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Zápis ze 115. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 6. 11. 2019 

 
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Bc. Daniela Augustinová, Ing. Josef Čech, Kateřina Urbánková,  

Ing. Ladislav Skopal, Vít Hejna, Mgr. Petr Žůrek S.T.D, Romana Zemanová, Ing. Bohumil Belada,  

Ing. František Winter 

Omluveni:  Josef Hlahůlek, Jaroslav Havel, RNDr. Jiří Mach, Ing. David Brož 

Hosté:  

Mgr. Jan Havlíček- zástupce Sekce správních činností (SZIF)  

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek- zástupce ASZ ČR a Expertní skupiny MPO 

 

1.     Úvod 

 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 115. jednání ABK.  

 

2.     Kontrola zápisu ze 114. jednání ABK 

 

Zápis ze 114. 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- ABK bylo doručeno vyjádření MŽP, které obdrželi všichni členové komise.  

 

•  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- 16. 10. 2019 se uskutečnila schůzka zástupců ABK  

a Ing. Pavlové (náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování MMR). Projednávaly se 

problémy vztahující se k novému stavebnímu zákonu, zejména v oblasti bydlení na farmách 

v nezastavěném území (stávající úprava zákona neumožňuje zemědělcům postavit si u své farmy 

dům určený k bydlení). K tématu bude připravena metodika ze strany MMR. 

Mělo by dojít ke zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů (územní řízení, stavební řízení  

a posouzení vlivů na životní prostředí se sloučí do jednotného povolovacího řízení), sjednocení 

stavebních úřadů a vytvoření tzv. Nejvyššího stavebního úřadu.  Bude tedy vydáváno jen jedno 

závazné stanovisko, které v sobě bude zahrnovat všechny dotčené subjekty (jeden úřad - jedno 

razítko - jedno povolení). Obecně se tak předpokládá zkrácení povolovacího řízení u staveb. Pokud se 
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úřad nevyjádří ve třicetidenní lhůtě (ve složitějších případech 60 dní), bude se žádost považovat  

za vyřízenou = fikce souhlasu.  

úkol: Ing. Stehlík- řešení podnětů trvá, nyní je podnět dále 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- 7. 10. 2019 proběhlo jednání s NM Ing. Kendíkem. Byly projednány zejména body týkající 

se pravidelnosti aktualizací OPVZ a režimu náhrad za újmy na velkoplošných pásmech OPVZ.  

 K podnětu bylo rovněž zasláno vyjádření MŽP: „V současné době je evidence ochranných pásem 

vodních zdrojů (OPVZ) plně zaktualizována na základě fyzické kontroly všech vydaných, resp. 

dohledaných dokumentů o stanovení pásem hygienické ochrany a OPVZ. Další aktualizace probíhá  

a bude nadále probíhat periodicky v ročním intervalu dle údajů evidence vodoprávních povolení, jíž 

garantuje MZe. Každoroční počet prováděných změn OPVZ (vznik, zrušení či změna vymezení) řádově 

v desítkách případů je v porovnání s počtem evidovaných OPVZ (cca 15000) poměrně nízký a roční 

interval aktualizace se jeví jako optimální z hlediska nákladů na aktualizaci vynakládaných z rozpočtu 

MŽP a zajištěním dostatečné míry aktuálnosti informací.  

Pokud je ze strany MZe zájem na častější aktualizaci z hlediska využití dat pro systém LPIS (což 

nesouvisí s úrovní ochrany vod, ale primárně s vyšší znalostí zemědělských subjektů), bylo by nutné, 

aby se MZe na častější aktualizaci finančně i organizačně podílelo. Je třeba zdůraznit, že se jedná 

pouze o pomocnou evidenci a pro posuzování konkrétních případů (tj. např. porušení zákazu 

používání některých pesticidů v OPVZ) je nutné vždy vycházet z platných primárních dokumentů, 

jimiž bylo ochranné pásmo stanoveno. 

Doporučujeme tedy zachování stávajícího stavu. Nicméně o podnětu je možno dále diskutovat. 

Protože se však jedná o otázku věcnou, nikoli právní, odkazuji na odbor ochrany vod (Ing. Zavadil).“ 

úkol: Ing. Stehlík- podnět je součástí zpracovaného materiálu ABK MZe, který bude projednáván 

poradou vedení v druhé polovině listopadu. Ohledně dalšího postupu řešení budeme informovat  

na příštím jednání ABK.            

 

• Ing. Stehlík, Ing. Skopal- podnět č. 400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: nadále trvá požadavek 

komise, že je nutné vést dialog se zástupci MZe a pokusit se v co největší možné míře  

o harmonizaci číselníků a sjednocení kategorizace zvířat (MZe/ ČSÚ/ SZIF) a doplňování alespoň 

částečných, již jednou zadaných, údajů. 

Ing. Stehlík- podnět se nadále řeší ve spolupráci s ŘO Ing. Typoltovou (Odbor zemědělských registrů). 

Rovněž byl referován i na plánovaném jednání s panem ministrem 7. 10. 2019. 

úkol: Ing. Stehlík- podnět je součástí zpracovaného materiálu ABK MZe, který bude projednáván 

poradou vedení v druhé polovině listopadu. Ohledně dalšího postupu řešení budeme informovat  

na příštím jednání ABK.            

 

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

předchozí trvá, dlouhodobě beze změny v postupu dalšího řešení 

Ing. Stehlík- k dlouhodobě projednávanému „Jednotnému systému kategorizace VDJ“ doplňujeme 

vyjádření ŘO Ing. Kuny; Odbor environmentálních podpor PRV: „Po dohodě s NM Sekáčem budeme 
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vypracovávat krátkou informaci o VDJ/DJ. Pro potřeby vypořádání lze minimálně uvést, že v rámci 

nastavení dotačních podmínek pro programové období 2021-2027 předpokládáme zachování 

jednotného systému VDJ ve všech dotačních programech (jednotné koeficienty a věkové hranice).“ 

úkol:  Ing. Stehlík- podnět je součástí zpracovaného materiálu ABK MZe, který bude projednáván 

poradou vedení v druhé polovině listopadu. Ohledně dalšího postupu řešení budeme informovat  

na příštím jednání ABK.            

 

•  Ing. Stehlík, Mgr. Havlíček- 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: Ing. Stehlík- řešení podnětu je nyní ve sledování. Koncem roku 2019 

oslovíme zástupce SZIF Ing. Vopavu a požádáme ho o zaslání krátké informace k monitoringu.  

úkol: Ing. Stehlík- podnět je součástí zpracovaného materiálu ABK MZe, který bude projednáván 

poradou vedení v druhé polovině listopadu. Problém chceme řešit v rámci přípravy podmínek 

nového programového období SZP. Ohledně dalšího postupu řešení budeme informovat na příštím 

jednání ABK.            

 

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

Ing. Stehlík, Ing. Skopal- řešení podnětu se nachází ve fázi sledování, ABK osloví oddělení státní 

statistické služby a požádá o informaci ohledně vývoje zavedení změn (Ing. Sikora). Podnět byl 

informativně referován panu ministrovi na plánované schůzce dne 7. 10. 2019. 

úkol: Ing. Stehlík- pokračuje řešení, Bc. Augustinová osloví Ing. Sikoru a požádá o zaslání informace 

 

• Ing. Stehlík, Ing. Skopal- podnět č. 534 Siláž na poli; podnět č. 619 Návrh novely vyhlášky  

č. 295/2015 Sb., podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě (§ 2a):  

Ing. Stehlík- dne 4. 10. 2019 se uskutečnilo jednání zástupců MŽP, ÚKZÚZ, MZe a ABK k vypořádání 

připomínek (materiál nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením).  

Některé dohodnuté podmínky:  

- siláž/senáž pro krmení lze skladovat na zemědělské půdě po dobu maximálně 8 měsíců (pokud je 

uložení pouze dočasné) 

- hmotnost nepřesahuje 200 t  

- nachází minimálně 50 m od povrchových vod a OPVZ  

- místo uložení je zajištěno, aby nedošlo k průniku senážních nebo silážních šťáv do půdy; musí být 

zakryto; ohlášeno příslušnému vodoprávnímu úřadu 

- půda bude uvedena do původního stavu do 1 roku; na stejném místě lze siláž/senáž uložit až po 4 

letech od vyskladnění 

- musí být vedena evidence 

úkol: Ing. Stehlík- podnět se nachází ve fázi sledování legislativního procesu 

 

• Ing. Stehlík, Ing. Skopal- podnět č. 545 Problematika výběrových řízení; Limity na zem. stroje:  

Ing. Stehlík- podnět je součástí zpracovaného materiálu ABK MZe, který bude projednáván poradou 

vedení v druhé polovině listopadu. V současné době jsou nově podlimitní zakázky řešeny 

marketingovým průzkumem, což je pozitivní posun.  
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úkol: Ing. Stehlík- chceme i nadále iniciovat diskusi pro nové programové období o možném řešení 

některých podlimitních zakázek na určité druhy pořizovaného majetku přímo limity    

 

•  definice malých a středních podniků (vznik registru): Ing. Stehlík- požadavek na vznik registru 

malých a středních podniků, který vyplynul z dubnového jednání s předsedou představenstva PGRLF, 

byl prostřednictvím Mgr. Ing. Šebka předán na červnovém jednání Expertní skupiny pro snižování 

administrativní zátěže podnikatelů MPO panu ministrovi Havlíčkovi. Po posledním jednání ES MPO, 

které se uskutečnilo 3. 10. 2019, se vývoj podnětu v rámci MPO neposunul.  

úkol: Ing. Stehlík- ABK osloví dopisem předsedy ministra MPO (zabezpečí Bc. Augustinová), podat 

informace na příštím jednání ABK  

 

•  p. Urbánková- podnět č.566 Porážky skotu na farmě střelnou zbraní: předchozí trvá; podnět má 

dvě roviny - porážka na pastvě vs. porážka střelnou zbraní. Porážka na pastvě: SVS připravila návrh 

vyhlášky; porážka střelnou zbraní: vyžaduje novelu EU legislativy.   

Ing. Stehlík- podnět byl referován panu ministrovi na plánované schůzce dne 7. 10. 2019 a zároveň je 

součástí zpracovaného materiálu ABK MZe, který bude projednáván poradou vedení v druhé 

polovině listopadu. Garantem podnětu je nyní ŘO Odboru zemědělských komodit Ing. Ehrlichová. 

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

 

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

v místě určení): jakákoliv hmotnost se musí hlásit 24 hod předem (rostlinné i živočišní komodity)  

Ing. Stehlík- jednání s předsedou Ovocnářské unie České republiky Ing. Ludvíkem zatím z časových 

důvodů nebylo uskutečněno. Úkol tedy nadále trvá; cílem je projednat, zdali se neplánuje případná 

změna vyhlášky k úpravě povoleného množství (termín zabezpečí Ing. Stehlík). 

úkol: Ing. Stehlík- v současné době je podnět ve sledování 

 

• p. Urbánková- podnět č. 613 Přístřešky pro koně: doplňujeme vyjádření odboru legislativního: 

„povinnost mít stabilní přístřešky byla ze zákona na ochranu zvířat proti týrání na základě požadavku 

ABK v průběhu legislativního procesu vypuštěna. Sněmovní tisk č. 514, novela zákona na ochranu 

zvířat proti týrání – EU, je nyní v legislativním procesu před prvním čtením v Poslanecké sněmovně.“ 

úkol: Ing. Stehlík- nyní ve sledování legislativního procesu 

 

•  Mgr. Ing. Šebek- podnět č. 620 Osvědčení o nakládání s POR – zrušení výjimky pro rostlinolékaře: 

autor podnětu (s dosaženým vysokoškolským vzděláním v oboru Rostlinolékařství) si zapomněl 

prodloužit osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin III. stupně a musel absolvovat 

dvoudenní školení a následně složit písemní a ústní zkoušku. Jsme toho názoru, že pokud má někdo 

určité odborné vzdělání v dané oblasti, mělo by mu v tomto případě na nějaké úrovni platit obecně, 

tzn. nemusel by absolvovat následné opakující se školení z příslušného oboru (dosažené vzdělání 

platí).  

Ing. Stehlík- komisi bylo doručeno stanovisko NM Ing. Fialky. Pro jeho rozsáhlost uvádíme pouze část: 

„ ...Vámi požadovaná výjimka v rostlinolékařském zákoně by způsobila, že daná problematika by 

přestala být kompatibilní s evropskou legislativou. Podle čl. 5 Směrnice Evropského parlamentu  

a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení 
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udržitelného používání pesticidů, jsou členské státy EU povinny zajistit, aby všichni profesionální 

uživatelé, distributoři a poradci měli přístup k náležité odborné přípravě poskytované subjekty, jež 

byly určeny příslušnými orgány. Tu tvoří jak základní, tak doplňující odborná příprava zaměřená  

na získání a případnou aktualizaci znalostí. Odborná příprava je uspořádána tak, aby bylo zajištěno, 

že tito uživatelé, distributoři a poradci získají dostatečné znalosti o tématech uvedených v příloze  

I této směrnice, a to s přihlédnutím k jejich rozdílným úlohám a povinnostem.  

V poslední době je vyvíjen silný tlak na rozsah kurzů a zpřísnění podmínek k získání osvědčení  

o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Jednou z kritizovaných částí byl 

právě obsah vyučovaných osnov na školách a jejich relevantnost a dostatečnost pro uznání a získání 

těchto osvědčení. Ministerstvo zemědělství v předchozí novele rostlinolékařského zákona tuto 

možnost obhájilo. Vzhledem k ustanovením v evropské legislativě a k rychlému vývoji v oblasti 

přípravků na ochranu rostlin spojeným s výraznými změnami, kterou tato oblast prochází, je více než 

nutné si získané znalosti doplňovat. 

Ing. Stehlík- autorovi podnětu bylo zasláno výše uvedené stanovisko (zabezpečil Mgr. Ing. Šebek) 

úkol: Ing. Stehlík- po obdržení vyjádření autora podnětu budeme informovat o postupu řešení  

na příštím jednání 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č. 631 Výklad a řešení posunu historické veřejné cesty na soukromý pozemek:  

podnět ponecháme v rámci sledování pouze v tabulce podnětů ABK, ze zápisu bude dále vyřazen 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č. 632 Návrh na změnu legislativy - ohlašovací povinnost: jsme toho názoru, že 

v době elektronizace státní správy postrádá logiku, když chovatel již jednou někam zadá všechny 

potřebné údaje, v tomto případě ČMSCH, a musí stejné údaje přeposílat rovněž SZIF. Tyto údaje jsou 

taktéž uvedeny na Portálu farmáře, tj. agentura jako SZIF si tyto data může stáhnout. Podnět byl 

referován na plánovaném jednání s panem ministrem dne 7. 10. 2019.  

úkol: Ing. Stehlík- případná změna vyžaduje úpravu stávající legislativy  

 

•  p. Hejna, Ing. Stehlík- podnět č. 633 Návrh novely zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 

půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 

zemědělských půd (zákon o hnojivech): Ing. Stehlík- komise předala uvedený materiál Legislativní 

radě MZe (Ing. Pondělíček) 

úkol: Ing. Skopal- ověřit, zdali se podnětem bude Legislativní rada MZe zabývat 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č. 634 Četnost kontrol na minifarmě: Ing. Stehlík- komise obdržela podnět,  

ve kterém autor uvádí nadlimitní počet kontrol na své minifarmě (v průběhu 2 let 23 kontrol). 

Členům ABK byly zaslané další podklady související s podnětem (zaslal Mgr. Ing. Šebek).  

úkol: Ing. Stehlík- podnět byl referován panu ministrovi na plánovaném jednání dne 7. 10. 2019.  

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•  podnět č. 635 Spolupráce malých firem – dotační program PRV: Ing. Stehlík- člen ABK Ing. Winter 

upozornil na problém, kdy se v případě spolupráce malých firem dostávají žadatelé do problémů, 

jelikož na jedné straně jsme jim dotační pobídkou umožnili diverzifikovat zemědělskou prvovýrobu, 
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ale na druhé straně se jim touto činností zvýšil počet zaměstnanců. Tím se dostali do dotační pasti, 

jelikož tento nově vyhlášený dotační titul je pouze pro mikro podniky a oni se díky diverzifikaci  

a nově přijatými pracovníky mimo zemědělskou prvovýrobu dostali přes požadovaný počet.    

úkol: Ing. Stehlík- požádal Mgr. Havlíčka o prověření, zdali k dotačnímu tituly již byly podepsané 

nějaké dohody se žadateli  

 

•   podnět č. 636 Zakreslování rozměrů malých strojů po plánků (požadavek SZIF): Ing. Winter- 

narazili jsme na absurdní požadavky ze strany kontrolních orgánů SZIF u malých strojů, nástrojů  

a pomůcek. Žadatel musí nesmyslně zamalovávat rozměry nářadí do plánků a tečkovat umístění  

do katastrálních map. Dle našeho názoru jde o nesmyslný požadavek, nicméně je vyžadován 

kontrolními orgány SZIF. 

úkol: Ing. Stehlík požádal Mgr. Havlíčka o převzetí podnětu 

 

 

4.     Různé, diskuse   

•  19. 11. 2019 bude materiál „Podněty Antibyrokratické komise MZe“ předložen poradě vedení  

k projednání. Cílem materiálu je upozornit zejména na podněty, které jsou v komisi dlouhodobě 

řešeny s jednotlivými zástupci sekcí MZe a se zástupci garančních ministerstev. Ve spolupráci  

s dotčenými útvary chceme nastavit další postup jejich řešení pro následující období. 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 4. 12. 2019 od 11,00 hodin. 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


