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Zápis ze 127. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 27. 10. 2021 

 
Přítomni: Ing. Jan Doležal, Bc. Daniela Augustinová, Ing. Ladislav Skopal, Vít Hejna, Ing. Miroslav 

Koberna, CSc. 

Přítomni on-line: Ing. Josef Čech, Ing. Josef Stehlík, Kateřina Urbánková, Romana Zemanová, Ing. 

František Winter, Ing. David Brož, Ing. Bohumil Belada, Ing. Andrea Pondělíčková, Jaroslav Havel, Josef 

Hlahůlek, doc. Dr. Ing. Josef Kučera 

Omluveni: RNDr. Jiří Mach, PhDr. Marcela Pánková, PhD., Mgr. Ing. Jaroslav Šebek 

Hosté on-line:  

Mgr. Klára Gorgoňová - zástupce SZIF 

Ing. Vladimír Mana, L.L.M - náměstek ministra Sekce státní správy MŽP 

 

1.     Úvod 

 

Úvodem místopředseda Ing. Skopal informoval o programu 127. jednání ABK MZe: 

▪ schválení programu 

▪ kontrola a připomínky k zápisu ze 126. jednání ABK MZe; jednání s pozvanými hosty;  

kontrola plnění úkolů 

▪ nové podněty 

▪ různé, diskuse   

▪ závěr - stanovení termínu příštího jednání ABK 

Výše uvedený program byl schválen všemi přítomnými členy komise. 

 

 2.     Kontrola zápisu ze 126. jednání ABK MZe 

 

Zápis ze 126. jednání ABK MZe byl schválen členy komise. Ing. Doležal 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; č. 302 umisťování zemědělských staveb v krajině; podnět č. 446 MŽP - dopad zákona 

č. 41/2015 Sb. (pěstování RRD na velikostně omezených plochách v I. a II. třídě bonity ZPF na základě 

rozhodnutí OOP):  

Ing. Mana - novela zákona o ochraně ZPF je v procesu přípravy v rámci MŽP, v lednu 2022 by měl být 

návrh zákona odeslán do mezirezortního připomínkového řízení. V oblasti RRD: zruší se striktní zákaz 

pěstování RRD v I. a II. třídě bonity ZPF, budeme navrhovat výsadbu - protierozní ochrana pozemků 

(ve spolupráci s MZe). 



2 
 

 

úkol: úkol trvá, Ing. Mana - podat nové informace na příštím jednání komise. 

 

•  jednání MMR + ČÚZK + ABK: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- 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: viz 

uvedené v předchozím bodě.  

Nový stavební zákon je sice platný, ale nenabyl účinnosti. Povolování zemědělských staveb ve volné 

krajině je v gesci MMR. 

úkol: podněty zůstávají nadále ve sledování (řeší se společně s podněty MŽP, viz výše). 

 

•  Ing. Stehlík, doc. Kučera, Ing. Čech - podnět č. 400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: komise 

nadále usiluje o co největšího sjednocení číselníků a sjednocení ukazatelů poskytovaných ČSÚ pro 

statistické účely a poskytovaných MZe pro účel vedení registrů.  

Ing. Čech - pokračují další jednání se zástupci Odboru zemědělských registrů. Začátkem listopadu se 

uskuteční jednání ČSÚ a zástupců MZe (vzájemné odsouhlasení číselníků).  

úkol: podnět zůstává ve sledování, Ing. Čech - podat další informace ohledně spolupráce zástupců MZe 

a ČSÚ. 

 

•  Mgr. Gorgoňová, Ing. Stehlík,  Ing. Belada - 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; k podnětu byl přirazen i podnět č. 677 Slučování dílů půdních bloků se 

stejnou kulturou: nový systém monitoringu by měl akceptovat vzájemné zápočty výměry (plusové  

a mínusové).  

Mgr. Gorgoňová - nevládním zemědělským organizacím byl odeslán dopis generálního ředitele SZIF 

Ing. Šebestyána, MBA mj. i s informací k MACHU. S ohledem na nově získávané informace ze strany 

EK, které se týkají nastavení MACH je bohužel zřejmé, že v době zahájení příjmu JŽ 2022 by SZIF neměl 

dostatečně protestovaný IS a jeho spuštění by mohlo mít negativní dopady na žadatele. Proto SZIF 

plánuje realizovat MACH v pilotním režimu v roce 2022 a jeho výsledky se do administrace JŽ 2022 

nepromítnou. Plná implementace MACH se posouvá na rok 2023. Další část dopisu obsahuje výzvu  

pro nevládních zemědělské organizace s nabídkou další prezentace informací MACH ze strany SZIF 

(čeká se na reakci). 

úkol: zůstává ve fázi sledování, případné nové informace k tématu přednést na příštím jednání komise 

(Mgr. Gorgoňová). 

 

•  Mgr. Ing. Šebek - definice malých a středních podniků (vznik registru): ES MPO se v tuto chvíli věnuje 

zejména programům na podporu podnikatelů z hlediska ekonomických dopadů v rámci covidové 

situace. Požadavek ze strany ABK MZe na vznik systémového registru malých a středních podniků 

nadále trvá. 

Mgr. Ing. Šebek (e-mailem) - jednání ES MPO proběhlo 30. září 2021. Témata jednání:  

- živnostenský balíček (problematika exekucí, využívání digitálních služeb, sdílení dat státní 

správou); 
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- náměty na snižování administrativní zátěže v dalším období (problematika GDPR, problém  

s hledáním zaměstnanců atd.); 

- Ekoaudit (sběr nových námětů; posílení konkurenceschopnosti v ČR). 

Začátkem prosince 2021 plánuje MPO zveřejnit na webu souhrnný přehled o změnách pro podnikatele, 

které nastanou od 1. ledna 2022.  

úkol: Mgr. Ing. Šebek - podnět zůstává ve fázi sledování, příští jednání ES MPO se uskuteční v první 

polovině listopadu 2021. 

 

•  p. Urbánková - podnět č. 566 Porážky skotu na farmě: projednáno se SVS, viz předchozí zápis.   

S účinností od 9. září 2021 je za stanovených podmínek možné provádět v hospodářství porážky 

zdravých zvířat. Za náš svaz jsme domluveni s konkrétním chovatelem resp. členskou farmou, že 

počátkem příštího roku uskutečníme tzv. „ukázkovou“ porážku. Zatím tedy není možný, dle mého 

názoru, nejjednodušší způsob - a to se nám jeví jako porážka střelnou zbraní; pouze za přítomnosti SVS 

za předem daných podmínek (fixační klec, jateční zbraň). Např. po vzoru Německa, kde toto mají 

legislativně ošetřeno.  

úkol: podnět zůstává ve fázi sledování, další informace podat na příštím jednání ABK MZe. 

 

•   Ing. Stehlík, Ing. Skopal - podnět č. 632 Návrh na změnu legislativy - ohlašovací povinnost (předávání 

již jednou zadaných dat); podnět č. 668 Oznámení činnosti provozovatele Potravinářského podniku: 

ABK MZe definovala případy, u kterých dochází k duplicitě informací - zaslané body byly odeslány 

prostřednictvím Ing. Skopala zástupcům LR MZe. 

Ing. Skopal - v současné době stávající LR MZe ukončila svoji činnost (do jmenování nové vlády). 

úkol: Ing. Skopal - informovat členy komise o dalším fungování LR MZe na příštím jednání ABK MZe. 

 

•  p. Urbánková, Ing. Stehlík - podnět č. 646 Novela veterinárního zákona - připomínky: podnět zůstává 

nadále ve sledování; snížení věku pro porážky na farmách formulovat jako podnět pro novelu 

veterinárního zákona.  

úkol: p. Urbánková, Ing. Stehlík - formulovat daný požadavek jako podnět pro novelu veterinárního 

zákona. 

 

• Ing. Stehlík, Ing. Skopal - podnět č. 654 Registrace honebních společenství: viz předchozí zápis, 

předpokládaný datum spuštění databáze - leden 2022. Po upozornění Mgr. Ing. Šebkem vznesla 

komise požadavek ohledně doplnění kontaktů na zástupce HS v rejstříku (e-mail, tlf. číslo). 

úkol: Ing. Skopal - podnět ponecháme ve sledování do doplnění chybějících údajů (kontrola 1/2022). 

 

•  Ing. Doležal, Ing. Skopal - podnět č. 662 SPÚ - účtování zpětného nájmu: podnět z se zaměřením  

na problematiku nájemních smluv, které SPÚ rozesílá nájemcům pozemků (viz předchozí zápisy). 

Ing. Skopal - dle předchozího zápisu se mělo uskutečnit jednání s Ing. Havlíčkem (Sekce státního 

tajemníka) a zabezpečit termín jednání se zástupci Ministerstva financí (dále jen MF) ohledně návrhu 

možného řešení. Vzhledem k současné situaci bude řešení projednáno po stanovení nové vlády. 

Ing. Doležal - prostřednictvím ministryně financí jsem požádal NM MF Ing. Tylla o termín společného 

jednání (přislíbeno do konce listopadu). Cílem jednání bude navíc i upravit a sjednotit podmínky  

u všech orgánů státní správy, které administrují dotace (např. i SZIF, PGRLF).  
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úkol: Ing. Doležal - podat informace o vývoji řešení podnětu na příštím jednání. 

 

• p. Urbánková - podnět č. 673 Implementace vyhlášky č. 342/2012 Sb. (afr. mor/trvalé souvislé 

oplocení všech pozemků, na které mají chovaná prasata přístup/dvojitý plot): podnět je nadále ve fázi 

sledování; SVS má zájem se s chovateli individuálně dohodnout a upřednostňuje individuální přístup; 

probíhají kontroly na farmách. 

Ing. Stehlík - rád bych zde podotknul, že situace s africkým morem (dále jen AM) začíná být vážná 

zejména v blízkosti hranic. SVS požaduje dodržovat opatření ze strany chovatelů, tak bychom byli rádi, 

aby vznikl požadavek i směrem k myslivcům, resp. mysliveckým spolkům. Musíme žádat o zásadní 

regulaci černé zvěře.  

Ing. Belada - co se týče samotných kontrol, tak u větších chovů problémy naši zemědělci nemají. 

Drobné problémy jsou spíše u pastevních chovů, ale vše se řeší ve spolupráci se SVS. Rovněž souhlasím 

s tím, co zde pronesl Ing. Stehlík. Množství černé zvěře se musí zásadně snížit. Riziko přenosu AM je 

velké a je potřeba apelovat na myslivce. 

Ing. Doležal - apeluji tímto na všechny zástupce nevládních organizací, je nutno oslovit myslivecké 

skupiny a spolky a zabránit rozšíření nákazy. 

úkol: p. Urbánková - nadále sledovat vývoj řešení podnětu ve spolupráci se zástupci SVS. V případě 

nových sdělení, podat informace na příštím jednání komise. 

 

•   p. Hejna - podnět č. 676 Formulář "Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete":  

autor poukazuje na nadbytečnou administrativní zátěž, když musí formulář společně s kartami zvířat  

a kolkem dovézt na KVS, kde vše opět potvrdí. Jednáni se zástupci SVS a stanoviska k podnětu jsou 

k dispozici v zápisu ze 124. jednání komise.  

úkol: Ing. Doležal - plnění úkolu z minulého jednání nadále trvá, jednání se zástupci SVS se uskuteční 

v průběhu listopadu. Cílem je pokusit se se zástupci SVS tento požadavek zjednodušit a převést  

do elektronické podoby i v rámci návaznosti na digitalizaci státní správy (zabezpečí Ing. Doležal). 

  

•  PhDr. Pánková - podnět č. 691 Pravidla PRV operace 19.2.1: komisi bylo doručeno stanovisko odboru 

Řídící orgán PRV a bylo rozesláno všem členům komise (viz zápis ze 126. jednání ABK MZe). 

úkol: nadále trvá, PhDr. Pánková - podat informace o vývoji řešení na příštím jednání komise. 

 

•  p. Urbánková - podnět č. 692 PB vs. parcela (sjednocení přístupu MŽP a SZIF): podnět se zabývá 

nesouladem u obnov, prokazování škod, kompenzací atd., které CHKO vyplácí zemědělcům. SZIF 

prostřednictvím LPIS používá půdní bloky, AOPK ale používá čísla parcel. Pro zemědělce je to 

administrativně velmi náročné, je nutná dvojí evidence - uvítali bychom sjednocení anebo systém, 

který vygeneruje příslušná data (např. PB z LPIS generovat na čísla parcel). 

p. Urbánková - proběhlo jednání se zástupcem Odboru zemědělských registrů Ing. Typoltovou. 

Z hlediska LPIS lze generovat předtisk s parcelními čísly. Můj dotaz na NM MŽP Ing. Manu zní, zda nelze 

např. metodickým pokynem zjednodušit danou záležitost tak, aby se dalo na AOPK (např. při žádosti  

o újmu) doložit pouze tento automaticky vygenerovaný předtisk z LPIS (jsou tam katastrální čísla a vše 

potřebné). V rámci možného zjednodušení by tento předtisk byl ideální. Pracovníci AOPK mají přístup 

do LPIS a vše si můžou přímo ověřit. 
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Ing. Mana - prosím tedy p. Urbánkovou o zaslání zmíněného návrhu, projednám jej s kolegy z AOPK  

a budu komisi informovat.  

p. Urbánková - pokud by se výše uvedený návrh povedlo propojit i s právním důvodem užívání, 

ulehčíme práci i zaměstnancům AOPK (sníží se administrativní zátěž zemědělců i pracovníků a urychlí 

se vyplácení podpor). 

úkol: p. Urbánková - zaslat návrh NM MŽP Ing. Manovi, podat informace na příštím jednání komise. 

 

•  Ing. Doležal - podnět č. 697 Rybářský lístek: autor podnětu požaduje možnost zasílání rybářských 

lístků elektronicky. Komisi bylo doručeno stanovisko ŘO Odboru státní správy lesů, myslivosti  

a rybářství Ing. Žižky (viz zápis ze 126. jednání ABK MZe). 

Ing. Skopal - Ing. Žižka rovněž uvedl, že rybářský lístek (dále jen RL) je možné podat elektronicky 

prostřednictvím DS, následně zaplatit převodem a RL bude žadateli posléze zaslán poštou. 

Ing. Stehlík - trváme na tom, aby se zavedla možnost získat RL plně elektronicky. V dnešní době lze 

podstatně složitější záležitosti vyřídit plně on-line, proto není logické, že neexistuje možnost vyplnit 

žádost o vydání RL on-line, ten obratem uhradit a po přijetí platby by se žadateli odeslal elektronický 

RL (ten si buď vytiskne, nebo bude mít v telefonu). 

Ing. Skopal - budeme pokračovat v dalším jednání s NM Mgr. Mlynářem, abychom mohli RL  

a povolenky vydávat elektronicky (nutno výše uvedené projednat i se zástupci rybářských svazů). 

úkol: trvá, Ing. Skopal, Mgr. Ing. Šebek - uskutečnit jednání zástupců MZe, ABK MZe a rybářských svazů 

(termín zabezpečí NM Mgr. Mlynář), podat informace na příštím jednání komise. 

 

•  p. Urbánková - podnět č. 699 Welfare - ustájení hospodářských zvířat: dle Nařízení k EZ platí od roku 

2022 následující podmínka - ustájení hospodářských zvířat v budovách není povinné v oblastech  

s příhodnými podnebnými podmínkami, které zvířatům umožňují žít venku. Zvířata mají mít v takových 

případech přístup do přístřešků nebo zastíněných oblastí, které je chrání před nepříznivými 

povětrnostními podmínkami. Jako relevantní se zdá být ALS systémy, nebo stín od stromů  

na pastvinách a s tím souvisí následující (viz text podnětu). 

p. Urbánková - schůzka se zástupci MZe (Ing. Kuna, Ing. Bělinová) zatím neproběhla. Řešila jsem podnět 

se zástupci odboru ekologického zemědělství MZe - posuzování možnosti přirozeného úkrytu pro 

zvířata z hlediska ČIŽP a budu to ještě projednávat s NM MŽP Ing. Manou (poškození dřevin rostoucích 

mimo les).  

úkol: podnět dále ve sledování, p. Urbánková - projednat podnět a podat informace na příštím jednání. 

 

•  Mgr. Ing. Šebek - podnět č. 700 Hlášení odsunu zvířat na dočasné hospodářství /prodej; podnět  

č. 694 Evidence zvířat: předchozí trvá, Doc. Kučera (ČMSCH) zaslal k podnětu vyjádření (viz zápis  

ze 126. jednání).  

Mgr. Ing. Šebek zaslal k podnětu vyjádření: 

„Komunikoval jsem v rámci uvedeného podnětu stanovisko ČMSCH směrem k našim chovatelům 

ovcí a koz sdružených ve SCHOK. Naši kolegové ze SCHOK zásadně odmítají argumentaci a považují  

požadavek na vytěžování čísel OP od kupujících stále jako protiprávní.  

Jejich reakce je zde: 

Odpovědnost nevidíme na ČMSCH, ale na MZe, které tento požadavek dalo do vyhlášky. V souladu 

s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které je platné v celé EU a má aplikační 
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přednost před zákonem i podzákonnými právními předpisy (vyhlášky), lze osobní údaje fyzických 

osob zpracovávat pouze podle pravidel daných uvedeným nařízením EU. Toto nařízení ve čl. 5 

obsahuje základní zásady pro zpracování osobních údajů (tj. jejich získávání a následné zpracování 

pro jeden z daných účelů), mezi které náleží rovněž zásada zákonnosti zpracování a zásada 

minimalizace údajů, kdy lze zpracovávat pouze údaje k plnění smlouvy nebo zákonné povinnosti  

a dále pouze takové minimální údaje, kterou jsou opravdu nezbytné. 

V daném případě se tedy jedná o plnění smlouvy s chovatelem, kde lze vyžadovat pouze jeho 

základní identifikační údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Jiné údaje 

jako je RČ, číslo OP nebo pasu zpracovávat k tomu účelu nelze, tedy nelze je po chovateli ani 

vyžadovat. Pokud jde o plnění povinnosti stanovené zákonem, pak musí být přímo v zákoně 

uvedeno, že jste oprávněni žádat osobní údaje a tyto musí být vyjmenovány. 

V plemenářském zákoně není oprávnění získávat osobní údaje chovatelů zakotveno a vyhláška 

136/2004 vzhledem ke své podzákonné povaze takové oprávnění ani stanovit nemůže. Proto je 

jediným možným účelem ke zpracováním osobních údajů smlouva s chovatelem, kdy mohou být 

vyžadovány a zpracovávány pouze základní identifikační údaje chovatele, kterým jsou jméno, 

příjmení, datum narození a bydliště. Údaje jako je RČ, číslo OP nebo pasu nelze zpracovávat bez 

souhlasu chovatele. Nelze přehlédnout ani fakt, že část obyvatel, kupujících ani OP nemá. 

Za ASZ ČR se přikláníme k tomu výkladu a prosíme, aby podnět zůstal ještě v řešení ABK a aby se 

MZe pokusilo nějak zohlednit námi uváděné skutečnosti a přišlo s jiným řešením.“ 

Doc. Kučera - k podnětu ČMSCH zaslala stanovisko (viz zápis z předchozího jednání), důvody byly 

zaslány a ČMSCH své stanovisko v mezičase nezměnila - jsme pouze administrátorem dané povinnosti. 

Pokud by došlo ke změně dané vyhlášky ze strany MZe, bude ČMSCH samozřejmě postupovat dle ní.  

Ing. Doležal - projednat podnět s novým ministrem zemědělství a žádám v tomto ohledu kolegu Mgr. 

Ing. Šebka, aby se řešení podnětu věnoval. 

úkol: dále ve sledování, vyčkat s řešením podnětu na nové vedení MZe a případné nové informace 

referovat na příštím jednání komise. 

 

•  Ing. Skopal - podnět č. 704 Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť: autor podnětu navrhuje, aby 

hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť bylo možné provést mj. přístupem přes bankovní identitu. 

Doc. Kučera (ČMSCH) zaslal k podnětu vyjádření: 

„Od roku 2019 je na základě iniciativy ČMSCH spuštěn WEB formulář pro pořizování hlášení včelařů 

elektronicky + je možnost k tomu využít i Portál farmáře, ale povinnost hlásit počty včelstev do ÚE 

je 1x ročně k 1.9. a uživatel, který má potřebu se do PF přihlásit 1x ročně zákonitě si nebude 

pamatovat login a heslo. Podání hlášení počtu včelstev k 1.9. přes WEB formulář se provádí pomocí 

vyplnění registračního čísla včelaře + kódu pro vyplnění hlášení v daném roce. 

Kód je pro každého včelaře jedinečný a získává jej prostřednictvím přehledu stanovišť včelstev, 

který ČMSCH distribuuje všem včelařům v průběhu srpna (elektronicky těm, kteří souhlasí s touto 

cestou komunikace, dopisem všem ostatním). Tento dokument je podkladem pro podání hlášení 

(rekapitulace evidovaných stanovišť). Tím je řešena autorizace a autentizace včelaře při hlášení přes 

tento el. formulář. V 1. roce spouštění (2019) využilo tento způsob hlášení 14 tis. včelařů (23 %  

ze všech). V roce 2020 hlásilo přes WEB formulář 24 tis. včelařů (40 %). V letošním roce využilo tento 

způsob hlášení více než 51 % včelařů. 
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Za ČMSCH, a.s. souhlas s autorkou podnětu, že podávání hlášení mailem nebo poštou je zdlouhavé  

a nepohodlné. Pro rok 2022 je plánováno využít pouze webového formuláře pro tento typ hlášení.“    

Rovněž komise obdržela stanovisko Sekce lesního hospodářství: 

„Autorka prostřednictvím svého podnětu doporučuje, aby hlášení počtu a umístění stanovišť k 1. 9. 

kalendářního roku, bylo podáváno prostřednictvím bankovní identity, což by znamenalo, podle 

jejího názoru, značné urychlení celého procesu, a to zvláště pro včelaře, kteří používají  

e - bankovnictví. Současně navrhuje v případech, ve kterých nedochází k využívání el. bankovnictví, 

možnost podat hlášení např. prostřednictvím rodinného příslušníka s plnou mocí. Zároveň se 

odkazuje na znění zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.  

Odbor 16230 ve spolupráci se zástupci ČMSCH, a. s., a Oddělení živočišných komodit a ústředního 

registru zvířat MZe k návrhu pisatelky podnětu sděluje následující skutečnosti: 

V současné době již existuje možnost podávat hlášení prostřednictvím WEB formuláře na adrese 

https://eagri.cz/HlaseniVcely. K tomuto hlášení je potřeba registrační číslo chovatele a kód hlášení, 

který je jedinečný pro každého chovatele včel. Tímto je řešena autorizace a autentizace včelaře. 

Podávání hlášení prostřednictvím web formuláře je velice efektivní a zabere řádově několik minut. 

Systém umožňuje okamžitě vygenerovat potvrzení o provedeném hlášení a splnění své povinnosti. 

Zájem o podání touto formou neustále roste.  V roce 2019 (v roce spuštění) bylo podáno hlášení 14 

tis. včelařů (23 % z celkového stavu hlášení), v roce 2020 24 tis. včelařů (40 %), v roce 2021 bylo 

touto formou podáno hlášení u více jak 33 tis. chovatelů včel, což je více jak 50 %.  

Jednou z dalších možností podání hlášení je v současnosti hlášení prostřednictvím „Portálu 

farmáře“.  

Zároveň pro chovatele včel i nadále zůstává zachována možnost podávat hlášení prostřednictvím 

poštovní služby či e mailem na adresu ČMSCH, a. s.  

Hlášení prostřednictvím bankovní identity je jeden z možných budoucích potenciálních způsobů 

hlášení počtu a umístění stanovišť včelstev k 1. 9. příslušného roku. Nezbytné je však zachovat 

paralelní hlášení prostřednictvím registračního čísla včelaře a kódu pro vyplnění hlášení. 

Odbor 16230 ve spolupráci se zástupci ČMSCH, a. s. a Oddělením živočišných komodit a ústřední 

evidence zvířat, Odboru zemědělských komodit MZe, doporučuje předat podnět k vyjádření 

předsedovi „Digitální rady MZe“ Ing. Olegovi Blaškovi, řediteli odboru zemědělských registrů  

a současně pověřeného řízením odboru informačních a komunikačních technologií. Důvodem je 

skutečnost, že obsah podnětu je navázán na právo na digitální služby a je vhodné, aby všechny 

agendy resortu (případně státní správy jako celku) měly jednotná pravidla pro autentizaci klientů, 

včetně pravidel pro úkony prováděné jménem třetí osoby. Pokud lze tato pravidla na úrovni MZe 

zajistit, hlášení prostřednictvím bankovní identity může být pro hlášení včelstev zavedeno.“   

úkol: Ing. Skopal - podnět dle doporučení předat předsedovi „Digitální rady MZe“ Ing. Blaškovi, řediteli 

odboru zemědělských registrů.  

 

•  Mgr. Ing. Šebek - podnět č. 705 Požadavek kontrolorů SZIF na odvoz hmoty z posečených nedopasků: 

jedná se o požadavek kontrolorů SZIF na odvoz hmoty z posečených nedopasků z pastviny. Máme 

podněty od členů/chovatelů, že se tak děje a to navzdory metodice, která toto nepožaduje.  

Mgr. Gorgoňová zaslala komisi stanovisko SZIF: 

„ V rámci fyzických kontrol na místě realizovaných SZIF jsou při ověřování plnění specifických 

podmínek plošných opatření (SAPS – Jednotná platba na plochu, ANC – Oblasti s přírodními nebo 
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jinými zvláštními omezeními, PPO – Přechodně podporované oblasti, EZ – Ekologické zemědělství, 

NEZ – Navazující ekologické zemědělství, AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření, NAEKO 

– Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření, NATURA 2000 – Oblasti Natura 2000) 

kontrolovány mimo jiné i „podmínky sečí“, a to na základě ustanovení § 7 odst. 3 nařízení vlády  

č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům  

a o změně některých souvisejících nařízení vlády, které zní:  

(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským obhospodařováním podle 

odstavce 2 písm. c) a) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků, přičemž podmínka likvidace 

nedopasků se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10, a to v termínu 1. do 31. 

července příslušného kalendářního roku, nebo 2. do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-

li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle 

§ 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro 

horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády, nebo b) provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu 1.  

do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo 2. do 31. srpna příslušného kalendářního roku, 

jedná-li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti 

podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb.  

Dle výše uvedeného ustanovení není povinností žadatele odklízet hmotu po provedení likvidace 

nedopasků, ani žádné jiné ustanovení toto nepředepisuje. Ani metodika provádění fyzických 

kontrol na místě (interní dokument SZIF), určená pro terénní inspektory SZIF, toto neuvádí. Pokud 

je toto požadováno ze strany kontrolujících pracovníků (terénních inspektorů), jedná se tak  

o individuální pochybení ze strany terénního inspektora a SZIF je připraven sjednat okamžitou 

nápravu, pokud mu sdělíte, na kterém RO SZIF (popř. jméno terénního inspektora) k vznesení 

předmětného požadavku došlo.“ 

úkol: Ing. Doležal - podnět byl zodpovězen, za ABK vyřešeno - vyřadit. 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•  p. Urbánková - podnět č. 706 SZIF - vrácení dotace, systémové nastavení:  ráda bych zde uvedla, 

z jakého důvodu podnět spadá na jednání komise. Jedná se o nesprávné systémové nastavení. Podnět 

se týká systémové otázky (nikoliv pouze konkrétního žadatele) - hospodaření dvou subjektů, kdy první 

farma několik let neplnila podmínky podpor a nikdy nedostala pokutu, ale druhá farma, která pozemky 

od první převzala, bohužel zažádala o stejné dotace na pozemky jako předchozí vlastník. Šetřením bylo 

zjištěno dlouhodobé porušení a druhá farma dostala sankci hned první rok, co žádost o dotaci podala. 

Pro současného žadatele je tento postup likvidační, protože sankci dostali přes všechny hektary + 

vratku dotace. 

Mgr. Gorgoňová - jsem přesvědčena, že tento podnět nepatří k projednávání ABK. Jde o administraci 

žádosti podle platných právních předpisů (včetně správního řízení na vrácení dotace) a žadatel může 

využít veškerých jemu dostupných zákonných prostředků právní ochrany. Nelze konstatovat 

nesprávné systémové nastavení ze strany ABK. 

Ing. Stehlík - jde o neadekvátní procesní postup - po prvním roce porušení je toto razantní postih, 

podnět by měla řešit „Rozkladová komise MZe“ nikoliv ABK. 



9 
 

Ing. Doležal - prosím p. Urbánkovou, aby autorovi podnětu doporučila zaslat podnět na Rozkladovou 

komisi MZe.  

úkol: Ing. Doležal - podnět ponechat v tabulce podnětů do prošetření (systémové nastavení k řešení?). 

 

•  podnět č. 707 Dotace zemědělského pojištění: Ing. Doležal - autor udává, že nemůže zaplatit pojištění 

před podáním žádosti a to musí dokladovat výpisy z účtu.  

úkol: Ing. Doležal - podnět bude odeslán PGRLF k vyjádření (zabezpečí Bc. Augustinová). Podat 

informace na příštím jednání. 

 

•  p. Havel - podnět č. 708 Výklad textu příručky PRV pro zadávání VZ:  jedná se o výklad textu „Příručky 

pro zadávání VZ PRV“, které je dle našeho názoru v rozporu se zákonem č. 128/2000 Sb. Dle tohoto 

výkladu dochází k diskriminaci všech volených zastupitelů obcí, jejich příbuzných a všech občanů obcí, 

neboť všechna ZO jsou vždy veřejná. Navrhujeme opatření, kdy zastupitelé obce nejsou personálně 

propojeni s obcí, jsou voleni a tudíž se na ně nemůže uplatňovat argument zvýhodnění či propojenosti.  

Ing. Doležal - prosím prostřednictvím Mgr. Gorgoňové o stanovisko SZIF k podnětu. 

Mgr. Gorgoňová - podnět spadá pod činnost Přezkumné komise, kde se obdobné případy již řešily. 

Ing. Brož - podnět z hlediska řešení spadá na Přezkumnou komisi, nikoliv ABK. Je to velmi častý problém  

u MAS, asi by se mělo uskutečnit nějaké školení v tomto ohledu - dle mého se jedná o systémovou 

chybu. 

Ing. Stehlík - bylo by vhodné tuto záležitost metodicky upravit, jinak se budou takové podněty 

v Přezkumné komisi množit. 

úkol: Ing. Doležal - doporučeno předat podnět Přezkumné komisi MZe (p. Havel). 

 

4.     Různé, diskuse   

 

•   vzhledem ke Statutu a rotačnímu předsednictví v komisi bude na příštím jednání volen předseda 

komise pro nastávající období jednoho roku (tj. od ledna 2022) 

 

•   vzhledem ke zhoršující se situaci v souvislosti s COVID-19 budou jednání komise probíhat on-line 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 25. 11. 2021 v 10 hod (on-line). 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Jan Doležal 


