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Zápis ze 128. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 25. 11. 2021 

 
Přítomni on-line: Ing. Jan Doležal, Bc. Daniela Augustinová, Ing. Ladislav Skopal, Vít Hejna, Kateřina 

Urbánková, Romana Zemanová, Ing. František Winter, Ing. David Brož, Ing. Bohumil Belada,  

Ing. Andrea Pondělíčková, PhDr. Marcela Pánková, PhD. 

Omluveni: Ing. Josef Stehlík, Josef Hlahůlek, Ing. Josef Čech, Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Koberna, CSc, 

doc. Dr. Ing. Josef Kučera, RNDr. Jiří Mach 

Hosté on-line:  

Mgr. Klára Gorgoňová - zástupce SZIF 

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

  

 

1.     Úvod 

 

Úvodem předseda Doležal informoval o programu 128. jednání ABK MZe: 

▪ schválení programu 

▪ kontrola a připomínky k zápisu ze 127. jednání ABK MZe 

▪ nové podněty 

▪ různé, diskuse   

▪ volba předsedy komise pro nastávající období jednoho roku (tzv. rotační předsednictví)  

▪ závěr - stanovení termínu příštího jednání ABK 

Výše uvedený program byl schválen všemi přítomnými členy komise. 

 

 2.     Kontrola zápisu ze 127. jednání ABK MZe 

 

Zápis ze 127. 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). 
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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. V listopadu se 

uskutečnilo 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 - realizace MACH v pilotním režimu v roce 2022 a jeho výsledky se do administrace JŽ 

2022 nepromítnou. Plná implementace MACH se posouvá na rok 2023.  

VZ na IS MACH - probíhá hodnocení předběžných nabídek; VZ Portál MACH - lhůta pro podání 

předběžných nabídek do 13.12.2021; VZ Satelitní data - příprava zadávací dokumentace. 

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 nadále 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 16. listopadu 2021. Témata jednání:  

- živnostenský balíček: digitalizace podnikatelského balíčku, paušální daň, zvýšení limitu pro povinnou 

registraci k DPH, snížení odvodu na sociální pojištění na straně zaměstnavatele, založení a vznik 

obchodní společnosti plně online, problematika exekucí, podpora rodinných společností, 

transformace živnosti na společnost s ručením omezeným, lékařské prohlídky zaměstnanců  

v I. kategorii, elektronizace doručování v pracovněprávních vztazích. 

úkol: Mgr. Ing. Šebek - podnět zůstává ve fázi sledování. 
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•  p. Urbánková - podnět č. 566 Porážky skotu na farmě: podnět ve sledování 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 na 

jaře 2022 uskutečníme tzv. „ukázkovou“ porážku (odsunuto vzhledem k vývoji situace ohledně covid). 

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 - oproti minulému jednání vývoj beze změn, 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. 

*POZN. Ing. Doležal - proběhlo jednání s Ing. Nekulou a Ing. Jurečkou se závěrem, že je velmi vhodné 

nejpalčivější podněty komise řešit co nejdříve vyhláškou či novelou zákona. Tyto podněty budou 

posléze předány vedení MZe prostřednictvím předsedy komise.  

 

• Ing. Skopal, Mgr. Ing. Šebek - podnět č. 654 Registrace honebních společenství: podnět beze změn, 

ve sledování do spuštění databáze - leden 2022 (včetně kontaktů na zástupce HS v rejstříku; e-mail, tlf. 

číslo). 

Mgr. Ing. Šebek - proběhlo jednání s ŘO Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Žižkou -

problém nastává u soukromé honitby, je potřeba novela zákona o myslivosti a plánuje se změna 

legislativy. 

úkol: Ing. Skopal - podnět ve sledování (kontrola 2/2022). 

 

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

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

Ing. Doležal - předchozí trvá, jednání s NM MF Ing. Tyllem zatím neproběhlo. Cíl jednání zůstává stejný, 

upravit a sjednotit podmínky u všech orgánů státní správy, které administrují dotace (např. i SZIF, 

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

Toto téma bylo rovněž projednáno s dozorčí radou PGRLF a došlo ke shodě - požádat nové vedení MZe, 

aby napříč organizacemi spadajícími pod MZE bylo provedeno sjednocení přístupu a pravidel (bude 

potřebná legislativní změna). 

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): předchozí trvá, podnět 
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je nadále ve fázi sledování. SVS má zájem se s chovateli individuálně dohodnout a upřednostňuje 

individuální přístup; probíhají kontroly na farmách. 

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 

po stanovení nové vlády a vedení MZe. 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 - dle domluvy z předchozího jednání byl NM MŽP Ing. Manovi zaslán návrh na změnu  

a zjednodušení dané záležitosti tak, aby se na AOPK např. doložil pouze automaticky vygenerovaný 

předtisk z LPIS (jsou tam katastrální čísla a vše potřebné). V rámci možného zjednodušení by tento 

předtisk byl ideální a pracovníci AOPK mají přístup do LPIS. 

Ing. Mana přislíbil projednat návrh s kolegy z AOPK a informovat komisi.  

úkol: p. Urbánková - požádat o nové informace v rámci řešení podnětu a informovat komisi na příštím 

jednání. 

 

•  Ing. Skopal, Mgr. Ing. Šebek - 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). 

Mgr. Ing. Šebek - proběhlo jednání s ŘO Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Žižkou - 

probíhá komplexní digitalizace a je snaha sloučit informace v oblasti včel, rybářství a myslivosti. 

V březnu 2022 uskutečnit nové jednání, v současné době nejsou finance na potřebnou úpravu 

softwaru. 

Ing. Skopal - budeme pokračovat v dalším jednání s NM Mgr. Mlynářem, vše je nutno projednat i se 

zástupci rybářských svazů. Problém zástupci MZe vidí zejména i u prokazování zkoušek a oprávnění, ty 

může pracovník obce ověřit. 
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úkol: trvá, Ing. Skopal, Mgr. Ing. Šebek - podnět dále ve sledování, na přelomu února a března 2022 

uskutečnit nové jednání zástupců MZe, ABK MZe a rybářských svazů (zabezpečit termín po domluvě 

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. Podnět projednán 

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

zvířata z hlediska ČIŽP a návrh možného řešení zaslán i NM MŽP Ing. Manovi. 

úkol: p. Urbánková - podnět dále ve sledování, ověřit u NM MŽP Ing. Many postup řešení 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. a 127. jednání).  

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. 

Komise obdržela vyjádření Sekce lesního hospodářství a Doc. Kučery (viz zápis ze 127. jednání). 

Ing. Skopal - podnět projednán s ředitelem odboru zemědělských registrů (Ing. Blaško). Evidenci jako 

takovou vede ČMSCH a MZe do ní nemůže svévolně zasahovat. Je nutná úprava systému z jejich strany, 

avšak tato úprava by byla velmi finančně náročná. Je nutné tuto možnost projednat opakovaně 

s vedení ČMSCH. 

úkol: Ing. Skopal - možnosti úpravy softwaru projednat s Doc. Kučerou, informovat členy komise  

na příštím jednání. 

 

•  p. Urbánková - podnět č. 706 SZIF - vrácení dotace, 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. 

p. Urbánková - autorovi podnětu bylo doporučeno zaslat podnět na Rozkladovou komisi MZe.  

úkol: podnět ve sledování ponechat v tabulce podnětů do prošetření. 
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•  Ing. Doležal - podnět č. 707 Dotace zemědělského pojištění: autor udává, že nemůže zaplatit pojištění 

před podáním žádosti a to musí dokladovat výpisy z účtu. Podnět byl odeslán předsedovi 

představenstva PGRLF k vyjádření: 

„ ….dovolujeme si Vám sdělit, že jedním z hlavních předpokladů, které směřují ke správnému 

posouzení v dané záležitosti, je vycházet z kompletních informací. V tomto ohledu nám dovolte 

uvést následující relevantní informace, tak jako u obdobného podnětu v minulosti. V rámci 

podpůrného programu PGRLF „Finanční podpory pojištění“ dochází k poskytování podpory 

podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství, a to ve formě úhrady části nákladů prokazatelně 

vynaložených na platbu pojistného. Podpora je poskytnuta v souladu s příslušnými Zásadami pro 

poskytování finanční podpory pojištění (dále jen „Zásady“) a za předpokladu splnění všech 

uvedených podmínek. Každý žadatel je povinen předložit kompletně vyplněnou žádost o poskytnutí 

podpory pojištění včetně všech nezbytných příloh uvedených v Zásadách s tím, že Potvrzení 

pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok a doklady prokazující 

úhradu pojistného na příslušný rok je možné doložit dodatečně, nejpozději však ke dni 30. 10. 

příslušného roku.  

Formulář Potvrzení pojišťovny poskytuje PGRLF mj. informaci o výši předepsaného a uhrazeného 

pojistného v příslušném roce, je členěn na jednotlivé podpůrné podprogramy a vymezuje částky 

podporovaných a nepodporovaných rizik. Právě Vámi, ve výše uvedeném podnětu, zmiňované 

potvrzení o provedené platbě (např. pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné 

události, přeplatek apod.) tuto informaci doplňuje o údaj o konkrétním termínu úhrad pojistného, 

čímž plní nezastupitelnou roli v rámci nastavených kontrolních mechanismů PGRLF ve vztahu  

k ověření jedné ze základních podmínek pro samotné poskytnutí či neposkytnutí podpory, 

uvedenou v příslušných Zásadách v části A.1.2. písm. e), a to té, že žadatel podal svou žádost  

o poskytnutí finanční podpory pojištění před úhradou pojistného na příslušný rok a tím naplnil 

podmínku motivačního účinku.“ 

úkol: Ing. Doležal - podnět možno z jednání komise vyřadit, vyjádření zaslat tazateli (zabezpečí Bc. 

Augustinová). 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

• Ing. Doležal - podnět č. 710 SZIF: podpora SOT - organizace producentů v odvětví ovoce a zelenina : 

komise obdržela několik námětů ke snížení administrativní zátěže v rámci administrace uvedené 

podpory, nejasné a měnící se postupy a výklady podmínek v průběhu období podpory, které zaslala 

Zelinářská unie Čech a Moravy a Ovocnářská Unie České Republiky.  

Ing. Doležal - absolvoval jsem jednání se zástupci odbytových organizací i k výše uvedenému podnětu. 

Navrhují v rámci řešení problému uskutečnit jednání se zástupci SZIF. 

Mgr. Gorgoňová - podnět předložený na ABK ze strany ZUČM a OUČR byl doručen také Generálnímu 

řediteli SZIF dne 12.11.2021. Součástí dopisu byla ze strany ZUČM a OUČR žádost o schůzku  

a projednání podnětu. V současné době probíhá příprava a hledání vhodného termínu pro jednání 

zástupců SZIF a zástupců obou Unií, předpoklad je, že by měla proběhnout v první polovině prosince 

2021. Po společném projednání podnětu bude poskytnuta ABK informace. 

úkol: Mgr. Gorgoňová - podat komisi informace o závěru společného jednání. 
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•  Ing. Winter - podnět č. 711 SZIF - podněty MAS Olomouckého kraje: předávám komisi podněty 

týkající se požadavku na dokládání prohlášení o shodě k ŽoP (u všech strojů, zařízení a techniky - tj.  

i u menších věcí jako jsou váhy, dataprojektory, atd.; párty stany - prohlášení o shodě, případně nějaký 

jiný dokument, ve kterém se uvádí, že splňuje bezpečností předpisy), akceptace internetových 

objednávek (často chybí termín plnění / dodání).  

Mgr. Gorgoňová - dne 11. 5. 2021 byla Ing. Winterovi odeslána odpověď na totožné dotazy (vyjma 

dotazu na party stany) ředitelkou Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací 

Ing. Adamcovou. SZIF tedy nabízí společné jednání k této problematice. 

Ing. Winter - spojím se s Ing. Adamcovou s návrhem uskutečnit společné jednání i se zástupci MAS 

úkol: Ing. Doležal - uskutečnit výše uvedené a podat informace na příštím jednání. 

 

4.     Různé, diskuse   

 

•   předsedou ABK MZe pro následující období jednoho roku (tj. od ledna 2022) byl vzhledem ke Statutu 

a rotačnímu předsednictví v komisi zvolen Ing. Winter, předseda Českomoravského svazu 

zemědělských podnikatelů. 

 

•   Ing. Doležal poděkoval členům komise za spolupráci v průběhu roku. 

 

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

 

5.     Závěr 

 

Termín příštího jednání ABK MZe bude upřesněn. 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Jan Doležal 


