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Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství-             

stručné hodnocení dosažených výsledků v období                

1. 1. 2012-25. 4. 2013 
 

- ABK MZe se v roce 2012 sešla celkem na 10 jednáních                                                                                                                

- tabulka ABK MZe obsahovala 50 podnětů, které komise řešila                                                                                                     

- počet podnětů přijatých k řešení = 54                                                                                                                                                     

- počet vyřešených podnětů = 41                                                                                                                                                                     

- počet sloučených podnětů = 10                                                                                                                                                                 

- počet podnětů předaných EK = 3 

- ABK MZe se v roce 2013 (1. 1. - 25. 4.) sešla celkem na 4 jednáních                                                                                                                

- tabulka ABK MZe obsahuje 56 podnětů, které komise  tč. řeší                                                                                                       

- počet podnětů přijatých k řešení = 23                                                                                                                                                    

- počet vyřešených podnětů = 18                                                                                                                                                                     

- počet sloučených podnětů = 2                                                                                                                                                                

- počet podnětů předaných EK = 0 

 

Okruhy témat s nejvyšším počtem přijatých podnětů: 

 Program rozvoje venkova (dále jen PRV) 

                            - Místní akční skupiny (dále jen MAS) 

                            - trvalý travní porost (dále jen TTP) 

                            - ekologické zemědělství    

                            - zálohy plateb AEO     

 

 zlepšení a efektivita systému Portálu farmáře (eAGRI) 

                            - nedostatečná spolehlivost a rychlost  

                            - nedostatečná kvalita výstupů   

                            - chybějící vlastní kategorizace zvířat 

                            - chybějící možnost vést evidenci provozních dat ke zvířatům  
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 efektivnější využití údajů z Registru půdy (dále jen LPIS)                                                                                                                                                                         

                            - znázornění eroze  

                            - evidence včelstev                                                                                                                                                                          

                            - evidence osázené plochy (mák, konopí) 

                            - restrukturalizace vinic                            

    

 duplicita dat      - vyplňování totožných vstupních údajů (identifikační údaje o žadateli), úřední 

ověřování (výpisy z Katastru nemovitostí a Obchodního rejstříku)                                                                                                                                                                                                               

                            - vyplňování statistických údajů (ČSÚ, ČMSCH, IZR) 

                            - doklady u pojištění plodin- potvrzení pojišťovny o provedené platbě + potvrzení 

bankovního subjektu (výpis z účtu) 

                            - provádění kontrol ze strany kontrolních organizací (SZIF, ÚKZÚZ, SVS, SRS, SZPI)  

 

 jiné                     - potvrzení bezdlužnosti 

                            - nerespektování administrativních lhůt (SZIF) 

                            - značení telat, zjednodušení prokazování příjmů za vlastní mléčné výrobky u 

žadatelů dotace na dojnice podle čl.68           

                            - prodej ze dvora u produkce rostlinného původu            

                            - odborná způsobilost, školení vs. dosažené odborné vzdělání        

                            - řešení podnětů ABK MZe na úrovni Evropské komise (Stoiberova prac.skupina)                                                                                                                                                                                                                               

                            - spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + MMR 

                            - spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + ČÚZK + SPÚ 

                            - spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + MŽP 

                            - zákon o snižování administrativní zátěže v zemědělství tzv. „sběrná novela   

Antibyro zákona“ 

    

 

                           Výstupy ABK MZe (souhrn dle zápisů z jednání)  

 

 Program rozvoje venkova  

Obecně problematika MAS:      

 Příloha 8- požadování rodných čísel není schváleno v Pravidlech, formulář Seznam členů, orgánů 

a zaměstnanců MAS je v systému zadán včetně RČ, tj. chybně. Požadované seznamy má již SZIF 

k dispozici jako tzv. Přílohu č. 8 - dochází k duplicitě informací. V případě že dochází ke změně 

údajů, je MAS povinna změnu ohlásit ve smyslu Pravidel aktualizací v Příloze 8.   

Proběhlo jednání zástupců ABK MZe, ŘO PRV a SZIF, duplicita odstraněna - Příloha 8 Pravidel op. IV.1.1 
nebude dále používána.  
                                                                                                                                                             

 Nejasnosti Pravidel pro op. IV PRV – 18. kolo PRV(bod 5.3)- nejasné a nejednoznačné formulace 

k uznatelnosti DPH, jako uznatelných nákladů (ad. ustanovení).      
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  Podnět je v řešení, t. č. probíhají jednání s ŘO PRV.   

 Nečinnost Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova vůči MAS ve věci hodnocení MAS 2011- 

v současné době probíhají jednání zástupců ABK MZe s ŘO PRV ve věci činnosti Hodnotitelské 

komise PRV (dále HK).  

Požadavek ABK MZe - ŘO PRV musí řádně nastavit systém hodnocení, archivaci a dohledatelnost všech 

zápisů z jednání HK, návrhů konkrétního hodnocení, vč. zdůvodnění konkrétních bodových hodnot 

přidělených v hodnocení. To především z důvodu možnosti zpětného nahlédnutí a následné konfrontace, 

proč HK provedla konkrétní hodnocení, na základě čeho, tak, aby každá MAS mohla závěr HK vyhodnotit a 

jeho konečný závěr zohlednit do dalšího sledovaného monitorovacího období. 

 

Trvalý travní porost - jednání zástupců ABK MZe, VO CPR, VŘ Sekce správní a SZIF - dosažený výsledek:                                                                                                                                                                                       

a) navyšování kontrol způsobilosti u obnovy TTP : posun kontrol na 15. 9., odstranění zmínky o vyloučení 

vyšší moci a snížení míry kontrol u obnovy TTP (procento kontrol splnění podmínek obnovy travních 

porostů ve smyslu ust. § 3j zák. č. 252/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno na 5% z počtu 

případů obnov).                                                                                                                                                                    

b) TTP- limit 30 cm : cíl - akceptován limit 30 cm u TTP i po 31. 10. Podnět byl zapracován do novely AEO- 

(podzimní pastva je umožněna; 30 cm neplatí pro základní pastviny a neplatí ani pro druhově bohaté 

pastviny; účinnost od 1. 1. 2013).      

 
Ekologické zemědělství-  požadavek ze strany ABK MZe již splněn. 
 
Nadbytečná administrativní zátěž českých ekologických zemědělců při používání vitamínů v krmivech 
v porovnání s použitím v jiných zemích EU.                                                                                                                             
Cíl- zjednodušit a zavést stejný režim i pro ČR. Proběhlo jednání s ředitelem odboru environmentální a 

ekologického zemědělství MZe, který navrhl zahrnout požadavky do probíhajících změn příslušného 
Metodického pokynu.  
 
 
Zálohy plateb AEO- požadavek ze strany ABK MZe akceptován.  
 
Byla navržena změna termínu plnění podmínek AEO z 31. 12. na 30. 11. běžného roku. Prošlo PM, na 
zadání se pracuje. 
 
 

 Portál farmáře   

Spolehlivost a rychlost- důsledná optimalizace systému je plánována do rozvojové smlouvy (2013).  

 
Nedostatečná kvalita výstupních sestav- požadavek na optimalizaci výpočtu a prezentaci sestav je zahrnut v 
připravované smlouvě na další rozvoj Integrovaného zemědělského registru (2013). 
 
Vlastní kategorizace zvířat- je vybudovaná funkcionalita, která umožňuje vlastní kategorizaci zvířat podle 
uživatelsky definovaných:        
                              - věkových kategorií 
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                  - váhových kategorií 
                  - kategorií dle počtů dnů po porodu 
                  - kategorie dle březosti 
                  - obecné kategorie 

 
Evidence provozních dat ke zvířatům- je vybudovaná funkcionalita, která umožňuje evidovat provozní 
údaje ke zvířatům, a to:          
                              - vážení zvířat 

                  - evidenci záznamů o inseminaci 
                  - obecné (blíže nespecifikované, uživatelsky definované) provozní údaje 

  
Tyto funkcionality jsou promítnuty jak do stájového registru, tak do výstupních sestav. V současné době se 
připravuje testování na vybraném vzorku chovatelů, kteří tyto funkcionality budou mít.                                    
ABK MZe kontaktovala VO CPR a požádala o umožnění přístupu pro člena komise do testovací verze RZ. Ze 
strany schvalovatele uživatelských přístupů do RZ bylo navrženo, aby ABK jmenovala svého zástupce, který 
bude zařazen mezi vzorek chovatelů, jejichž úkolem bude na svých hospodářstvích a chovaných zvířatech 
posoudit věcnou správnost provedených úprav. Navržen člen ABK MZe - akceptováno.                                                                                                                                                                          
 
Úkolem ABK MZe je v tuto chvíli ohlídat, aby kategorizace připravovaná Oddělením CPR MZe (Centrální 
pracoviště registrů) byla v souladu s požadavkem vytvořit jednotný systém kategorizace VDJ v rámci 
resortu zemědělství (včetně ČSÚ). 
 
  

 LPIS 
 
Znázornění eroze v LPIS- požadavek ze strany ABK MZe již splněn. 
 
Dotčeným zemědělcům působily odstíny barev zbytečné problémy dané odlišnými zobrazovacími 
schopnosti různých monitorů (mezi stávajícími barvami byly např. 3 odstíny zelené). ABK MZe kontaktovala 
CPR MZe, aby na základě množících se stížností ohledně znázornění vrstev eroze provedlo zúžení 
barevného spektra tak, aby odpovídalo 3 stupňům erozní ohroženosti (použití zelené barvy pro erozně 
neohrožené plochy-NEO, žluté pro mírně ohrožené-MEO a červené pro silně ohrožené-SEO). Požadavku 
ABK MZe bylo vyhověno, proběhla úprava aplikace v LPIS a metodického vysvětlení s platností od 1. 
července 2012.                                                                                                                               
 
Evidence včelstev- hlavním přínosem zavedení geoprostorové evidence stálých a kočovných stanovišť 

včelstev je zánik povinnosti hlásit umístění včelstev místně příslušnému úřadu (v době postřiku polí), 

včetně snížení administrativní zátěže. Proběhla úprava příslušné legislativy. Koncem r. 2012 začal sběr 

informací o umístění včelstev na konkrétních pozemcích včetně čísla parcel prostřednictvím formuláře 

zasílaného ústřední evidenci včel. V průběhu letošního roku včelaři své záznamy doplní či opraví, aby od    

1. 1. 2014 údaje obsažené v informačním systému byly aktualizované. 

Restrukturalizace vinic- požadavek ze strany ABK MZe již splněn. 
 
Úprava pro provádění zákresů osázených ploch vinic v LPIS je plně funkční od 29. 1. 2013. 
Odd. CPR zpracovalo metodiku a proškolilo pracovníky provádějící tuto činnost. 
S ohledem na platnou legislativu a dohodnuté procesy vzniká osázená plocha vinic na základě 
jednostranného aktu MZe, a to až do doby účinnosti novely zákona o zemědělství. Novela zákona o 
zemědělství se t. č. nachází v meziresortním připomínkovém řízení.                                 
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Evidence osázené plochy (mák, konopí)- ABK MZe navrhla, aby zemědělci mohli vyplnit formulář o 
pěstování konopí a máku v rámci jednotné žádosti o dotace na plochu v jednom prostředí a optimálně tak, 
aby mohli odevzdat hlášení o pěstování konopí a máku společně s žádostí o dotace na zemědělské 
agentury. Vedlejším efektem návrhu by bylo zanesení pěstebních ploch s konopím a mákem přímo do LPIS, 
do něhož má Generální ředitelství cel (dále jen GŘC) přístup. Kontroloři by tak měli data o pěstování máku 
přímo v systému. 
 
V současné době probíhají jednání zástupců ABK MZe, Celní správy a SZIF. Při podávání jednotné žádosti 
pěstitel máku a konopí doplní číslo osázeného půdního bloku (dále jen PB), po zpracování provede Celní 
správa kontrolu v LPIS. V případě nesouladu v evidenci proběhne kontrola u daného pěstitele Celní 
Správou. SZIF - příprava předtisků (pro letošní rok již nelze zahrnout, od r. 2014 bude součástí jednotné 
žádosti). Nutná legislativní změna (zákon o návykových látkách - doplnění místa pro příjem informací tj. 
SZIF + termín pro přijetí žádostí tj. 15. květen daného roku). Další postup realizace se bude vyvíjet ve 
spolupráci CS a SZIFu.                                                                                                                                                   
    

 

 Duplicitní vyplňování totožných vstupních údajů (identifikační údaje o žadateli), úřední ověřování - 

výpisy z Katastru nemovitostí (dále jen KN) a Obchodního rejstříku (dále jen OR) 

Na řešení podnětů týkajících se těchto požadavků ABK MZe podniká patřičné kroky vedoucí ke snížení 

administrativní zátěže kladené na zemědělce při vyplňování žádostí o dotace. Výhledově (zhruba do 2 let) 

by měl být realizován záměr podávat větší část žádostí o dotace pouze v elektronické podobě a eliminovat 

jejich následné zasílání v „papírové“ podobě (nutnost elektronického podpisu pro daného zemědělce).                                                                                                                                                                                                                                         

Na žádost ABK MZe proběhlo jednání se Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) o 

využití kombinace přístupového hesla do Portálu farmáře a autorizační sms jako alternativy elektronického 

podpisu. Požadavek nebyl akceptován. Novela zákona o zemědělství a o SZIFu (t. č. v připomínkovém 

řízení) počítá s úpravou, která umožní registrovaným uživatelům podávat žádost o dotaci přes Portál 

farmáře bez použití elektr. podpisu (od r. 2014). Do novely zákona o zemědělství a o SZIFu byla obecně 

doplněna možnost, která umožní podávat Portálem farmáře nejen žádosti o dotace, ale i jakákoliv další 

hlášení či podání bez nutnosti novelizovat jednotlivá NV.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Výpisy z KN mají již stejnou validitu výpisů z OR (změna od 31. 3. 2012), pokud jsou obojí v elektronické 

podobě (opatřené elektronickou značkou). Pracovníci příslušných úřadů mají povinnost si daný výpis 

vygenerovat sami, např. výpis z OR. Od 1/2012 požaduje KN doložení ověřených výpisů popřípadě jiných 

dokladů pouze v případě, pokud nejsou na daném úřadě k dispozici v elektronické podobě. 

Na žádost ABK MZe proběhla jednání zástupců SZIF a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále 

jen ČÚKZ) o možnosti přístupu SZIFu do KN. ČÚZK požadavku vyhověl a t. č. má SZIF umožněn tento přístup 

prostřednictvím dálkového přístupu MZe.   

 

 Duplicitní vyplňování statistických údajů 

Odbor informačních a komunikačních technologií MZe (dále jen ICT) t. č. pracuje na realizaci požadavku 

ABK MZe ohledně zjednodušení přípravy a odesílání výkazů, které musí zemědělci předkládat Českému 

statistickému úřadu (dále jen ČSÚ), přímo z Portálu farmáře. 

 Hlavní přínos:  
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      - snížení administrativy spojené s vyplňováním hlášení (formulář bude předvyplněný aktuálními údaji 
z registrů MZe, uživatel následně doplní pouze údaje, které v Registrech MZe nejsou) 
     - archivace jednotlivých hlášení 
     - odeslání hlášení na ČSÚ 
     - kontrola formulářů podle parametrů ČSÚ 
     - notifikace upozorňující na nutnost vyplnění výkazu 
     - přehled o výkazech, které musí subjekt ČSÚ předkládat 
 
 

 Duplicitní doklady u pojištění plodin - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (dále jen 

PGRLF) 

Požadavek ze strany ABK MZe splněn. 
 
Proběhlo jednání zástupců ABK MZe s vedoucí odboru podpor PGRLF, řešena duplicita ve vyžadování 

potvrzení od pojišťovny a zároveň výpis z účtu o provedení platby u podpory pěstiteli na úhradu nákladů 

spojených s pojištěním plodin. Navrhovanému řešení vyhověno = vyžadovat se bude pouze potvrzení od 

pojišťovny.            

  

 Duplicita kontrol ze strany kontrolních organizací (SZIF, ÚKZÚZ, SVS, SRS, SZPI)  

Řešeno v rámci transformace dozorových a kontrolních organizací podřízených MZe. 

 

 Potvrzení bezdlužnosti 

Podnět projednáván se SZIF a ŘO PRV, následně s Generálním finančním ředitelstvím. Cílem bylo získání 

oprávnění SZIFu nahlížet do evidence finančních úřadů.                                                                                                 

Záměr nelze provést t. č. z důvodu:     

technického - propojenost centrální databáze s databázemi místně příslušných finančních úřadů                                                                

legislativního - daňový řád ukládá povinnost mlčenlivosti, tzn. jednat s Ministerstvem financí (dále jen MF) 

o poskytování údajů o daňových subjektech (nutná případná novela daňového řádu). 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Nerespektování administrativních lhůt  (SZIF) 
 

Opakovaně řešená problematika nedodržování lhůt u SZIF. Na základě předložené analýzy zpracované 
SZIFem byla daná lhůta pro administraci změnových hlášení překročena v průměru o 10 dní (většina těchto 
hlášení se týkala změny žadatele). Řešena větší samostatnost konkrétně dvou regionů (zde byl totiž počet 
překročených lhůt evidentně vyšší).                                                                                                                                      
ABK požadovala, aby vyčíslení dodržování lhůt jak u projektových opatření, tak i u plošných plateb, bylo 
součástí výroční zprávy SZIFu.                                                                                                                                                                                                                          
 
 

 Značení telat, zjednodušení prokazování příjmů za vlastní mléčné výrobky u žadatelů dotace na 
dojnice podle čl.68        

 
Požadavek ze strany ABK MZe splněn. 
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Nadbytečná administrativní a ekonomická zátěž. Evropský předpis vyžaduje označovat telata min. 1x za 20 
dní, český předpis vyžadoval 1x za 3 dny. Došlo ke změně ve vyhlášce 136/2004 (novela vyhlášky). Chovatel, 
který označí a nahlásí ÚE každé nově narozené tele do 72h, bude v hlášení udávat pouze 1 datum. Ten, 
který nahlásí zvíře nad 72h od narození, bude uvádět datum narození + datum označení. Pokud tele 
nebude zaregistrované v ÚE v časovém úseku do 27 dnů- zvíře nebude způsobilé pro vyplácení dotací. 
 
Podle platné legislativy byli producenti mléka, kteří sami zpracovávali své mléko do výrobků a uváděli na 
trh, zatíženi neúměrnými byrokratickými požadavky na prokazování příjmů pro potřebu stanovení výše 
dotace na dojnice podle čl.68. Novelou NV č.60/2012 Sb. bylo umožněno, aby pro potřebu stanovení výše 
dotace mohli tito producenti použít přepočet na průměrnou roční užitkovost dojnic v ČR a přepočítat 
příjem pomoci průměrné ceny dosahované v příslušném kalendářním období pro předloženou žádost o 
dotaci. 
 
 
 

 Prodej ze dvora u produkce rostlinného původu   
 
Na zpracování řešení podnětu se t. č. pracuje. 
 
ABK MZe oslovila dopisem zelinářské a ovocnářské svazy, aby dodaly komisi podněty a návrhy ke snížení 
byrokracie na úseku legislativy u rostlinné produkce.                                               
Pro výrobce marmelád t. č. chybí výjimka ve vyhlášce (o přizpůsobení veterinárních a hygienických 
požadavků pro malé farmy, které zpracovávají ovoce atd.). Konzultováno s ŘO potravinářské výroby a 
legislativy, zástupci ABK MZe a VŘ Sekce potrav. výrob.                                                                                 
Projednáno na PM, schváleno a zadáno příslušnému útvaru MZe k vypracování návrhu legislativních změn 
týkajících se tohoto opatření.  
Předseda ABK MZe vyzval členy komise, aby apelovali v rámci svých svazů na zpracovatele ovoce a zeleniny 
a případné návrhy k tématu (viz. Příručka pro provozovatele potravinářských podniků, zákon č. 110/1997 
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (zejména §3, 5, 6, 10) na 
http://eagri.cz/public/web/file/50727/MZe_Prirucka_potraviny_tisk.pdf) předložili prostřednictvím Ing. 
Perlingera k jednání s VŘ Sekce potrav. výrob. 
 
 

 Odborná způsobilost, školení vs. dosažené odborné vzdělání                                                                                             
 
Na zpracování řešení podnětu se t. č. pracuje. 
 
Cíl- uznávání dosaženého vzdělání v oboru, které je předmětem školení. 
ABK MZe odeslala požadavek NM RNDr. Machovi ohledně výčtu všech dostupných vyhlášek, u kterých je 
potřeba pro splnění určité legislativní povinnosti (chov, přeprava, pohoda zvířat atd.) absolvování školení či 
kurzů a neuznává se dosažené vzdělání v příslušném oboru. 
52. jednání ABK MZe se zúčastnil JUDr. Pavel Telička (člen tzv. Stoiberovy pracovní skupiny na úrovni EK), 
se kterým komise v roce 2012 spolupracovala. Společně se projednalo příslušné zadání a komisi byla 
přislíbena aktivní účast JUDr. Teličky při řešení těchto požadavků. 
 
 

 Řešení podnětů ABK MZe na úrovni Evropské komise  
 

Ve dnech 6. a 13. 3. 2012 proběhlo jednání na téma „Zpracování podnětů ABK pro EK“. Vybrané podněty, u 
kterých daný problém nelze řešit na úrovni práva ČR, neboť vyplývá z práva ES, byly zpracovány a 
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prostřednictvím Úseku pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU MZe odeslány k projednání p. 
E. Stoiberovi (Stoiberova pracovní skupina, EK) . 

 

 Spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + MMR 
 
V současné době probíhají jednání zástupců ABK MZe a MMR za účelem snížit administrativní zátěž 
kladenou na zemědělce. 
 
Okruhy projednávaných témat :  
 

 ohradníky, ploty- nevyžaduje se stavební povolení 
 jednoduché zemědělské stavby ve volné krajině - probíhají jednání se zástupci MMR a MŽP, cílem je 

nevyžadovat úplné stavební řízení pro malé stavby na zemědělské půdě např. přístřešky pro 
dobytek (akceptovatelné na základě předem stanovených parametrů). Po projednání s NM Ing. 
Kalousem (MMR) a ŘO obecné ochrany přírody a krajiny Ing. Klápštěm (MŽP) bylo domluveno, že 
bude svoláno společné trojstranné jednání MMR, MŽP a MZe (zástupci ABK MZe) s cílem najít 
přijatelné legislativní řešení.                                                                                                                                        

 pozemky v zastavěných oblastech (potvrzení Stavebního úřadu)- lze provádět změny na základě 
stavebního zákona § 2 a § 58.                                                                                                                                   
Ve stavebním zákoně v §2 odst. 1 písm c) je zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný 
v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným 
oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, přičemž v kombinaci s ust. 
§ 58 odst. 2 písm. a), dle kterého se do zastavěného území zahrnují pozemky v intravilánu a také 
vně intravilánu zastavěné stavební pozemky, lze dořešit různé parcely v oplocených zemědělských 
areálech, které jsou v KN formálně vedeny ještě jako zemědělská půda, byť reálně to tak není, 
neboť pomocí tohoto ustanovení by se taková plocha dala vyložit jako zastavěné území. 

 polní mlat- dle závěrů z jednání zástupců ABK a MMR byl z Úseku 1. NM Ing. Žáka odeslán dopis s 
návrhem definice polního mlatu ředitelce Odboru stavebního řádu Ing. Pavlové. Dle posledních 
informací ze strany MMR se dané zpracovává formou úpravy příslušného metodického pokynu. 

 
 

 Spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + ČÚZK + SPÚ  
 
Probíhají jednání zástupců ABK MZe + ČÚZK + SPÚ za účelem snížit administrativní zátěž kladenou na 
zemědělce. 
 
Okruhy projednávaných témat :  
 

 výmaz předkupního práva státu ke státním pozemkům, které byly Pozemkovým fondem prodány 
zemědělcům- žádost o výmaz zašle zemědělec (vlastník pozemku) na SPÚ, ten vše prověří a 
následně vyřídí s Katastrem nemovitostí výmaz. Lhůta k vyřízení by měla trvat max. 60 dní – 30 dní 
na SPÚ a 30 dní na KN.                                                                                                                                                
Dále se pokračuje v jednáních s ústředním ředitelem SPÚ JUDr. Šťovíčkem s cílem vyřídit výmaz 
přímo na SPÚ. Přislíbeno učinit potřebné kroky i v případě nutnosti novely o SPÚ.  
6. 3. 2013 měla být v platnosti vnitřní prováděcí směrnice v rámci nevyužití předkupního práva – 
neučiněno.                                                                                                                                                                                                                      

 umožnění převádět v KN ornou půdu na TTP a zpět bez nutnosti vyjádření jakéhokoliv úřadu.                                                                                                                                                    
Návrh - projednat zařazení do novely katastrálního zákona. 
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 Spolupráce a jednání zástupců ABK MZe + MŽP  
 

Probíhají jednání zástupců ABK MZe + MŽP za účelem snížit administrativní zátěž kladenou na zemědělce. 
 
Okruhy projednávaných témat :  
 

 změna Nitrátové směrnice- v současné době připravují zástupci ABK MZe návrh změny Nitrátové  
směrnice (v rámci resortu MZe). Na jednání s MŽP bude otevřena také otázka zjednodušení 
evidence přísunu dusíku v rámci farmy (návrh přepočtu produkce N na výměru podniku).  

 
 Zákon 167/2008 o ekologické újmě- tč. se pracuje na uskutečnění jednání k případné novele zákona  

s ŘO environmentálních rizik a ekologických škod Ing. Bláhou (MŽP). ABK MZe odeslala dopis 
náměstkovi ministra životního prostředí Mgr. Podivínskému se žádostí o stanovení termínu jednání. 

 
 jednoduché zemědělské stavby ve volné krajině - probíhají jednání se zástupci MŽP, viz. zápis výše 

uvedený (spolupráce ABK MZe + MMR) 
 

 

 Zákon o snižování administrativní zátěže v zemědělství  
 
ABK MZe ve spolupráci se zástupci ASZ ČR (členové komise) a právním oddělením MZe vypracovala návrh 
tzv. „sběrné novely Antibyro zákona“ – hlavním a zcela zásadním přínosem je snížení nadměrné 
byrokratické zátěže v těch nejdůležitějších zemědělských zákonech.  
Současná platná právní úprava zákonů v oblasti zemědělství neřeší problematiku snižování administrativní 
zátěže, respektive v průběhu času byla administrativní zátěž navýšena až na současnou úroveň.            
Současnou administrativní zátěž je proto nutné řešit, jelikož ne vždy se účinně a systematicky zaváděla do 
praxe a je tudíž dnes v řadě případů neodůvodněně vysoká. 
Z těchto důvodů byl předložen návrh tohoto zákona, který si klade za cíl v co nejkratší době odstranit 
nejvýraznější zátěž, která je na podnikatele v zemědělství kladena. 
 
 

                                                          Obecné informace 
 

ABK MZe se mj. ve své činnosti dále zabývá řešením individuálních podnětů z řad zemědělské veřejnosti, 
která se na komisi obrací a napomáhá odstraňovat zbytečnou byrokracii či pochybení ze strany příslušného 
úřadu, které může být v určitých případech pro daného zemědělce likvidační. 
 
 
Seznam členů Antibyrokratické komise MZe 
 

Ing. Josef Stehlík 
 

předseda komise 
předseda ASZ ČR 

 

Daniela Augustinová tajemnice komise 
Sekce správní MZe 

 

Lubomír Burkoň předseda Českomoravského svazu 
podnikatelů 

 

Ing. Tomáš Kreutzer ředitel úřadu 
Potravinářské komory ČR 

neúčastní se  
jednání ABK MZe 

Ing. Petr Krogman člen výboru 
Svazu marginálních oblastí 
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Zpracovala: Daniela Augustinová      
Schválil: Ing. Josef Stehlík                                                                                                                                  
ABK MZe 24. 4. 2013                                                                   

 

Ing. Jaroslav Šebek tajemník ASZ ČR  

Ing. Jaroslav Vojtěch zástupce Agrární komory ČR 
 

 

Ivan Jüptner předseda RK OS 
OSPZV-ASO ČR 

 

Radomír Hanačík člen předsednictva  
SPOV ČR 

 

Ing. Petr Mareš prezident Společnosti mladých agrárníků 
ČR 

 

Ing. Petra Škopová MBA obchodní ředitelka RENOMIA AGRO  

Ing. Vít Šimon Ph. D. člen představenstva Zemědělského svazu 
ČR 

 

Ing. Zdeněk Perlinger předseda PRO-BIO                                        
Svaz ekologických zemědělců 

 

Mgr. Řeháková Milena Samost. odd. vládní a parlamentní agendy 
MZe 

nový člen komise 

Mgr. Jan Havlíček  náměstek Sekce ředitele SZIF                                                            
zástupce za SZIF 

host s pravidelnou 
účastí na jednáních 


