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Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (dále jen „ABK MZe“) byla zřízena 20. 4. 2008 z důvodu 

snížení stoupající administrativní zátěže, administrativní náročnosti různých typů opatření, postupů, 

vyhlášek a pravidel, uplatňovaných v resortu zemědělství a v souladu s Programovým prohlášením Vlády 

ČR. Komise je ustavena ministrem zemědělství, je poradním orgánem ministra a je mu přímo podřízena. 

Členy komise jmenuje ministr zemědělství a jsou jimi zástupci skupin a organizací zemědělské  

i nezemědělské veřejnosti (viz příloha) a určeni zaměstnanci ministerstva.  

Členství zástupců zemědělské i nezemědělské veřejnosti v komisi je dobrovolné a bezplatné. Komise se 

schází pravidelně 1x měsíčně a výstupy z jednotlivých jednání jsou volně přístupné na portálu eAGRI. Úkoly 

plynoucí z jednání jsou předsedou komise rozdělovány mezi jednotlivé členy dle jejich působnosti a činnosti 

a ve spolupráci s tajemnicí komise se průběžně řeší.  

Činnost komise, její forma, práva, povinnosti a kompetence jsou upraveny statutem, který je k dispozici zde 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/antibyrokraticka-komise/ 

 

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství - stručné hodnocení dosažených 

výsledků v roce 2021 

 
ABK MZe se v roce 2021 sešla celkem na 6 jednáních  

▪ tabulka ABK MZe obsahuje 32 podnětů, které komise řeší                                                                                                                                                                                                      

▪ počet podnětů přijatých k řešení:  27                                                                                                                                                   

▪ počet vyřešených podnětů:  14                                                                                                                                                                     

▪ počet sloučených podnětů:  4  

▪ počet podnětů předaných mimo kompetence ABK:  5 

▪ počet podnětů v dlouhodobém sledování:  12                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                

Okruhy témat s nejvyšším počtem přijatých podnětů: 

▪ zjednodušení poskytování údajů vyžadovaných Ministerstvem zemědělství a Českým statistickým 

úřadem (dále jen „ČSÚ“); 

▪ započítávání odchylek výměry dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) - kontrola pomocí monitoringu; 

▪ podpora Společné organizace trhů (dále jen „SOT“) - organizace producentů v odvětví ovoce  

a zelenina; 

▪ podněty ze strany místních akčních skupin (dále jen „MAS“); 

▪ porážky skotu na farmě; 

▪ kůrovcová kalamita; 

▪ elektronická evidence honebních společenství; 

▪ rybářský lístek - elektronizace vydávání; 

▪ úhrada zpětného nájmu za zemědělské pozemky Státním pozemkovým úřadem (dále jen „SPÚ“). 

 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/antibyrokraticka-komise/
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Spolupracující subjekty s ABK MZe: 

▪ Sekce státního tajemníka MZe, Státní zemědělský intervenční fond a ČSÚ 

▪ Sekce lesního hospodářství MZe         

▪ Státní veterinární správa  

▪ Státní pozemkový úřad                                        

▪ Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. 

▪ Ministerstvo životního prostředí  

▪ Ministerstvo průmyslu a obchodu   

                            

1. Spolupráce ABK MZe se zástupci Sekce státního tajemníka, Státního zemědělského intervenční fondu      

a ČSÚ 

1.1 Statistické hlášení - zjednodušení poskytování údajů vyžadovaných MZe a ČSÚ 

ABK MZe se nadále zabývá řešením podnětu a usiluje o harmonizaci číselníků a sjednocení ukazatelů 

poskytovaných ČSÚ pro statistické účely a pro účely vedení registrů. 

Ze strany ČSÚ byl ABK MZe představen plán modernizace zemědělské statistiky na období 2021 až 2024. 

Pokračují další jednání se zástupci Odboru zemědělských registrů, úpravy některých formulářů budou 

realizovány v rámci Jednotné žádosti (2. Q 2022). V listopadu 2021 se uskutečnilo jednání ČSÚ a zástupců 

MZe (k vzájemnému odsouhlasení číselníků). 

Závěr ABK MZe - pokračovat v nastavené spolupráci s výše uvedenými institucemi, řešení podnětu je 

plněno průběžně. 

1.2 Započítávání odchylek výměry DPB - kontrola pomocí družicového monitoringu (tzv. MACH) 

Požadavek ABK MZe k zápočtu odchylek výměry DPB bude vyřešen zahájením monitoringu, který bude 

akceptovat vzájemné zápočty výměry (plusové a mínusové). Předpokládaný termín postupného spuštění 

monitoringu byl původně rok 2022. S ohledem na informace ze strany Evropské komise, které se týkají 

nastavení MACH je bohužel zřejmé, že v době zahájení příjmu jednotné žádosti (dále jen „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.  

Závěr ABK MZe - kontroly ploch pomocí družicového monitoringu považujeme za přesnější, flexibilnější  

a efektivnější. Předpokládáme, že ve výsledku tento způsob povede ke snížení počtu kontrol a chybovosti. 

Až plným spuštěním monitoringu budeme pokládat podnět za vyřešený. 

1.3 Podpora SOT - organizace producentů v odvětví ovoce a zelenina 

ABK MZe obdržela několik námětů ke snížení administrativní zátěže v rámci administrace uvedené 

podpory, nejasné a měnící se postupy a výklady podmínek v průběhu období podpory. Podněty byly 

doručeny také Generálnímu řediteli SZIF a projednány se zástupci Zelinářské unie Čech a Moravy  

a Ovocnářské unie České republiky 9. 12. 2021.  

Závěr ABK MZe - na jednání došlo k dohodě, že budou pokračovat právní konzultace uvedené problematiky 

a bude hledáno řešení, jak může organizace producentů definovat zmocnění statutárního orgánu žadatele 

prostřednictvím členské schůze, tak aby došlo k naplnění podmínek ČR a EU legislativy. Členové komise 

obdrželi k podnětu souhrnnou informaci ze strany SZIF. 
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1.4 Podněty ze strany MAS 

Komise obdržela podněty týkající se požadavku na dokládání prohlášení o shodě k Žádosti  

o podporu (u všech strojů, zařízení a techniky - tj. i u menších věcí jako jsou váhy, dataprojektory, atd.; 

párty stany - prohlášení o shodě, případně obdobný dokument, ve kterém se uvádí, že splňuje bezpečností 

předpisy). Ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací SZIF Ing. Adamcová 

nabídla zástupci ABK MZe společné jednání k této problematice za účelem zjednodušení výše uvedených 

požadavků. 

Závěr ABK MZe - proběhlo společné jednání s Ing. Adamcovou, zástupci MAS a ABK MZe, na kterém došlo 

ke shodě, že v některých bodech lze daný problém řešit pomocí drobných úprav. Na podnětu budeme  

i nadále spolupracovat se zástupci SZIF a MAS. 

2. Spolupráce ABK MZe se zástupci Sekce lesního hospodářství 

2.1 Řešení následků kůrovcové kalamity 

Komise se i ve druhém pololetí 2021 zabývá 4 podněty ohledně řešení kůrovcové kalamity. Stěžovatelé 

uvádí, že příspěvky na odstranění nelze čerpat v případě, kdy zemědělec jako OSVČ zpracuje kůrovcovou 

těžbu sám ve svém lese svépomocí.  

Komise v rámci řešení těchto podnětů spolupracovala se zástupci Sekce lesního hospodářství  

a Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“). Na základě jednání zástupců obou ministerstev byl 

vytvořen metodický pokyn „zřizování přístřešků pro skladování dřeva“, který byl rozeslán na příslušné 

krajské úřady. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa tak lze zřizovat stavby, které mohou sloužit  

k přístřeškování dřeva vytěženého např. v rámci kůrovcové kalamity, aniž by k tomu bylo třeba vydávat 

rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení nebo ohlášení (při splnění podmínek  

v § 79 odst. 2 písm. l) stavebního zákona). Charakter těchto staveb by měl být posuzován vždy s ohledem 

na jejich konkrétní stavebně technické parametry (stavebně technické provedení) a jejich účel.  

Závěr ABK MZe - podnět byl zdárně vyřešen vytvořením metodického pokynu. 

2.2 Elektronická evidence honebních společenství 

ABK MZe poukázala v roce 2020 na absenci kontaktních údajů v Rejstříku honebních společenství. Na 

základě tohoto podnětu byly zahájeny práce na elektronickém portálu evidence honiteb a honebních 

společenstev. V květnu 2021 obdržela komise vyjádření, ze kterého vyplývá, že vládní novela zákona o 

myslivosti počítá se zavedením Informačního systému evidence myslivosti, kde bude aktuální a online 

vedený Rejstřík HS. Elektronický systém rovněž počítá s evidencí škod zvěří. 

Závěr ABK MZe - s ohledem na výše uvedené považuje komise podnět za vyřešený 

2.3 Rybářský lístek - elektronizace vydávání 

ABK MZe obdržela dva podněty vztahující se k elektronickému způsobu vydávání rybářských lístků. 

K podnětu jsme obdrželi stanovisko Sekce lesního hospodářství, ve kterém se uvádí, že žádost o vyřízení 

rybářského lístku nemusí být řešena primárně osobně, ale také formou žádosti podanou například datovou 

schránkou. MZe plánuje v souvislosti s digitalizací státní správy umožnit vydávání rybářského lístku také 

formou samoobslužného kanálu, který bude fungovat plně elektronicky. Pro lov ryb je nezbytné mít jak 

rybářský lístek, tak povolenku k lovu a digitalizace dává o to větší smysl v případě, že dojde k elektronizaci 
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obojího. Takovou povinnost uživateli revíru lze uložit pouze zákonem. Problém zástupci MZe vidí zejména 

i u prokazování zkoušek a oprávnění, ty může pracovník obce ověřit. 

Závěr ABK MZe - dle posledních informací probíhá digitalizace státní správy, mimo jiné i v oblasti myslivosti 

a rybářství. V současné době se čeká na další pokyny ze strany Ministerstva vnitra, jak má být dále 

postupováno v digitalizaci státní správy, tj. i v agendě pro elektronické vydávání rybářských lístků. Agenda 

povolenek k lovu ryb je v plné kompetenci uživatelů rybářských revírů. 

3. Spolupráce ABK MZe se zástupci Státní veterinární správy 
 

3.1 Porážky skotu na farmě 

Porážky skotu na farmě řeší ABK MZe průběžně od listopadu 2017 ve spolupráci se zástupci Státní 

veterinární správy (dále jen „SVS“). 

9. září 2021 vešla v účinnost na úrovni EU legislativa, která porážky skotu přímo na farmě umožňuje. 

Transpozice do tuzemské legislativy nebyla nutná, porážet lze formou detašovaných pracovišť - je potřeba 

podat žádost na KVS a dodržet parametry dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1374 

ze dne 12. dubna 2021.  

Závěr ABK MZe - podnětem se bude ABK MZe i nadále zabývat ve spolupráci se zástupci SVS. 

3.2 Novela veterinárního zákona - připomínky 

Komise se zabývá podnětem, ve kterém autor poukazuje na možnost snížení věku u domácích porážek 

skotu - lze porazit pouze 3 kusy starší 12 měsíců. Na řešení podnětu komise aktivně spolupracuje se 

zástupci SVS - snížení věku pro porážky skotu na farmách formulovat jako podnět pro novelu veterinárního 

zákona. 

Závěr ABK MZe - podnětem se bude ABK MZe i nadále zabývat, předseda komise chce podnět projednat 

s novým ministrem zemědělství v průběhu 1. Q 2022 a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

předloží návrhy na změnu veterinárního zákona. 

3.3 Formulář "Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete" 

ABK MZe se zabývá podnětem, který poukazuje na nadbytečnou administrativní zátěž při vyplňování 

formuláře Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete. Zemědělec/chovatel musí 

formulář společně s kartami zvířat a kolkem dovézt na KVS, kde se vše opět potvrdí. Optimálním řešením je 

převést uvedený formulář do elektronické podoby.  

Závěr ABK MZe - cílem je pokusit se se zástupci SVS tento požadavek zjednodušit a převést do elektronické 

podoby i v rámci návaznosti na digitalizaci státní správy (v tomto ohledu již proběhla diskuse s ústředním 

ředitelem MVDr. Semerádem na 124. jednání ABK MZe). Předseda komise chce podnět projednat s novým 

ministrem zemědělství v průběhu 1. Q 2022. 

4. Spolupráce ABK MZe se zástupci Státního pozemkového úřadu 
 

I v průběhu II. pololetí roku 2021 se komise zabývala problematikou pronájmu zemědělské půdy ve 

vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit pro SPÚ ve vazbě na zpětné úhrady za bezesmluvně užívané 

pozemky při uzavírání nové nájemní/pachtovní smlouvy. Jedná se o výzvy nebo dohody, které SPÚ rozesílá 

těmto uživatelům pozemků ať již na jejich vyžádání, nebo z důvodu zjištění aktuálního stavu. Ve výzvách 

nebo návrzích dohody na zaplacení úhrady za užívání pozemků se objevuje doba zpětného užívání např. 5, 

9, ale i více let zpětně. Pokud se uživatel ohradí, že zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, stanoví 
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promlčecí dobu pro majetková práva v délce 3 roky, uživatel zaplatí pouze nepromlčenou část vyčíslené 

pohledávky zpětně (tedy 3 roky), ale SPÚ vyměřenou a uživatelem nezaplacenou část předepsané 

pohledávky vede jako jeho dluh vůči SPÚ. Tím pádem se stává dlužníkem vůči státu a nemá nárok uzavřít s 

SPÚ jakoukoli kupní smlouvu. Toto vychází z ustanovení § 16 odst.1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb. 

v platném znění. Problematika byla blíže popsána a vysvětlována i na předchozích jednáních a je i popsána 

v zápisech z ABK. Zástupci SPÚ se účastnili i jednání Legislativní rady MZe v září 2021. 

Závěr ABK MZe - členové komise jsou i nadále toho názoru, že SPÚ zneužívá svého postavení pronajímatele 

pozemků a vyžaduje nájmy za neadekvátně dlouhé zpětné období.  Podnět byl projednán Legislativní radou 

MZe, výstup z daného jednání komise neobdržela. Předseda komise chce podnět projednat s novým 

ministrem zemědělství v průběhu 1. Q 2022. 

5. Spolupráce ABK MZe se zástupci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. 
 

5.1. Podmínky finanční podpory pojištění 

 

Autor podnětu poukazoval na problém, kdy nelze zaplatit pojištění před podáním žádosti a vše musí 

dokladovat výpisy z účtu. Podnět byl konzultován se zástupci Podpůrného a garančního rolnického  

a lesnického fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“). 

Mgr. Dipl. - Ing.sc.agr. Eck komisi vysvětlil, že 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. 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. 

Závěr ABK MZe - s uvedeným vysvětlením ze strany PGRLF souhlasíme a podnět považujeme za vyřešený. 

5.2. Doložení úvěrové smlouvy 

Autor podnětu upozorňoval na problém, kdy PGRLF neuznal elektronicky podepsaný dokument banky  

a podpis žadatele (bankovní identita s certifikátem) a požadoval tento elektronicky podepsaný dokument 

podepsat ještě fyzicky. Z jeho pohledu se jedná o nadbytečnou byrokratickou zátěž. Předseda 

představenstva PGRLF vysvětlil, že v tomto konkrétním případě si je potřeba uvědomit, co lze považovat za 

originál. Elektronický dokument, pokud je vytištěný, ztrácí hodnotu originálu. Obecně platí pravidlo, že 

pokud je smlouva elektronická - musí se poslat elektronicky, tak neztrácí hodnotu originálu. S klientem bylo 

vše projednáno a vyřešeno. 

Závěr ABK MZe - s uvedeným vysvětlením ze strany PGRLF souhlasíme a podnět považujeme za vyřešený. 
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6. Spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva životního prostředí 
 

Ing. Mana, LL.M., náměstek pro řízení Sekce státní správy MŽP se pravidelně účastní jednání komise, což 

zvyšuje rychlost a usnadňuje kontinuitu řešení podnětů, které komise obdržela ve vztahu k MŽP. 

 

6.1. Zákaz pěstování rychle rostoucích dřevin (dále jen „RRD“) na velikostně omezených plochách v I. a II. 

třídě bonity zemědělského půdního fondu 

 

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) se nachází v procesu přípravy v 

rámci MŽP. V březnu 2022 by měl být návrh zákona odeslán do mezirezortního připomínkového řízení. V 

oblasti RRD se zruší striktní zákaz pěstování RRD v I. a II. třídě bonity ZPF, MŽP bude navrhovat protierozní 

ochranu pozemků (ve spolupráci s MZe). 

Závěr ABK MZe - pokračuje vzájemná spolupráce MŽP s MZe ohledně návrhů případných změn i v širších 

otázkách (např. vazby na agrolesnictví).   

6.2. Novela vodního zákona (zasakování a používání technologických vod) 

ABK MZe obdržela z řad svých členů podnět, který řešila ve spolupráci se zástupci MŽP  

a Sekcí vodního hospodářství MZe. Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon) obsahuje novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která 

nabude účinnosti 1. 1. 2022 a zavádí pojmy užitková a šedá voda. V návrhu změny jde hlavně o možnost 

zasakování, která je nyní v povoleném objemu do 15 m³ denně, ale jenom u čistírny odpadních vod (dále 

jen „ČOV“) z obytných objektů (čili právě tam, kde je to riziko antibiotik, hormonálních přípravků atd.), ale 

nikoliv třeba zrovna z provozu mlékárny, kde by se tyto subjekty objemem vešly. Dle názoru ABK MZe by 

stačila drobná novela vodního zákona, která by zasakování do 15 m³ umožnila i z provozních technologií 

(dojírny, zpracovny masa, mlékárny atd.). Jedná se primárně o prostor pro potravinářské provozy, kde by 

bylo možné tuto odpadní vodu po vyčištění ještě využít.  

Ing. Mana sdělil členům komise, že na základě tohoto podnětu došlo s odborem ochrany vod a odborem 

legislativním MŽP ke shodě na tom, že v současné době není prostor na zmírnění podmínek pro vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních a MŽP o rozvolňování právní úpravy ochrany podzemních vod 

neuvažuje. 

Závěr ABK MZe - novelou vodního zákona bude komise zabývat v příštím volebním období. V mezidobí 

proběhne ze strany komise přesná formulace požadavku na případnou změnu (sledování kvality vody; 

vypouštění a zasakování apod.). 

 

6.3. Sjednocení přístupu MŽP a SZIF (díl půdního bloku vs. parcela) 

ABK MZe se zabývá i nadále podnětem, který poukazuje na nesoulad u obnov, prokazování škod, 

kompenzací atd., které CHKO vyplácí zemědělcům. SZIF prostřednictvím LPIS používá díl půdního bloku 

(dále jen „DPB“), Agentura ochrany přírody a krajiny (dále jen „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. 

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. V rámci možného zjednodušení by tento předtisk 

byl ideální a pracovníci AOPK mají přístup do LPIS. 
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Závěr ABK MZe - podnětu se budeme i nadále věnovat. Zástupcem MŽP nám bylo sděleno, že otázka 

používání pouze informací z LPIS a nevyužívání dat z KN bude řešena novelou vyhlášky, která upravuje bližší 

podrobnosti poskytování újmy a do pracovní skupiny, která připravuje novelu této vyhlášky, je zapojeno 

nejen MZe, ale i agrární organizace. Bude vedena debata na této pracovní úrovni a pokud to bude možné, 

bude se hledat míra zjednodušení povinností při dokládání vlastnických a dalších údajů. 

7. Spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Expertní skupiny pro snižování 
administrativní zátěže podnikatelů 

 

Jednání Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů Ministerstva průmyslu  

a obchodu (dále jen „ES MPO“) se pravidelně účastní stálý host ABK MZe Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, který je 

členem této skupiny. 

V roce 2021 projednávala ES MPO témata: 

▪ živnostenský balíček (digitalizace podnikatelského balíčku a využívání digitálních služeb, sdílení dat 

státní správou, paušální daň, zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH, problematika exekucí, 

podpora rodinných společností, lékařské prohlídky zaměstnanců v I. kategorii, elektronizace 

doručování v pracovněprávních vztazích); 

▪ registrace rodinných firem, seznam je uveřejněn na portálu www.businessinfo.cz ; 

▪ náměty na snižování administrativní zátěže v dalším období (problematika GDPR, problém s hledáním 

zaměstnanců atd.); 

▪ Ekoaudit (sběr nových námětů, posílení konkurenceschopnosti v ČR); 

▪ návrh na zjednodušení úpravy DPH u firemních vozidel a úprava dopočtené daně z příjmu (stávající 

způsob je administrativně náročný při více vozidlech zejména pro malé a střední firmy);  

22. prosince 2021 MPO zveřejnilo na svém webu souhrnný přehled o změnách pro podnikatele od 1. ledna 

2022. 

Závěr ABK MZe - komise bude i nadále pokračovat v nastavené spolupráci se zástupci MPO a ES MPO. 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová      

Schválil: Ing. Jan Doležal                                                                                                                                  

ABK MZe 7. 3. 2021        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.businessinfo.cz/
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Termíny jednání a seznam členů Antibyrokratické komise MZe v roce 2021 

Termíny jednání ABK MZe: 

▪ 123. jednání - 11. února 2021 

▪ 124. jednání - 20. dubna 2021 

▪ 125. jednání - 10. června 2021  

▪ 126. jednání - 16. září 2021 

▪ 127. jednání - 27. října 2021 

▪ 128. jednání - 25. listopadu 2021  

 

Seznam členů ABK MZe: 

JMÉNO ORGANIZACE 
POČET ÚČASTÍ 

(max. 6) 

Ing. Jan Doležal    
předseda komise 

prezident Agrární komory České republiky 
6 

Ing. Ladislav Skopal 
místopředseda komise  

oddělení průřezových agend (MZe) 
6 

Bc. Daniela Augustinová 
tajemnice komise 

odbor kanceláře ministra (MZe) 
6 

Ing. Josef Čech vedoucí oddělení průřezových agend (MZe) 5 

Ing. Josef Stehlík 
zástupce Asociace soukromého zemědělství ČR 

(ASZ ČR) 
5 

Romana Zemanová 
zástupce Národní sítě Místních akčních skupin 

České republiky, z. s. (NS MAS ČR) 
5 

Kateřina Urbánková 
zástupce PRO-BIO                                              

Svaz ekologických zemědělců 
5 

Josef Hlahůlek 
zástupce Odborového svazu pracovníku 

zemědělství a výživy (OSPZV-ASO ČR) 
3 

Jaroslav Havel 
zástupce Spolku pro obnovu venkova České 

republiky (SPOV ČR) 
3 

Vít Hejna 
zástupce Zemědělského svazu České republiky 

(ZS ČR) 
4 

Ing. Bohumil Belada 
zástupce Iniciativy zemědělských a 

potravinářských podniků, z.s. (IZPP) 
4 

Ing. František Winter 
předseda Českomoravského svazu 

zemědělských podnikatelů (ČMSZP) 
5 

Ing. David Brož prezident Společnosti mladých agrárníků České 

republiky, z.s. (SMA ČR) 
5 

RNDr. Jiří Mach zástupce Svazu marginálních oblastí 1 

Ing. Miroslav Koberna, CSc. zástupce Potravinářské komory České 

republiky (PK ČR) 
5 

Ing. Andrea Pondělíčková zástupce Lesnicko-dřevařské komory ČR      

(LDK ČR) 
5 
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doc. Dr. Ing. Josef Kučera zástupce Českomoravské společnosti 

chovatelů, a.s. (ČMSCH) 
4 

Mgr. Otakar Bursa zástupce Sdružení místních samospráv ČR, z. s.  

(SMS ČR) 

0                           

(max. 1) 

PhDr. Marcela Pánková, PhD. zástupce Sdružení místních samospráv ČR, z. s.  

(SMS ČR) 

4 

(max. 5) 

stálý host:  

Mgr. Klára Gorgoňová 
zástupce Státního zemědělského intervenčního 

fondu 
6 

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek 
zástupce Expertní skupiny pro snižování 

administrativní zátěže podnikatelů MPO 
5 


