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Zápis ze 108. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 21. 2. 2019 

 
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Bc. Daniela Augustinová, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Lubomír Burkoň, 

Ing. Josef Čech, Ing. Kamil Toman, Ing. Jaroslav Vojtěch, Romana Zemanová, Ing. Bohumil Belada, 

Petr Mahr, Mgr. Petr Žůrek S.T.D.  

Omluveni: Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Kateřina Urbánková, Josef Hlahůlek, Vít Hejna, Jaroslav Havel 

Hosté:  Mgr. Jan Havlíček- ředitel Sekce správních činností (SZIF)   

 

1.     Úvod 

 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 108. jednání ABK. 

 

2.     Kontrola zápisu ze 107. jednání ABK 

 

Zápis ze 107. jednání ABK byl schválen členy komise bez připomínek. Ing. Stehlík provedl kontrolu 

plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání ABK dle zápisu: 

  • jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- podnět č.392 Stavební zákon-

rekultivace ornice a č. 302, 415 (uvedeny níže), problematika OPVZ, umisťování zem. staveb v krajině, 

stanovit možnosti zemědělských činností (nastavení obecné roviny jak v těchto případech 

postupovat), podnět č.446 MŽP - dopad zákona č. 41/2015 Sb. (umožnit pěstování RRD na velikostně 

omezených plochách i v I. a II. třídě bonity ZPF na základě rozhodnutí OOP). 

Ing. Stehlík- proběhlo jednání se zástupci MŽP ohledně rybníků na vlastním pozemku. Ty by měly 

vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu do výměry 2 ha (na ohlášení jako terénní úprava). 

Daný návrh bude součástí novely stavebního zákona, bude stačit územní souhlas místo územního 

rozhodnutí.  

Ing. Stehlík- dle mého názoru je rozloha rybníku 2 ha zbytečně velká, dostačující velikost je do 1 ha 

Ing. Belada- dále probíhá diskuse o protierozní vyhlášce, monitoringu atd. (MŽP/MZe/SZIF). Proběhlo 

setkání na setkání se ZV; závěr diskuse - nutná novelizace zákona o ochraně ZPF. 

Ing. Stehlík- je vhodné sumarizovat připomínky a návrhy k novelizaci zákona o ochraně ZPF, 

vyzdvihnout pozitiva na životní prostředí (projednat s NM MŽP Ing. Dolejským) 

úkol: Ing. Stehlík- řešení trvá, v průběhu dubna 2019 osloví předseda komise Ing. Sklenáře  

se žádostí o účast na jednání ABK 

 

•  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; podnět č.460 Mobilní oblouková hala;  

podnět č. 484 Plachtové haly: Ing. Stehlík- uvedené podněty byly projednány 24. 10. 2018  

s náměstkyní pro řízení Sekce výstavby a veřejného investování Ing. Pavlovou (MMR) 
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úkol: úkol dlouhodobě trvá, nyní ve fázi sledování 

 

•  Ochranná pásma vodních zdrojů (dále OPVZ)- aktualizace dat OPVZ + podnět č.457 Náhrady  

za omezení při hospodaření OPVZ: řešení podnětu trvá (viz stanovisko zástupců VÚV T.G.M. 10/2017; 

5/2018), podnět č. 611 OPVZ - Jedlové u Poličky 

Ing. Stehlík- úkol trvá, nyní bez dalšího vývoje. Podnět č. 611 byl odeslán NM Ing. Kendíkovi (Sekce 

vodního hospodářství, v kopii obdrží ŘO Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí 

Ing. Pokorný). 

Ing. Belada- po novele malého vodního zákona byly upraveny úhrady zemědělců, pokud hospodaří 

v OPVZ; nyní v přípravě Želivka 

úkol: Ing. Stehlík- zůstává ve fázi sledování, 12. 3. 2019 proběhne jednání s NM Ing. Kendíkem, podat 

informace na příštím jednání 

 

• Ing. Stehlík, Ing. Čech, Bc. Augustinová- podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: nadále 

trvá požadavek, že je nutné vést dialog se zástupci MZe a pokusit se o harmonizaci číselníků  

a sjednocení kategorizace zvířat i plodin (MZe/ ČSÚ/ SZIF).  

Ing. Stehlík- řešení trvá, podnět bude referován státnímu tajemníkovi (Mgr. Sixta) na plánované 

schůzce 12. 3. 2019  

úkol: Ing. Stehlík- trvá, projednat podnět a informovat členy komise na příštím jednání 

        

• Ing. Stehlík- podnět č. 544 Přepočet VDJ ve formuláři min. a max. produkce (opatření 6.1.1): 

předchozí trvá. ABK projednala problémy související s řešením podnětu s ministrem zemědělství  

Ing. Milkem dne 26. 2. 2018 a NM Ing. Jílkem (Sekce zemědělských komodit ekologického 

zemědělství) 21. 5. 2018. Podnět je dlouhodobě bez návrhu dalšího řešení. 

úkol: Ing. Stehlík- zůstává ve fázi sledování, podnět bude referován státnímu tajemníkovi (Mgr. Sixta) 

na plánované schůzce 12. 3. 2019  

 

•  Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry ; podnět č.525 Slučování DPB 

a změna kultury; Možnost rozdělit půdní blok v LPIS; Přesné kontrolování hranic pozemků, dvou 

uživatelů na jednom půdním bloku; Možnost deklarace menší výměry do LPIS bez nutnosti zakreslení; 

Deklarace zbytkové plochy: předchozí trvá, projednáno 20. 2. 2017 s NM Ing. Sekáčem, následně 7. 6. 

2017 se zástupci MZe (Ing. Typoltová, Ing. Bukovský), 4. 10. 2017 (NM Ing. Sekáč, Ing. Tabery),  

26. 2. 2018 (ministr zemědělství Ing. Milek) 

Mgr. Havlíček- v návaznosti na minulé jednání komise budou nevládní zemědělské organizace 

informovány o probíhajících workshopech (v průběhu března a dubna 2019) 

Ing. Stehlík- v novém systému je nutno ohlídat zápočty odchylek a snížení fyzických kontrol  

Ing. Belada- rovněž je důležité co nejlépe nastavit rozdělení PB 

úkol: Ing. Stehlík- v současné době bez dalšího vývoje řešení (problém v nastavení koncepce LPISu), 

zůstává ve fázi sledování. Podnět bude referován státnímu tajemníkovi (Mgr. Sixta) na plánované 

schůzce 12. 3. 2019. 

 

•  Mgr. Havlíček, p. Burkoň- podnět č.476 Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího:  

Ing. Stehlík- ABK projednala problémy související s řešením podnětu s ministrem zemědělství  
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Ing. Milkem 26. 2. 2018 a NM Ing. Jílkem dne 21. 5. 2018. Pokračuje se ve spolupráci s Odd. státní 

statistické služby MZe a SZIF (Ing. Zavadil, Ing. Šebestyán). Podnět byl 20. 9. 2018 odeslán ministrovi 

zemědělství k posouzení. 

úkol: Ing. Stehlík- podnět bude referován státnímu tajemníkovi (Mgr. Sixta) na plánované schůzce  

12. 3. 2019  

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.534 Siláž na poli: řešení podnětu trvá. S návrhem řešení, který iniciovala ABK 

a byl zpracován ve spolupráci se zástupci ÚKZÚZ (Ing. Svoboda) a VÚZV (Ing. Loučka), byl obeznámen 

zástupce NM Ing. Jílek 21. 5. 2018. Podnět byl 20. 9. 2018 odeslán ministrovi zemědělství k přímému 

posouzení. Zpracovaný návrh řešení uložení siláže na ZP a související korespondenci předala  

Bc. Augustinová na vyžádání Odd. vnější legislativy MZe (8/2018). Problematika je řešena v novele 

prováděcí vyhlášky č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech (vyhláška 

provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů).  

úkol: podnět nadále zůstává ve fázi sledování a bude referován státnímu tajemníkovi (Mgr. Sixta)  

na plánované schůzce 12. 3. 2019  

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.545 Problematika výběrových řízení - pořízení zeměd. strojů (opatření 

4.1.1); Výběrové řízení na investice, které nejsou podpořené dotací: Ing. Stehlík- problematika VŘ tak, 

jak jsme ji prezentovali zhruba před rokem, se nyní v Přezkumné komisi PRV neobjevuje. Podnět 

zůstává ve fázi dlouhodobého sledování. Návrh Ing. Belady byl odeslán NM Ing. Sekáčovi (Sekce  

pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání). 

Ing. Stehlík- rád bych zde zmínil problém, který vzniká v rámci VŘ v dotačním programu mladý 

začínající zemědělec (dále MZZ) konkrétně u zvířat. MZZ může odkupovat zvířata, zásoby a investiční 

majetek od osoby blízké. U pozemků je to možné na základě znaleckých posudků. Část regionálních 

pracovišť SZIF propaguje návrh, že by v případě odkupu zvířat bylo vhodné připravit VŘ. Což je 

z našeho hlediska nepřípustné. Navrhuji, aby pracovníci SZIF ve spolupráci s chovatelskými svazy 

připravili tabulku doporučených cen za hospod. zvířata (nastavit určité limity). 

Mgr. Havlíček- VŘ v tomto případě není možné, jelikož se jedná o přímý nákup. Problém nastává  

u jedné podmínky a to v případě, že zadavatel zadává zakázku mimo režim zákona – nesmí vyzvat 

osobu blízkou, pokud nezveřejní informace na všech portálech. Přímý nákup tedy je možný, ale musí 

splnit podmínku zveřejnění. Návrh limitů do určité max. výše by byl nejvhodnější.  

Mgr. Ing. Šebek- osoba blízká je tedy definovaná i v tomto případě dle §22 NOZ (zákon 89/2012 Sb.) 

Ing. Stehlík- bylo by vhodné rozšířit nákupy zvířat formou limitů u programu MZZ, je tedy nutná 

změna příručky (Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova).  

úkol: Ing. Stehlík- požádal Mgr. Havlíčka o přípravu výše uvedeného návrhu změny dané příručky. 

Podnět bude referován státnímu tajemníkovi (Mgr. Sixta) na plánované schůzce 12. 3. 2019  

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.547 Administrace výplat LHO: vzhledem k zaslanému stanovisku (viz zápis  

ze 105. jednání) je řešení podnětu nyní ve fázi dlouhodobého sledování (6/2019) 

 

•  podněty týkající se PGRLF:  

podnět č.568 PGRLF - kritérium příbuzenských vztahů jako důvod k zamítnutí žádostí o podporu; 

podnět č.573 PGRLF - nákup půdy a snížení jistiny de-minimis; podnět č.593 PGRLF - zamítnutí žádosti 
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na snížení jistiny úvěru na nákup půdy z důvodu nedoplatku vůči PF; podnět č.594 PGRLF - zamítnutí 

žádosti na snížení jistiny úvěru na nákup půdy (prodej mezi příbuznými); podnět č.595 PGRLF - Nákup 

půdy snížení jistiny, doložení potvrzení o vyčerpání úvěru; podnět č.598 PGRLF - informace  

ke smlouvě: podněty byly opakovaně projednány se zástupci PGRLF, a.s. (viz zápis ze 104. jednání). 

Mgr. Ing. Šebek informoval členy komise o rozhodnutí soudu v neprospěch PGRLF (jeden z výše 

uvedených podnětů), závěr byl obdobný jako předpokládala komise – nelze neuvést pádní důvod 

zamítnutí žádosti  a  pouze žadateli oznámit, že tak rozhodlo představenstvo PGRLF.  

úkol: Ing. Stehlík- řešení trvá, vzhledem k výměně předsedy představenstva PGRLF (tč. Mgr.  

Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck) se uskuteční v dubnu 2019 setkání obou předsedů k vzájemnému 

seznámení s činností komise. Jednání se za ABK zúčastní rovněž Ing. Belada. Termín bude upřesněn 

dodatečně (zabezpečí Bc. Augustinová). 

 

•  p. Urbánková - podnět č.566 Porážky skotu na pastvině střelnou zbraní: Ing. Stehlík- materiál byl 

legislativně připraven MZe (viz. předchozí zápis); personální problém SVS ohledně účasti státních 

veterinářů při porážce na farmě přetrvává (chybí cca 10 lidí) 

úkol: Ing. Stehlík- podnět zůstává nadále ve sledování dalšího řešení 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.602 Národní dotace – modernizace formulářů: Ing. Stehlík- v současné době 

probíhá proces přenastavení systému podávání žádostí o ND. V průběhu r. 2019 bude probíhat  

ve stejném režimu jako dosud, s novou verzí se počítá až od r. 2020. 

Mgr. Havlíček- nadále v řešení, návrh bude projednán Zemědělským výboremv průběhu března, 

platnost od 1/2020 (SZIF vytvoří/zajistí informační systém pro ND).  

úkol: Ing. Stehlík- ve sledování realizace 

 

•  Ing. Čech- podnět č.609 Vyhláška č. 172/2015 Sb. (o informační povinnosti příjemce potravin  

v místě určení): autor navrhuje omezení množství bez potřeby ohlašování pro malé prodejce (např.  

u zeleniny a ovoce do 20 kg).  

Ing. Čech- byl vznesen dotaz na Odbor rostlinných komodit: informační povinnost je nutná z důvodu, 

aby nedocházelo k dovážení po částech a opakovaně s nastaveným minimálním limitem; jakýkoliv 

počet se proto musí hlásit 24 hod předem 

úkol: Ing. Stehlík- je vhodné vyvolat diskusi s NM Sekce zemědělství a potravinářství Ing. Fialkou 

(zástupce MZe), Ing. Ludvíkem (předseda Ovocnářské unie) a Ing. Hankou (předseda Zelinářské unie 

Čech a Moravy). Termín se stanoví dodatečně. 

 

•   Mgr.  Ing. Šebek- podnět č.612 Prokazování nepoužití POR na plochách EFA : viz. zápis z minulého 

jednání. Mgr. Havlíček- z vyjádření SZIF: „systém kontrol na místě je nastavený tak, že pokud žadatel 

vůbec nepoužívá POR, pak nemusí vést evidenci a její vedení se nevyžaduje. Pokud žadatel používá 

POR, ale na jiných DPB než s výskytem EFA, pak je evidence POR vyžadována pro ověření, že nebyly 

POR použity právě na těch DPB, kde se kvůli EFA používat nesmí. Dále na toto upozorníme Oddělení 

inspekční služby na poradě VOIS a také na školení pro terénní inspektory před zahájením kontrolní 

kampaně v květnu.“ 

úkol: vyřešeno - vyřadit 
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• p. Urbánková, Mgr. Ing. Šebek- podnět č.613 Přístřešky pro koně: Ing. Stehlík- vzhledem k zápisu 

z předchozího jednání je nyní podnět ve sledování případných změn 

úkol: ve sledování 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•  podnět č.615 Přístup stavebního odboru MÚ, povolení: Ing. Stehlík- dle autora podnětu se jedná  

o zbytečné vyžadování stavebního povolení na mobilní maringotku určenou pro uschování balíku 

sena (viz znění podnětu, uveden konkrétní MÚ). 

Ing. Stehlík- stávající legislativní úprava nevyžaduje stavební povolení na mobilní stavbu, pokud 

nestojí na místě déle než jeden rok. Podnět odešleme k vyjádření řediteli SPÚ Ing. Vrbovi 

úkol: Bc. Augustinová- odeslat podnět k vyjádření (Ing. Vrba) 

 

4.     Různé, diskuse  

 

•  po jednání ABK MZe proběhla diskuse členů komise s JUDr. Pavlem Teličkou, který se již v roce 

2012 zúčastnil jednání komise jakožto člen tzv. Stoiberovy pracovní skupiny, což byla obdoba 

antibyrokratické komise při Evropské komisi působící v oblasti snižování administrativní zátěže. 

Pan předseda Ing. Stehlík obeznámil JUDr. Teličku s vývojem činnosti ABK MZe během uplynulých let 

a zmínil zejména nejpalčivější podněty, které komise řeší ve spojitosti s evropskou legislativou 

(zejména podněty č.566 Porážky skotu na pastvině střelnou zbraní a č.613 Přístřešky pro koně).  

Dále probíhala diskuse zástupců nevládních zemědělských organizací o vývoji společné zemědělské 

politiky. 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 20. 3. 2019 od 10,00 hodin. 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


