Zápis z 81. jednání Antibyrokratické komise MZe
konaného dne 13. 4. 2016
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Daniela Augustinová, Lubomír Burkoň,
Ivan Jüptner, Ing. Jaroslav Vojtěch, Ing. Vít Šimon Ph. D., Kateřina Urbánková, Ing. Josef Čech,
Ing. Kamil Toman, Petr Mahr, Romana Zemanová, Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Mgr. Petr Žůrek
S.T.D.
Omluveni: Ing. Stanislav Rampas
Hosté: Mgr. Jan Havlíček- zástupce SZIFu
Mgr. Lucie Kubáčová- Oddělení pro majetkové vyrovnání a státní statky v likvidaci (MZe)
Ing. Vladimír Gall- Oddělení rybářství a včelařství (MZe)
Ing. Martin Faktor- ředitel Odboru auditu a řízení kvality (ÚKZÚZ)
Terezie Daňková- poradkyně předsedy vlády pro oblast zemědělské politiky (ÚV)

1.

Úvod

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 81. jednání ABK a jednání
s přizvanými hosty.

2.

Kontrola zápisu z 80. jednání ABK

Zápis z 80. jednání ABK byl schválen bez připomínek.
P. Mahr vznesl připomínku ohledně koordinace termínů jednání ABK a pracovních skupin
MZe. Koordinace bude probíhat, ABK již byla oslovena zástupci MV PRV ohledně květnového
termínu.
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. Stehlík- NM Šír se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit jednání ABK,
bude zajištěn další termín (Ing. Stehlík, Ing. Čech).
úkol: p. Augustinová- zajistit termín jednání s NM Ing. Šírem 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. K řešení přiřazen podnět č.446 MŽP - dopad zákona č.
41/2015 Sb. (umožnit pěstování RRD na velikostně omezených plochách i v I. a II. třídě bonity
ZPF na základě rozhodnutí OOPK).
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Ing. Stehlík- podněty konzultovány s p. Zámkem. Nutno definovat umístění zemědělských
staveb v krajině, rovněž stanovit možnosti zemědělských činností- jde především o nastavení
obecné roviny jak v těchto případech postupovat.
úkol: Mgr. Ing. Šebek- příprava dopisu pro MŽP (ve spolupráci Ing. Čech, Ing. Toman), kopii
odeslat Mgr. Brabcovi (ministr MŽP), podat informace na příštím jednání

•

jednání MMR + ČÚZK + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech, Ing. Toman
 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: předchozí trvá, beze
změn. Ing. Stehlík- co nejdříve provést sumarizaci podnětů ve vztahu k stavebnímu zákonu a
územnímu plánování a odeslat MMR k vyjádření (NM MMR JUDr. Blecha).
úkol: Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- sumarizace podnětů a odeslání MMR
Ing. Stehlík- dle následné odezvy 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- chybí provázanost na LPIS, současná úprava je provizorní, nutno zajistit již trvalé
řešení.
úkol: p. Augustinová- zajistit termín jednání Ing. Stehlíka s NM Ing. Kendíkem a s Ing.
Havlíčkem (evidence OPVZ, metodika vyplácení úhrad na OP povrchových vod), informovat
na příštím jednání komise

• 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). Vše již projednáno se zástupcem MZe Ing. Havlíčkem.
Ing. Stehlík- 27. 4. 2016 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- ABK obdržela odpověď pana ministra, s odpovědí se ale neztotožňuje. Bude
uskutečněno jednání s NM Ing. Šírem, který byl již předběžně informován se situací ve vývoji
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řešení podnětu. Dle výsledku společného jednání bude iniciována schůzka ve složení NM Ing.
Šír, NM Ing. Sekáč, Ing. Stehlík a Ing. Čech.
p. Burkoň- předjedná problém do konce dubna s NM Ing. Šírem
úkol: p. Augustinová- zajistit termín jednání s NM Ing. Šírem (Ing. Stehlík, Ing. Čech)

• Ing. Šimon- podnět č.398 Přeprava nadměrného vozidla, soupravy (gesce Min. dopravy):
trvá, 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: Ing. Šimon- na příštím jednání informovat o postupu řešení podnětu

•

Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry: trvá, Ing. Stehlíkzačátkem března projednáno s NM Ing. Sekáčem, nadále beze změny ve vývoji řešení
podnětu.
Ing. Čech- projednáno s Ing. Bělinovou (ŘO přímých plateb) a dopisem s Mgr. Vlasákem
(OLP). Dle bodu 23 preambule nařízení EU č. 640/2014 lze tímto způsobem danou
problematiku možnosti kompenzace ploch aplikovat.
Ing. Toman- preambule je platná a závazná, problém spočívá v tom, že ji neumíme aplikovat
tak, aby byla dodržována
Mgr. Havlíček- projednat podnět v návaznosti na referenční plochu PB - DPB. Referenční
jednotkou by měl být PB nikoliv DPB, který je nestabilní. Zavedením referenční plochy PB se
rovněž sníží chybovost v LPISu, což je podmínkou pro využití možnosti snížit počet
prováděných kontrol na plochu.
Ing. Stehlík- i přesto, že byla provedena legislativní i technická změna se pokračuje v zažitém,
dříve užívaném systému
úkol: Ing. Čech, Ing. Stehlík, Mgr. Havlíček uskutečnit jednání s NM Ing. Sekáčem (včetně
zástupců MZe Ing. Typoltové, Ing. Havlíčka)- prověřit stav a informovat na příštím jednání.
Termín zajistí Ing. Čech.

• 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, trvá
úkol: p. Mahr, Ing. Šimon- spojit se s p. Beladou a ověřit na MF zda již proběhlo jednání
ohledně úpravy formulářů daňových přiznání pro potřebu vykázání aktivního zemědělce.
Informovat na příštím jednání.
Ing. Stehlík- ve finále by se jednalo o doplnění přílohy týkající se podnikání (př. č. 1)


• Ing. Šimon- podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice:
Ing. Šimon- 15. 3. 2016 proběhlo jednání s ministrem MPO Ing. Mládkem, následně byly
odeslané připomínky k novele zákona č. 311/2006 Sb. (Zákon o pohonných hmotách a
čerpacích stanicích pohonných hmot). Obecně v praxi řady zemědělských podniků vzniká
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velký problém s provozováním provozních nádrží, které z hlediska zákona nejsou čerpacími
stanicemi, ale orgány celní správy je za čerpací stanice považují. Požadujeme tedy doplnit, že
výdej pro vlastní potřebu je povolen z provozní nádrže umístěné v provozu, která není
čerpací stanicí (vlastní provozní nádrže již dnes musí splňovat příslušné normy z pohledu
bezpečnosti práce, elektro revize, nepropustnost, popř. stavební předpisy apod., neboť to
vše je nutné z hlediska Cross compliance a porušení má dopad na krácení provozních dotací).
Dále k navrhovanému ustanovení § 6q odst. 1 je třeba uvést, že energetický zákon nezná
pojem dobíjecí stanice.
úkol: připomínky odeslány, o dalším vývoji bude Ing. Šimon členy komise informovat na
příštím jednání

• Ing. Stehlík podnět č.444 Výběrová řízení v rámci PRV: podnět nadále ve sledování, úprava
Pravidel 2 kola PRV (došlo ke zkrácení lhůty 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- podnět ve
sledování

• Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: jednání komise se zúčastnil Ing. Gall z oddělení
rybářství a včelařství MZe. Proběhla vzájemná diskuse k zaslaným připomínkám ABK
k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004
Sb., o rybníkářství....
Ze strany zástupce MZe nebyl vznesen argument, který by vysvětloval neakceptaci zaslaných
připomínek.
Ing. Stehlík- ABK neshledala objektivní důvody k tomu, aby se RL nevydávaly na dobu
neurčitou
úkol: Mgr. Kubáčová- zjistit a zaslat komisi případnou legislativní úpravu z OLP, která by návrh
ABK rozporovala, či jinak upravovala
P. Augustinová- pozvat na příští jednání ŘO Ing. Žižku, Ph.D. (Odbor státní správy lesů,
myslivosti a rybářství)

• úkol z jednání: definice sadů v zákoně o zemědělství: p. Mahr- uskutečněno jednání s Ing.
Kunou: je připravena nová definice sadů (do JŽ)
úkol: podnět zůstává ve sledování, ze zápisu ABK vyřadit

• 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: Ing. Stehlík- podnět zatím
nebyl projednán s předsedkyní Českého svazu včelařů Mgr. Machovou
p. Mahr- zanesení včelstev do LPISu projednáno i s dr. Švamberkem ze spolku Mája, tuto
variantu podporují
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Ing. Čech- projednáno s VO polních plodin (Ing. Kůst) - proběhlo připomínkové řízení v rámci
rostlinolék. zákona, připomínky k zanesení včelstev do LPIS nebyly
Ing. Stehlík- projednat s NM Ing. Šírem, je nutné upozornit na koordinaci zainteresovaných
odborů MZe v této problematice, problém se řeší nejednotně a hlavně již dlouhou dobu.
úkol: Ing. Stehlík, Ing. Čech- projednat podnět s NM Ing. Šírem. P. Augustinová- zajistit termín
jednání

•

Ing. Stehlík- podnět č.465 Zelená nafta: Ing. Stehlík- vznést dotaz na nejbližší PV

•

Mgr. Žůrek- podnět č.474 Nadměrná administrativa-tiskopisy k dotacím na hospodaření v
lesích: předchozí trvá, k podnětu ještě proběhne komunikace se zástupcem SVOLu a následně
bude tazateli odeslaná odpověď.
úkol: Mgr. Žůrek, p. Augustinová- příprava odpovědi tazateli

•

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

•

Mgr. Havlíček- podnět č.476 Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího:
z vyjádření oddělení státní statistické služby: „Pracoviště státní statistické služby MZe zavedlo
v souvislosti mléčnou krizí na základě požadavku odborného útvaru MZe počínaje lednem
2016 nové statistické zjišťování u odbytových organizací Odbyt (MZe) 6-12 a zároveň upravilo
stávající zjišťování v mlékárnách Mlék (MZe) 6-12. Změny byly provedeny zejména z důvodů
naplnění požadavků zemědělské veřejnosti, reprezentativnosti, přesnosti a úplnosti
oznamovaných údajů Evropské komisi. Registrovaní první kupující, kteří nakupují mléko za
účelem dalšího prodeje, v rámci statistických zjišťování vykazují nejen objem nakoupeného
mléka jako SZIF, ale i hodnotu nákupu, (pro výpočet ceny), dále pak průměrný obsah tuku a
průměrný obsah. Další odlišností je, že ministerstvem jsou zjišťovány údaje pouze za dodávky
mléka vyrobeného v ČR. Díky provázanosti obou výkazů lze pak získat cenu za mléko, která je
prvními kupujícími hrazena přímo zemědělcům, viz tabulka v příloze této zprávy. Údaje o
množství dodaného mléka jsou zjišťovány za účelem výpočtu ceny, nejedná se tedy o
duplicitní zjišťování v pravém slova smyslu. “
Ing. Stehlík- uvedená odpověď ze strany MZe v rámci snížení administrativní zátěže není
dostačující. Údaje by se měly zjišťovat v rámci již probíhajícího statistického měsíčního
zjišťování na úrovni SZIF s využitím i pro potřeby statistické služby MZe.
úkol: p. Augustinová- zaslat odpověď (p. Sikora, MZe) a informovat na příštím jednání

• Ing. Čech- podnět č.477 Vlastnická práva k pozemkům: proběhla snaha o komunikaci
s tazatelem podnětu na konkrétním příkladu, zatím bez odezvy. Informovat na příštím
jednání.
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•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.480 Nadměrná administrativa-kopie osvědčení o odb.
způsobilosti (POR): projednáno se zástupcem ÚKZÚZ (viz. bod 4. Různé, diskuse)
úkol: Ing. Faktor prověří a podá ABK informaci

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.482 Kontroly na farmách (SZPI/ÚKZÚZ): autor poukazuje na
neinformovanost ohledně obsahu kontroly a následnému duplicitnímu provedení kontrol.
Podnět projednán se zástupcem ÚKZÚZ (viz. bod 4 Různé, diskuse).

3.

Rozdělení nových podnětů

• podnět č.485 Stájový registr- aktuální příručka : Ing. Stehlík- podnět týkající se
nemožnosti postupovat podle aktuální příručky v případě zaregistrování do evidence
v stájovém registru.
úkol: p. Augustinová- odeslat podnět k řešení Ing. Procházkové, informovat na příštím
jednání
• podnět č.486 Příručka Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami: Ing. Stehlíknejedná se o typický podnět pro ABK, tazatel poukazuje na „postup“ státu prostřednictvím
MŽP. Uvedena příručka je distribuována mezi chovatele ovcí zaměstnanci CHKO v oblastech
s výskytem vlka jako návod chovatelům ovcí, jak s vlkem žít. Tazatel upozorňuje, že soužití
vlka dle uvedeného „návodu“ s produkčním stádem ovcí není možné.
úkol: p. Mahr- obecně zjistit informace, jak se s uvedeným problémem vypořádala slovenská
legislativa
• podnět č.487 Provedení aktualizace evidence půdy - spor nájemce/pronajímatel : Ing.
Stehlík- členové komise obdrželi podnět včetně příloh, z hlediska kompetencí však podnět
nespadá k řešení ABK.
úkol: Mgr. Havlíček podá po prověření informace na příštím jednání.

4.

Různé, diskuse

• diskuse se zástupcem ÚKZÚZ (Ing. Martin Faktor- ředitel Odboru auditu a řízení kvality):
Proběhla vzájemná diskuse k podnětům ABK:
1.) využívání datových schránek (podnět č.478 ÚKZÚZ - Registrace prvovýrobce krmiv): na
základě zaslaného podnětu Ing. Faktor uvedl, že v rámci kontrolního systému byli
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zaměstnanci ÚKZÚZ informováni o využívání datových schránek v případě, že je daný
zemědělec vlastní
2.) osvědčení o POR (podnět č.480 Nadměrná administrativa-kopie osvědčení o odb.
způsobilosti): zmiňovaný registr ÚKZÚZ slouží pro ověření platnosti osvědčení (dle čísla
osvědčení) pro zákazníka i distributora. Nelze, aby v registru byla uvedena adresa držitele
osvědčení (zákon o ochraně osobních dat).
Ing. Toman- je možné přidat do registru IČO? Tím by bylo možné prokázat „identitu“ držitele
osvědčení.
Ing. Faktor- prověří možnost doplnění IČO do registru ÚKZÚZ a podá ABK zprávu
3.) souběžné kontroly SZPI/ÚKZÚZ (podnět č.482 Kontroly na farmách):
Ing. Faktor- duplicita probíhá při kontrole Cross-Compliance v podobných oblastech u PPH 4
(SZPI 1-7, ÚKZÚZ 8-11). Dochází tedy k možnému překryvu kontrol.
Návrh řešení: ÚKZÚZ poskytne data SZPI a vzájemně se upraví riziková analýza výběru
subjektů ke kontrolám. Uvedené probíhá zatím ve fázi společných jednání.
Ing. Stehlík- uvedený návrh řešení projednat i s NM Ing. Šírem

5.

Závěr

Příští jednání ABK se uskuteční 11. 5. 2016 od 13,00 hodin.
Zpracovala: Daniela Augustinová
Schválil: Ing. Josef Stehlík
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