Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (dále jen ABK MZe) byla zřízena 20. 4. 2008 z důvodu
snížení stoupající administrativní zátěže, administrativní náročnosti různých typů opatření, postupů,
vyhlášek a pravidel, uplatňovaných v resortu zemědělství a v souladu s Programovým prohlášením Vlády
ČR. Komise je ustavena ministrem zemědělství, je poradním orgánem ministra a je mu přímo podřízena.
Členy komise jmenuje ministr zemědělství a jsou jimi zástupci skupin a organizací zemědělské
i nezemědělské veřejnosti (viz příloha) a určeni zaměstnanci ministerstva.
Členství zástupců zemědělské i nezemědělské veřejnosti v komisi je dobrovolné a bezplatné. Komise se
schází pravidelně 1x měsíčně a výstupy z jednotlivých jednání jsou volně přístupné na portálu eAGRI. Úkoly
plynoucí z jednání jsou předsedou komise rozdělovány mezi jednotlivé členy dle jejich působnosti a činnosti
a ve spolupráci s tajemnicí komise se průběžně řeší.
Činnost komise, její forma, práva, povinnosti a kompetence jsou upraveny statutem, který je k dispozici na
http://portal.mze.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/antibyrokraticka-komise/

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělstvístručné hodnocení dosažených výsledků v roce 2017
- ABK MZe se v roce 2017 sešla celkem na 9 jednáních
- tabulka ABK MZe obsahuje 81 podnětů, které komise tč. řeší resp. sleduje
- počet podnětů přijatých k řešení = 36
- počet vyřešených podnětů = 18
- počet sloučených podnětů = 2
- počet podnětů předaných mimo kompetence ABK = 3

Okruhy témat s nejvyšším počtem přijatých podnětů:


efektivita systému Portálu farmáře eAGRI a využití údajů z Registru půdy
- zlepšení fungování Registru zvířat a odesíláni statistických výkazů
- jednotný systém kategorizace VDJ
- měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího
- evidence oseté plochy (mák, konopí)



jiné

- spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj
- spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu
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- spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva životního prostředí
- spolupráce ABK MZe se zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka
- spolupráce ABK MZe se zástupci Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání a Sekce
právní a informačních technologií
- spolupráce ABK MZe se zástupci Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství
- spolupráce ABK MZe se zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského a Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i

Výstupy ABK MZe
(souhrn dle zápisů z jednání v návaznosti na předchozí hodnocení činnosti)



Portál farmáře , LPIS

Zlepšení fungování Registru zvířat a odesíláni statistických výkazů
Požadavek je ze strany Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství (dále jen ABK MZe, nebo ABK) již
dlouhodobě v řešení ve spolupráci se Sekcí ekonomiky a informačních technologií (nyní Sekce právní
a informačních technologií). Požadovaná změna má umožnit předávání dat z Portálu farmáře (dále jen PF)
v jednom unifikovaném prostředí např. prostřednictvím interaktivního formuláře v PDF formátu, který by
obsahově odpovídal požadavkům sběru dat pro Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) a rovněž požadavkům
IZR, respektive SZIF (MZe). Formulář bude předem odsouhlasený ze strany ČSÚ, což vyžaduje aktivní
spolupráci odpovědných zástupců MZe a ČSÚ. ABK MZe v říjnu 2017 iniciovala jednání se zástupci ČSÚ
(Ing. Hrbek- ředitel Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí a Ing. Vodičková- vedoucí
Oddělení statistiky zemědělství a lesnictví) a předjednala kroky vedoucí k výše uvedenému zjednodušení
v rámci vykazování statistických údajů. Kýženým cílem je využít již jednou zadané informace/data tak, aby
k 31. 5., kdy ČSÚ pošle žádost o vyplnění výkazu o plochách osevů zemědělských plodin, byl formulář
dostupný (předtištěný, předvyplněný) v PF a zemědělec jej pouze doplní o další údaje (ručně anebo
elektronicky) a odešle ČSÚ. Výhoda pro zemědělce je zřejmá - všechny potřebné informace a data budou
dostupná v jednom „pracovním prostředí“, výrazná úspora času a méně administrativy. V návaznosti
na toto jednání proběhla v listopadu 2017 schůzka a diskuse k danému tématu se zástupci MZe (Ing.
Typoltová- vedoucí Oddělení Centrální pracoviště registrů a Ing. Němec- oddělení rozvoje ICT). V současné
době probíhá úprava požadovaných tiskopisů, další informace o postupu řešení podnětu budou dostupné
v průběhu prvního čtvrtletí 2018. Podrobné informace k jednání se zástupci ČSÚ a MZe jsou k nalezení zde:
http://eagri.cz/public/web/file/552819/Zapis_z_94._jednani_ABK_MZe.pdf
http://portal.mze.cz/public/web/file/562837/Zapis_z_95._jednani_ABK_MZe.pdf
Podnět zůstává nadále v řešení.
Jednotný systém kategorizace VDJ
Podnět je v dlouhodobém řešení již čtvrtý rok. Problematika dvou systémů přepočítávání tj. systému VDJ
k dotačním účelům a systému DJ k produkci statkových hnojiv je odlišná a členové ABK MZe jsou toho
názoru, že k tíži zemědělce. Systém měl být sjednocen a to na úrovni DJ, který je přesnější, protože systém
VDJ neumí zohlednit tělesný rámec zvířete. Velmi podstatná je i nižší administrativní náročnost jednoho
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systému, což očekává i zemědělská veřejnost. Rovněž tak na jednání poradců ministra zemědělství dne
7. dubna 2014 došlo k jednomyslné shodě nad tím, že by měl být dále používán pouze jeden systém DJ.
Stěžejním cílem komise bylo a neustále je sjednotit, zjednodušit a vytvořit fungující systém přepočtu
v rámci resortu zemědělství tak, aby se národní legislativa přizpůsobila požadavkům EK. Na dané téma
proběhlo několik neúspěšných jednání.
Nejsme toho názoru, že přepočty nelze sloučit tak, aby byl vytvořen jeden adekvátní systém, který by
korespondoval s požadavky EU a naší legislativou. Myslíme si, že systém má být přizpůsoben uživateli zemědělci a daňovému poplatníku, nikoliv opačně. Nicméně jakákoliv další snaha ze strany ABK vyřešit
tento problém se potkala s neúspěchem ze strany MZe a bez možnosti návrhu např. jiného konstruktivního
řešení. ABK MZe následně obdržela v prosinci 2016 vyjádření NM Ing. Šíra, ze kterého však nevyplynula
možnost dalšího řešení podnětu a zástupci ABK MZe přijali nabídku NM Ing. Šíra s možností další vzájemné
konzultace. Březnová diskuse byla směrována k poslední odpovědi pana náměstka pro ABK. Pan náměstek
opět zdůraznil, že v rámci EU žádný ze států nepoužívá jednotný systém přepočtu.
V souvislosti s DJ/VDJ přijala komise podnět související s přepočtem VDJ ve formuláři min.
a max. produkce (opatření 6.1.1). Ve formuláři stanovení minimální, resp. maximální hodnoty standardní
produkce na podnik dle výrobního zaměření, kterým žadatel dokládá splnění podmínky minimální
a maximální velikosti podniku (kapitola 6 bod 7 Pravidel), jsou zakotveny přepočty zvířat na VDJ. Tyto
přepočty zvířat na VDJ jsou úplně odlišné od systému přepočtu používaného v plošných dotacích či
v ostatních projektových dotacích. Podnět byl referován a předán 1. NM JUDr. Jirsovi na pracovním setkání
zástupců ABK MZe dne 7. 6. 2017 a rovněž byl projednán s NM Ing. Sekáčem a Ing. Taberym, avšak bez
návrhu možného řešení.
Závěr ABK - konstatujeme, že možnosti vedoucí k nalezení řešení byly ze strany komise vyčerpány
a bez rezolutní intervence pana ministra není v silách komise tento podnět vyřešit. S podnětem obeznámí
předseda komise pana ministra Ing. Milka v průběhu prvního čtvrtletí 2018.
Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího
ABK MZe se i v průběhu roku 2017 věnovala podnětu zaměřeného na duplicitu podávání Hlášení
o dodávkách mléka prvního kupujícího. S vyjádřeními které komise obdržela od oddělení státní statistické
služby MZe, členové ABK nesouhlasí a to z důvodu, že v nich není preferováno snížení administrativní
zátěže. Údaje by se měly zjišťovat v rámci již probíhajícího statistického měsíčního zjišťování na úrovni
Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF) využitím i pro potřeby státní statistické služby
MZe, nikoliv duplicitně. Komise navrhla zvážit řešení, aby státní statistické oddělení MZe „převzalo“
agendu, které je delegovaná na SZIF. Podnět včetně možného řešení byl projednán v březnu 2017 s NM Ing.
Šírem. Pan náměstek přislíbil najít přijatelné řešení tak, aby byly splněny požadavky ze strany SZIF a rovněž
pro oddělení státní statistické služby. 15. 12. 2017 bylo doručeno stanovisko NM Ing. Šíra, ve kterém uvádí:
„Vzhledem k tomu, že případné sloučení dosavadních zjišťování je velmi technickou otázkou, kterou
detailně řeší oddělení státní statistiky a SZIF, a která by si vyžádala detailní změny legislativy EU a ČR
v oblasti statistické služby a tržních informací, doporučuji směřovat podnět od ABK nově přímo na oddělení
státní statistické služby MZe a SZIF, kteří jediní mohou navrhnout konkrétní možnosti řešení.“
Závěr ABK - komise se bude i nadále věnovat řešení podnětu a v průběhu prvního čtvrtletí 2018 jeho řešení
projedná s ministrem zemědělství. Následně bude iniciovat jeho řešení se zástupci výše uvedených odborů.
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Evidence oseté plochy (mák, konopí)
V roce 2017 došlo po značné stagnaci ve vývoji řešení podnětu k jeho výraznému posunu. Na základě
uskutečněného jednání se členy ABK ze dne 1. 3. 2017 a závěru zúčastněných stran požádal NM Ing. Šír
náměstka ministra Sekce ekonomiky a informačních technologií Ing. Adamce o vytvoření funkcionality
předpřípravy formuláře pro ohlašovací povinnost pěstitelů máku a konopí v rámci podání JŽ. Tato
funkcionalita umožní vygenerování formuláře pro splnění ohlašovací povinnosti s předvyplněnými
dostupnými údaji z JŽ, které dál pěstitel doplní o další povinné informace a zajistí předání formuláře dle
ustanovení zákona o návykových látkách. Dle sdělení NM Ing. Adamce byl podnět zaevidován a bude
realizován s ohledem na termíny v rámci dotační kampaně pro rok 2018. V návaznosti na řešení podnětu
proběhly pracovní schůzky zástupců komise s ŘO Ing. Trnkou, byly doloženy údaje o pěstitelích máku
v rámci JŽ a taktéž z GŘC (byl zaznamenán rozdíl mezi výměrami máku dle JŽ a GŘC) a v listopadu 2017
s Ing. Typoltovou. Dle jejího sdělení bude výše uvedená funkcionalita spuštěna na PF v roce 2018.


Spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj

Komise i nadále pokračuje v nastavené spolupráci se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen
MMR) již od r. 2015. Zástupci MMR zaslali v lednu 2017 stanovisko, ve kterém neshledali komisí předložené
podněty vhodné na úpravu příslušné legislativy, proto ABK MZe tyto podněty předala Expertní skupině
pro snižování administrativní zátěže podnikatelů (dále jen ES MPO) Ministerstva průmyslu a obchodu
k meziresortnímu řešení. Výtah ze zaslaného stanoviska MMR je k nalezení zde:
http://eagri.cz/public/web/file/519341/Zapis_z_88._jednani_ABK_MZe.pdf


Spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu

Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže podnikatelů
Začátkem června 2017 bylo uskutečněno návazné jednání s Ing. Vinklerem (ES MPO) v rámci jednání
Podnikatelské rady, které úkolem je rozvoj podnikatelského prostředí a zvyšování mezinárodní
konkurenceschopnosti ČR. Zástupci obou komisí se věnovali zejména rozsáhlé problematice umísťování
jednoduchých zemědělských staveb v krajině, což souvisí i s novelou stavebního zákona a úkolem prosadit
koordinované přístupy ke snížení administrativní zátěže ze strany MPO - MŽP - MMR. Zmiňovaná
problematika gesčně přísluší MMR a MŽP, avšak dosavadní jednání zástupců ABK MZe s těmito resorty
nedospěla k zdárnému výsledku.
Zástupce ABK MZe Mgr. Ing. Jaroslav Šebek se pravidelně účastní na jednáních ES MPO, v r. 2017 byla
projednána zejména témata:
 snižování administrativní a finanční zátěže v oblasti ochrany životního prostředí tzv. Ekoaudit,
zejména v oblasti duplicitního sběru dat o odpadech (ČSÚ a MŽP)


obecné nařízení o ochraně osobních údajů s účinností od května 2018



prezentace výsledků související se snižováním administrativní zátěže podnikatelů v roce 2016



problematika exekucí - konkrétně povinnosti kooperace zaměstnavatele s exekutory při provádění
srážek ze mzdy, což pro zaměstnavatele představuje významnou administrativní a finanční zátěž
daň z nemovitých věcí
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DPH z nezaplacených faktur - námět do Absurdity roku 2017, kdy musí podnikatelé odvádět daň
z faktury, i když za ni nedostali zaplaceno
stavební povolení - jeho získání předchází 21 různých kroků a trvají v průměru 247 dní
stavební zákon - zástupce ABK MZe navrhl, zda by se ES MPO nemohla stát jedním z poradních
orgánů k dané problematice

Dle prezentovaných výsledků se od roku 2005 povedlo snížit administrativní zátěž o 31 %. Snížil se počet
informačních povinností na 1493 (pokles o 675), přesto však více než 54 % povinností plyne z národní
legislativy, 38 % ze směrnic a 8 % z nařízení EU. Nejvíce povinností bylo identifikováno v resortu
Ministerstva zemědělství a nejvyšší administrativní zátěž byla určena v oblasti placení daní. Zástupce ABK
MZe opět apeloval na potřebu vzniku dalších antibyrokratických komisí i v ostatních resortech, přestože
většina z nich se staví k jejich vzniku negativně. Informace k činnosti a zápisy z jednání ES MPO jsou
k nalezení
zde:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativnizateze/expertni-skupina/


Spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva životního prostředí

Nadále pokračuje nastavená spolupráce zástupců ABK MZe a Ministerstva životního prostředí (dále jen
MŽP). Se zástupci MŽP byly opakovaně projednány podněty týkající se umisťování jednoduchých
zemědělských staveb ve volné krajině, trvalé a mobilní ohrazení pastvin, dopad zákona č. 41/2015 Sb.
a rovněž rozpory ve výkladu metodických pokynů ve vztahu MMR + MŽP. MŽP nemělo proti úpravě
stavebního zákona z hlediska umisťování přístřešků pro dobytek (ve smyslu jednoduchých staveb bez
zvláštních technologických zařízení) ve volné krajině námitky. Zbylé podněty se budou řešit postupně po
stanovení termínu společného jednání zástupců ABK, MŽP, MMR (během prvního pololetí 2018). Nově
bude přednesena i vzájemná spolupráce se zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G.
Masaryka v souvislosti s aktualizací ochranných pásmem vodních zdrojů.


Spolupráce ABK MZe se zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

ABK MZe pokračuje v nastavené spolupráci se zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G.
Masaryka (dále jen VÚV TGM) již druhým rokem, nyní s Ing. Tomášem Fojtíkem (vedoucí oddělení GIS
a kartografie VÚV TGM. V říjnu 2017 obdržela ABK MZe informaci: „Práce na projektu aktualizace OPVZ
(ochranná pásma vodních zdrojů) v ČR, který zpracováváme pro MŽP ČR od roku 2015, intenzivně
pokračují. Poslední aktualizace byla zveřejněna v červnu 2017, jak je uvedeno na našich stránkách. Konečná
verze databáze bude odevzdána MŽP 23. 11. 2017 a následně může být předána MZe pro aktualizaci LPIS.
Do té doby musíme proces aktualizace dokončit. Z časových důvodů do doby odevzdání další verzi
aktualizace nezveřejníme. Bohužel řada obcí nám prvotní nebo doplňující (v naprosté většině případů je
potřeba opakovaně si vyjasňovat podrobnosti k jednotlivým pásmům) podklady pro aktualizaci posílá
na poslední chvíli. Do konečné databáze zapracujeme všechny podklady, které k nám dorazily do konce září
2017. V databázi rovněž nebudou ověřená pásma, ke kterým vodoprávní úřady podklady nedohledaly
anebo se k nim nevyjádřily. MŽP trvá na tom, že všechna pásma, ke kterým nebudou dodány skeny
vodoprávních rozhodnutí, budou z veřejně přístupných databází odstraněny. Do dnešního dne se nám
navzdory několika pokusům nepodařilo s MŽP dohodnout podmínky budoucí spolupráce na zpřesnění
a údržbě databáze OPVZ a OPVN. Tzn., že v okamžiku odevzdání začnou databáze opět zastarávat. VÚV
TGM má zájem o údržbu databáze v aktuálním stavu a to nejen kvůli tisícům pracovních hodin, které jsme
5

projektu věnovali. Máme zpětnou vazbu z krajských úřadů i VÚ ORP, kteří pozitivně hodnotí naši práci a
ptají se na správný postup při změnách ochranných pásem v budoucnu. Bohužel MŽP s námi odmítá na
toto téma diskutovat. Bylo by rovněž vhodné vyvolat dialog mezi MŽP, MZE, ČÚZK a MMR. V současné
době neexistuje automatické propojení vodoprávní evidence s prostorovými daty. VÚ jsou sice dle vodního
zákona povinni hlásit veškeré změny do vodoprávního editoru. Pokud to vůbec udělají (nikdo tuto
povinnost nekontroluje), v naprosté většině případů nahrají jen dokument rozhodnutí a nepřipojí k němu
mapu pásma. Současně jsou povinni zadat změny do katastru nemovitostí, kde je situace ohledně kvality
dat obdobná a navíc se nikde nepropojí s příslušným dokumentem. Je potřeba zastřešující subjekt, který za
pomoci vodoprávní evidence, katastru a bohužel i kontaktu s VÚ ORP pásmo do centrální databáze zanese
(změní, zruší). Tento subjekt v současné době neexistuje. VÚV T.G.M., v.v.i. je však připraven tuto za
odpovídajících podmínek plnit. Další evidence probíhá v rámci ÚAP. Ta se s výše uvedenou povinnou
evidencí rovněž nikde nepropojí. Všechny tyto postupy neúměrně zatěžují pracovníky VÚ a navíc nevedou
ke kýženému cíli - aktuální a přesné databázi OPVZ v ČR.“
Závěr ABK - jelikož zástupci VÚV T.G.M., v.v.i. navrhují uskutečnit společné jednání kompetentních
zástupců MŽP, MZe, ČÚZK a MMR, bude jim komise v tomto ohledu nápomocna. Na plánovaném jednání
se zástupci MŽP (první pololetí 2018) přednesou členové ABK MZe obdržené informace k OPVZ.
Úkol je nadále v řešení.


Spolupráce ABK MZe se zástupci Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání a Sekce právní
a informačních technologií

Započítávání odchylek výměry
Další z podnětů v dlouhodobém řešení komise, u kterého se dosud dospělo závěru, že problematiku
možnosti kompenzace ploch lze uplatnit dle bodu 23 preambule nařízení EU č. 640/2014. Problém spočívá
zejména v tom, že ji neumíme aplikovat tak, aby byla dodržována. Dne 7. 6. 2017 proběhlo jednání členů
ABK MZe se zástupci MZe Ing. Typoltovou a Ing. Bukovským. Ing. Stehlík vysvětlil přítomným zástupcům,
jakým způsobem by bylo možné daný problém vyřešit. Byla objasněna podstata referenčního půdního
bloku, jehož zavedením, by se dle komise snížila chybovost a zvýšila kvalita LPIS (ten pracuje s díly půdních
bloků). Referenční půdní blok je území, které ohraničuje určité území zemědělsky obhospodařované půdy
(les, silnice, trať atd.), tedy maximálně způsobilá plocha.
Zástupci MZe sdělili členům, z jakých důvodů není možné v současné době pracovat s referenčním půdním
blokem. Zejména ve vztahu s ETS (test kvality LPIS), který je vázán na danou kulturu a uživatele
na půdním bloku. Tak jak to požaduje ABK, není možné ETS test provádět správně.
Podnět zůstává nadále v řešení a v prvním čtvrtletí 2018 ho předseda komise předloží panu ministrovi.


Spolupráce ABK MZe a Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Evidence včelstev v LPIS (kočovná a pevná stanoviště)
Po několikaletém vyjednávání došlo k posunu v novele rostlinolékařského zákona- podnět se řešil na půdě
MZe a v komisi zhruba před 5 lety, kdy byly připravené potřebné legislativní změny, avšak k realizaci plánu
nedošlo. Byla domluvená varianta pro kočovná stanoviště: zrušit povinnost hlášení na OÚ, hlásit
prostřednictví SZIF (osobně, poštou, prostřednictvím Portálu farmáře).
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Problematika byla „nově“ řešena v rámci návrhu změny zákona o zemědělství, kterým se mění zákon
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a jeho změn provedených pozměňovacími
návrhy. Návrh byl 30. 6. 2017 schválen v PS, s účinností zákona od 1. 12. 2017. Současně MZE připravilo
návrh novely nařízení vlády č. 307/2014 Sb., který definuje stanoviště včelstev.
Rybářské lístky
ABK MZe již koncem roku 2015 usilovala o změnu § 10 v návrhu vyhlášky, kterou se měnila vyhláška
č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství). Jednalo se o možnost vydávat
rybářský lístek (dále RL) na dobu neurčitou, anebo vydávání RL nejprve na dobu určitou jako dosud (tj. 10
let, 3 roky anebo 1 rok) a následně při dalším výdeji již RL vydat na dobu neurčitou. Jelikož ve vnitřním ani
meziresortním připomínkovém řízení nebyly připomínky ABK MZe akceptovány, uskutečnilo v průběhu
roku 2016-2017 několik jednání se zástupci MZe Ing. Martinem Žižkou, Ph.D. a Ing. Petrem Chalupou
(oddělení rybářství a včelařství).
ABK MZe neshledala objektivní důvody k tomu, aby se RL nevydávaly na dobu neurčitou, obdobně jako to
je u loveckého lístku. V tomto smyslu kontaktovala i zástupce Českého rybářského svazu a Moravského
rybářského svazu, které svoje připomínky v rámci připomínkových řízení tímto směrem nepodaly. Zpětnou
reakci zaslal komisi pouze Český rybářský svaz, který se dlouhodobě snaží o zlepšení dostupnosti
rybářských lístků a odstranění zbytečné byrokracie spojené s jejich vydáváním. Návrh na zavedení
rybářského lístku na dobu neurčitou proto podpořil. Vyjádření svazu předala komise zástupcům MZe.
Aktuální znění vyhlášky č. 197/2004 Sb. (vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů) již
obsahuje požadovanou změnu a RL se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let,
3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.
Úkol byl zdárně vyřešen.


Spolupráce ABK MZe se zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
a Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i

V rámci řešení podnětu týkajícího se uskladnění siláže/senáže na poli proběhla v dubnu 2017 vzájemná
diskuse se zástupci VÚŽV, v.v.i (Ing. Radko Loučka, CSc.) a ÚKZÚZ (Ing. Josef Svoboda, Ph. D), které
výsledkem byla příprava a stanovení podmínek při uskladňování siláží/senáží na poli (realizováno formou
novelizace vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv). Novelizace této vyhlášky,
která probíhala v květnu 2017, se nacházela již ve stádiu, kdy vyhláška byla zaslána k notifikaci EK. Dle
informací zástupce ÚKZÚZ do vyhlášky v tento moment již nebylo možné zasahovat a jediným možným
řešením je vyčkat na další novelu vyhlášky. Novela vyhlášky není v tuto chvíli plánována a zástupce ÚKZÚZ
upozornil, že předmětná vyhláška řeší skladování a používání hnojiv, přičemž siláž za hnojivo nelze
považovat. Zástupce ÚKZÚZ tento problém projednal s odborem rostlinných komodit a doporučuje komisi
získat stanovisko právního oddělení MZe. V případě souhlasného stanoviska jsou připraveni při nejbližší
novele předmětné vyhlášky podmínky pro skladování siláže na zemědělské půdě upravit. V opačném
případě se bude muset návrh diskutovat se zástupci MŽP.
Formou novely vyhlášky 377/2012 Sb., chceme stanovit zcela jasné a kontrolovatelné podmínky např.:
schválení místa pro uložení siláže v havarijním plánu s cílem:
 zabránit přítoku srážkových vod do siláže
 dodržet minimální požadovanou vzdálenost od útvarů povrchových vod a zdrojů pitné vody
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 dodržet minimální požadovanou vzdálenost od obytné zástavby (pokud úložiště není součástí
hospodářství)
 dodržet zákaz umístění na propustných a meliorovaných půdách
povinnost dodržet požadavky na správnou praxi:
 anaerobně zakrýt silážovanou řezanku silážní plachtou tak, aby se zabránilo úniku tekutého podílu
(výluhu) z uložiště, či degradaci siláže aerobním rozkladem
 zatížit plachtu tak, aby se nepotrhala a pokud se tak stane, rychle učinit nápravu
 předložit při kontrole rozbor (z laboratoře, která je akreditována pro tuto zkoušku), který dokladuje
min. 30% obsah sušiny naskladňované řezanky
vést evidenci, ze které bude patrné:
 že siláž byla zkrmena do 18 měsíců
 že nová siláž byla na stejném místě založena s přerušením min. na jeden vegetační rok
Podnět je nadále v řešení a bude s ním taktéž obeznámen ministr zemědělství v průběhu prvního čtvrtletí
2018.


ABK MZe obecně

Předseda komise Ing. Stehlík bude v průběhu prvního čtvrtletí 2018 informovat pana ministra Ing. Milka
o činnosti komise za rok 2017 a požádá ho o rozhodnutí dalšího postupu řešení v problematických bodech
(viz. Hodnotící zpráva).

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová
Schválil: Ing. Josef Stehlík
ABK MZe 21. 3. 2018

Příloha: Seznam členů ABK MZe a účast na jednáních
8

Seznam členů Antibyrokratické komise MZe

POČET ÚČASTÍ
(MAX. 9)

JMÉNO

ORGANIZACE

Ing. Josef Stehlík

předseda komise
předseda Asociace soukromého
zemědělství ČR (ASZ ČR)
tajemnice komise
odd. aproximace a dotační legislativy
MZe
předseda dozorčí rady Českomoravského
svazu zemědělských podnikatelů
(ČMSZP)
tajemník Asociace soukromého
zemědělství ČR (ASZ ČR)
člen představenstva Agrární komory ČR
(AK ČR)
vedoucí odd. analýz a strategie MZe
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člen předsednictva a výkonný tajemník
Spolku pro obnovu venkova (SPOV ČR)
zástupce Národní sítě Místních akčních
skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR)
člen výboru Svazu marginálních oblastí
(SMO)
prezident Společnosti mladých agrárníků
ČR (SMA ČR)
zástupce PRO-BIO
Svaz ekologických zemědělců
zástupce Agrární komory Hradec Králové

8

Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.

zástupce Sdružení místních samospráv
České republiky (SMS ČR)
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Josef Hlahůlek

zástupce Odborového svazu pracovníku
zemědělství a výživy (OSPZV-ASO ČR)

4
(max. 7)

Vít Hejna

zástupce Zemědělského svazu ČR
(ZS ČR)

4
(max. 5)

Bc. Daniela Augustinová

Lubomír Burkoň

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek
Ing. Jaroslav Vojtěch
Ing. Josef Čech
Ing. Stanislav Rampas
Romana Zemanová
Ing. Kamil Toman
Petr Mahr
Kateřina Urbánková
Ing. Luděk Homoláč Ph. D
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7

8
5
6

6
6
8
6
4

stálí hosté:
Mgr. Jan Havlíček
Mgr. Lucie Kubáčová
JUDr. Adela Hradilová

ředitel Sekce správních činností SZIF
(zástupce SZIF)
vedoucí oddělení správního archivu a
spisové služby MZe
oddělení koncepcí a koordinace
správních činností MZe

9

7
7
3
(max. 7)

