo k pochybení (např. nebyl zde plemenný beran, evidována 

zvířata bez původu atd.).  

•    pozvání na příští jednání komise přijal PhDr. Vladimír Špidla (téma: Snižování byrokracie) 

 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 9. 12. 2015 od 8,45 hodin. 

Zapsala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 

 


