Zápis z 80. jednání Antibyrokratické komise MZe
konaného dne 2. 3. 2016
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Daniela Augustinová, Lubomír Burkoň,
Ivan Jüptner, Ing. Josef Čech, Ing. Stanislav Rampas Ing. Kamil Toman, Petr Mahr, Romana
Zemanová, Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Mgr. Petr Žůrek S.T.D.
Omluveni: Ing. Jaroslav Vojtěch, Ing. Vít Šimon Ph. D., Kateřina Urbánková, Mgr. Jan Havlíček
Hosté: Ing. Procházková Zdeňka- vedoucí Oddělení ústřední evidence zvířat (MZe)
Ing. Vít Škaryd Ph. D.- Oddělení ústřední evidence zvířat (MZe)
Ing. et Ing. Václav Kroutil- vedoucí Oddělení myslivosti (MZe)
Ing. et Ing. Jiří Janota, Ph.D.- Oddělení myslivosti (MZe)
Terezie Daňková - poradkyně předsedy vlády pro oblast zemědělské politiky

1.

Úvod

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 80. jednání ABK a jednání
s přizvanými hosty.

2.

Kontrola zápisu ze 79. jednání ABK

Zápis ze 79. jednání ABK byl schválen bez připomínek.
Ing. Stehlík provedl kontrolu plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání ABK dle zápisu:

• Ing. Čech, Mgr. Havlíček- podněty č.59, 71 pěstování máku a konopí – nadměrná
administrativa: Ing. Čech- proběhla schůzka s Ing. Šírem (NM Sekce komodit, výzkumu
a poradenství), s vývojem podnětu byl obeznámen.
Ing. Stehlík- situace bez zjevného posunu v dané věci, nutno projednat přímo s NM
úkol: p. Augustinová- pozvat NM Ing. Šíra na příští jednání

•

jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- podnět č.392 Stavební
zákon-rekultivace ornice a č. 302, 415 (uvedeny viz. níže), problematika OPVZ, umisťování
zem. staveb v krajině- trvá, beze změn
Mgr. Ing. Šebek- opakovaně zrušený termín jednání
úkol: Mgr. Ing. Šebek- připravit dopis na MŽP, kopii odeslat Mgr. Brabcovi (ministr MŽP),
podat informace na příštím jednání

•

jednání MMR + ČÚZK + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech, Ing. Toman
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 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: předchozí trvá, beze změn 8. 12. 2015 proběhlo
jednání na MMR. Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- sumarizovat podněty ve vztahu k stavebnímu
zákonu a územnímu plánování a odeslat MMR k vyjádření.
úkol: Ing. Stehlík- k podnětům přiřadit nový podnět č. 484 Plachtové haly
Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek- odeslat podněty na jednání s MMR (NM JUDr. Blecha) a následné
uskutečnit společné jednání zástupců všech dotčených institucí (MMR, ABK, MŽP).

• Ochranná pásma vodních zdrojů- aktualizace dat OPVZ + podnět č.457 Náhrady za
omezení při hospodaření OPVZ.: poslední aktualizace v r. 2011, dochází k navyšování vrstev
OPVZ
Ing. Stehlík- předložený MP projednán s NM Ing. Kendíkem, současná úprava je provizorní.
Pracuje se na trvalém řešení.
úkol: Ing. Stehlík- spojit se s Ing. Havlíčkem (možnosti zadávání údajů do LPIS), informovat na
příštím jednání

• Ing. Toman, p. Augustinová- podnět č.304 Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu
farmáře + podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: Ing. Stehlík- úkol trvá,
projednána úprava rozhraní RZ na Portálu farmáře a rozšíření jeho využití obecně (podávání
žádostí o národní dotace, LPIS-včely atd.), domluvena součinnost ohledně propojení databází
s ČSÚ (připraveno v r. 2013).
Ing. Stehlík- v druhé polovině března proběhne jednání se zástupcem ČSÚ Ing. Hrbkem
ohledně propojení databází MZe a ČSÚ.
úkol: trvá, informovat na příštím jednání

•

úkol z jednání: Jednotný systém kategorizace VDJ v rámci resortu zemědělství (včetně
ČSÚ): zadáno panem ministrem- provést sjednocení kategorizace DJ a VDJ k 1. 1. 2016 (Sekce
komodit, výzkumu a poradenství), předchozí trvá.
Ing. Stehlík, Ing. Čech- NM Ing. Šír obeznámen se situací ve vývoji řešení podnětu, další
informace budou referovány na jednání s panem náměstkem. Dle výsledku bude iniciována
schůzka ve složení NM Ing. Šír, NM Ing. Sekáč, Ing. Stehlík a Ing. Čech.
úkol: p. Augustinová- odeslat pozvání NM Ing. Šírovi

• Ing. Šimon- podnět č.398 Přeprava nadměrného vozidla, soupravy (gesce Min. dopravy):
podnět bude projednán s MD (odbor dopravy) současně s dotazem členů ABK ohledně
nutnosti provádět evidenční kontrolu v případě, kdy nedochází ke změně majitele.
úkol: nadále trvá vzhledem k nepřítomnosti garanta podnětu //Ing. Šimon- připravit na příští
jednání postup řešení//
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•

Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry: Ing. Stehlíkprojednáno s NM Ing. Sekáčem, přislíbena součinnost při řešení
úkol: Ing. Čech- prověřit stav a informovat na příštím jednání

• Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- podnět č.433 Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec:
povinnost mít IČ k žádosti o přímé platby + auditní zpráva/aktivní zemědělec:
Mgr. Ing. Šebek- probíhá EU Pilot, řešení ve fázi sledování
Ing. Stehlík- proběhlo jednání s p. Beladou, obeznámen s podněty
úkol: Ing. Stehlík, p. Mahr- domluvit jednání na ministerstvu financí, rovněž zástupce MF
obeznámit s činností ABK. Informovat na příštím jednání.


• Ing. Šimon- podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice:
p. Augustinová- dle pokynu předsedy komise byl vyžádán následný postup v řešení podnětu.
Ing. Šimon e-mailem: připraven návrh zákona o distribuci PHM (z MPO), zpracovávají se
případné připomínky, výsledek bude sdělen.
úkol: nadále trvá

• Ing. Stehlík podnět č.444 Výběrová řízení v rámci PRV: podnět ve sledování- úprava
Pravidel 2 kola PRV, došlo ke zkrácení lhůty před podpisem dohody (cca o 2-3 týdny), kdy
musí žadatel od zaregistrování předložit doklady k VŘ.

• Mgr. Ing. Šebek-podnět č.445 Zákaz prodeje sudových vín : trvá, Ing. Stehlík- výhledově
(březen/duben) proběhne jednání s p. Valihrachem. Informovat až po uskutečněném jednání.

• Mgr. Ing. Šebek- podnět č.446

MŽP - dopad zákona č. 41/2015 Sb.:
pro potřeby rychle rostoucích dřevin (RRD) umožnit pěstování na velikostně omezených
plochách i v I. a II. třídě bonity ZPF na základě rozhodnutí OOPK.
p. Mahr- spotřeba RRD na vytopení průměrně velkého rod. domu je cca 2 ha. Omezení by
mělo respektovat pěstování RRD do určité velikosti pozemku.
úkol: trvá, Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- projednat se zástupcem MŽP, informovat na příštím
jednání

•

Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: p. Augustinová požádala o zaslání informací
z meziresortního připomínkového řízení k úpravám rybářské vyhlášky. Materiál obdrželi
členové komise- připomínky ABK nebyly akceptovány ani v meziresortním připomínkovém
řízení.
úkol: p. Augustinová zjistit a pozvat na příští jednání kompetentního zástupce k návrhu
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb.,
o rybníkářství.... Informovat na příštím jednání.
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•

úkol z jednání: definice sadů v zákoně o zemědělství: p. Mahr- výhledově bude
uskutečněno navazující jednání s Ing. Kunou na téma definice sadů.

• Ing. Stehlík- podnět č.461 Zrušení oznámení dle § 51 odst.1 písm. a)+b) odst. 2 písm. a)
zákona č.326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči-ochrana včel a zvěře: záměr evidence včelstev
v LPIS – připravuje se informace o postupu v případě změny. Podnět projednán se zástupci
sekce ekonomiky a informačních technologií.
úkol: Ing. Stehlík- projednat podnět s Ing. Hojerem a uskutečnit jednání s předsedkyní
Českého svazu včelařů Mgr. Machovou (termín zajistí Ing. Čech), následně informovat členy
komise

•

Ing. Stehlík- podnět č.465 Zelená nafta: úkol: Ing. Čech, Ing. Stehlík ověřit na jednání
s GŘC, zda je dostačující např. mít na paragonu razítko odběratele.

•

Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- podnět č.469 Stájový registr-odhlášení dobytka: proběhla
diskuse s Ing. Procházkovou a Ing. Škarydem (viz. Bod 4)
úkol: Ing. Stehlík- za ABK vyřešeno - vyřadit

•

Mgr. Žůrek- podnět č.474 Nadměrná administrativa-tiskopisy k dotacím na hospodaření v
lesích: podnět byl odeslán k vyjádření přísl. odboru Zlínského kraje. Od r. 2015 došlo
k navýšení požadovaných administr. úkonů a počtu dokládaných skutečností pro žadatele
o podporu hospodaření v lesích. Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. se v současné
době musí s každým žadatelem uzavírat smlouva se všemi náležitostmi. MZe uvažuje od
dubna 2016 o poskytování dotací pro lesní hospodářství v širším rozsahu než v období let
2005-2015 (informace není podložena MZe). Není však reálné, aby se poskytování žádostí
vrátilo na úroveň v roku 2005 (změna legislativy atd.)
úkol: Mgr. Žůrek- příprava odpovědi tazateli, rovněž proběhne komunikace k podnětu se
zástupcem SVOLu, informace podat na příštím jednání

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.475 Rybníkářství: podnět předán zástupci MŽP (Ing. Klápště),
čeká se na odezvu.
úkol: Mgr. Ing. Šebek- po obdržení odpovědi informovat na příštím jednání

• Mgr. Havlíček- podnět č.476 Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího: SZIF
zaslal stanovisko, podnět se v rámci řešení zároveň projedná se statistickým odd. MZe
úkol: Ing. Čech- zajistit předání a informovat na příštím jednání

• Ing. Čech- podnět č.477 Vlastnická práva k pozemkům: podnět bude na konkrétním
příkladu projednán s tazatelem, informovat na příštím jednání
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• Ing. Toman- podnět č.478 ÚKZÚZ - Registrace prvovýrobce krmiv: doručena odpověď
z ÚKZÚZ, ze které vyplývá (text zestručněn) : „k využívání datových schránek- ÚKZÚZ jako
správní úřad rozhodnutí o registraci a další korespondenci datovou schránkou zasílá, pokud ji
subjekt vlastní. Samotné podání žádosti o registraci pomocí datové schránky není technicky
problém, i když s autorizací dokumentu mohou vznikat komplikace, prakticky se však jedná
o opravdu ojedinělé případy. Problém nastává s úhradou správního poplatku. Na správní
poplatek se však nevystavuje faktura, ale pokud není kolek přiložen k žádosti, výzva k úhradě
správního poplatku a průvodní dopis. Následně po úhradě na účet ústavu se pro založení do
spisu vystavuje potvrzení o zaplacení. Jedná se tedy o 3 vytištěné listy papíru, které se zasílají
žadateli a zakládají do spisu. Pro žadatele s datovou schránkou se netisknou, ale zasílají
elektronicky.
Běžně podaná registrace zemědělské prvovýroby (včetně přiloženého stokorunového kolku)
je vyřízena do týdne, přestože správní řád stanoví lhůtu 30 dní. Pokud je žádost podána bez
kolku je ÚKZÚZ zaevidována a následně je zasílána výzva k zaplacení. Čekání na úhradu
a potvrzení úhrady, se doba vyřízení prodlouží minimálně na dvojnásobek.
K povinnosti přikládat k žádosti o registraci vytištěnou kopii výpisu OR ÚKZÚZ uvádí, že
původně byla povinnost žadatelů dokládat ověřenou kopii dokladu o podnikání. V momentě,
kdy byl tento výpis dostupný k ověření, byla tato povinnost však zrušena.“
úkol: p. Augustinová- odeslat odpověď autorovi podnětu, vyřešeno - vyřadit.

3.

Rozdělení nových podnětů

•

podnět č.480 Nadměrná administrativa-kopie osvědčení o odb. způsobilosti (POR) : Mgr.
Ing. Šebek- podnět týkající se povinnosti zasílat distributorovi kopii platného osvědčení o OZ
při nakládání s POR. Této informace by měly být dostupné ve veřejném registru ÚKZÚZ
(Registr držitelů osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. a III.
stupně), ale nelze v něm „ konkrétněji“ dohledat osobu mající dané osvědčení (např. při
shodě jmen a příjmení u více lidí).
Ing. Stehlík- podnět odeslat spolu se žádostí o účast na příštím jednání řediteli ÚKZÚZ
úkol: p. Augustinová- odeslat pozvání řediteli ÚKZÚZ, podat informace na příštím jednání

•

podnět č.481 Žádost o řešení průběhu administrace (NV č.69/2005 Sb). : Ing. Stehlíkkomise obdržela podnět se žádostí o šetření zpětně na místě ve smyslu nařízení Rady (EU).
Podnět z hlediska nalezení možného řešení nespadá do kompetencí komise, proto jej ABK
odešle řediteli OLP JUDr. Urfusovi se žádostí o převzetí.
úkol: p. Augustinová- odeslat podnět řediteli OLP a zároveň uvědomit autora podnětu
o předání. Za ABK vyřešeno - vyřadit.
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•

podnět č.482 Kontroly na farmách (SZPI/ÚKZÚZ): Mgr. Ing. Šebek- autor poukazuje na
neinformovanost ohledně obsahu kontroly a následnému duplicitnímu provedení kontrol.
Ing. Stehlík- podnět odeslat k vyjádření řediteli ÚKZÚZ
úkol: p. Augustinová- odeslat podnět a pozvání řediteli ÚKZÚZ, podat informace na příštím
jednání

•

podnět č.483 Vodní nádrž Skalička/zánik farmy : p. Mahr- autorka poukazuje na
nekorektnost postupu a stanovení výkupných cen pozemku při plánované stavbě vodní
nádrže.
Ing. Stehlík- s dopisem autorky nelze nesouhlasit, nicméně následné kroky možného řešení či
kompenzace nespadají do kompetencí komise. Komise postoupí dopis v rámci spolupráce
s Úřadem vlády PhDr. Špidlovi a rovněž na vědomí zástupcům Expertní skupiny pro snižování
administrativní zátěže podnikatelů MPO.
úkol: p. Augustinová- zajistit předání podnětu. Za ABK vyřadit.

• podnět č.484 Plachtové haly: Mgr. Ing. Šebek- podnět týkající se nákupu plachtové haly
a procesu stavebního řízení. Stavební úřad Pacov si proces stav. řízení vykládá „po svém“.
Ing. Stehlík- podnět projednat se zástupci MMR a MŽP (sloučit k již řešeným podnětům),
nutnost jasně definovat metodický pokyn.
úkol: Mgr. Ing. Šebek Ing. Čech- odeslat společně s podněty na jednání s MMR (NM JUDr.
Blecha), informovat na příštím jednání.

4.

Různé, diskuse

•

Mgr. Ing. Šebek informoval o posledním jednání Expertní skupiny pro snižování
administrativní zátěže podnikatelů (MPO):
- do konce června 2016 by se dle Akčního plánu na podporu hospodářského růstu
a zaměstnanosti ČR (Aktualizace pro rok 2016 ze dne 25. ledna 2016) měly zřídit další tzv.
antibyrokratické komise na vybraných resortech. Vznik komisí má přispět ke zlepšení
komunikace mezi resorty a spolupráce v oblasti snižování administrativní zátěže kladené na
podnikatele. Rovněž se plánuje koordinační schůzka zástupců dotčených resortů.
Ing. Stehlík- ABK MZe je plně k dispozici při navazování spolupráce a zahajování činnosti
nových komisí
- t.č. probíhá sběr a třídění informací uveřejněných na webu www.businessinfo.cz za
účelem návrhu na realizaci dalších kroků vedoucích ke zlepšení informovanosti podnikatelů
o povinnostech ze strany orgánů státní správy. Web obsahuje zhruba 90% všech potřebných
formulářů v interaktivní podobě. Další se budou průběžně doplňovat.
POZN. p. Augustinová- zápis z posledního jednání Expertní skupiny MPO je k dispozici zde:
http://www.mpo.cz/dokument169550.html
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• diskuse se zástupci Odd. ústřední evidence zvířat (Ing. Procházková, Ing. Škaryd Ph. D.):
Proběhla vzájemná diskuse členů ABK se zástupci MZe ohledně fungování IZR
(aktualizace systému, nové funkce, zamezení duplicity údajů) a koordinace a spolupráce
s ČSÚ.

• diskuse se zástupci Odd. myslivosti (Ing. et Ing. Kroutil, Ing. et Ing. Janota, Ph.D.):
Vzájemná diskuse členů ABK se zástupci MZe se týkala zejména vysvětlení neakceptace
připomínek komise k novele zákona č. 449/2001 Sb. (Zákon o myslivosti), škod na
zemědělských kulturách a problematice mysliveckých sdružení ve vztahu k majitelům či
nájemníkům zemědělské půdy.

5.

Závěr

Příští jednání ABK se uskuteční 13. 4. 2016 od 9,00 hodin.
Zpracovala: Daniela Augustinová
Schválil: Ing. Josef Stehlík
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