Zápis z 91. jednání Antibyrokratické komise MZe
konaného dne 10. 5. 2017
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Daniela Augustinová, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Stanislav Rampas,
Mgr. Petr Žůrek S.T.D., Josef Hlahůlek, Ing. Kamil Toman, Lubomír Burkoň, Ing. Jaroslav Vojtěch
Omluveni: Ing. Josef Čech, Kateřina Urbánková, Petr Mahr, Romana Zemanová, Ing. Luděk
Homoláč Ph. D., JUDr. Adela Riegerová
Nepřítomni: Ing. Vít Šimon Ph. D.
Hosté: Mgr. Jan Havlíček - ředitel Sekce správních činností (SZIF)
Mgr. Lucie Kubáčová- Oddělení správního archivu a spisové služby (MZe)

1.

Úvod

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 91. jednání ABK.

2.

Kontrola zápisu z 90. jednání ABK

Zápis z 90. jednání ABK byl schválen s jednou připomínkou. V seznamu hostů nebyl uveden Ing. Jan
Novopacký, tajemník ČMSZP (zástupce za p. Burkoně).
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- komisi bylo zasláno stanovisko NM Ing. Šíra. Na základě uskutečněného jednání se členy
ABK ze dne 1. 3. 2017 a závěru zúčastněných stran požádal NM Ing. Šír náměstka ministra sekce
ekonomiky a informačních technologií Ing. Adamce o vytvoření funkcionality předpřípravy formuláře
pro ohlašovací povinnost pěstitelů máku a konopí v rámci podání JŽ. Tato funkcionalita umožní
vygenerování formuláře pro splnění ohlašovací povinnosti s předvyplněnými dostupnými údaji z JŽ,
které dál pěstitel doplní o další povinné informace a zajistí předání formuláře dle ustanovení zákona
o návykových látkách. Dle sdělení NM Ing. Adamce je podnět zaevidován a bude realizován
s ohledem na termíny v rámci dotační kampaně pro rok 2018.
Ing. Čech (vzhledem k nepřítomnosti garanta byla informace předána e-mailem)- bylo uskutečněno
jednání s ŘO Ing. Trnkou, na kterém byly doloženy údaje o pěstitelích máku v rámci JŽ a taktéž z GŘC.
Na základě zaslaných podkladů byl zaznamenán rozdíl mezi výměrami máku dle JŽ a GŘC. Na jednání
byla zmiňována možnost osvěty pro pěstitele podat hlášení pěstování máku a konopí na GŘC.
Podklady k výše uvedenému byly předány členům komise.
úkol: nadále v řešení, Ing. Stehlík, Ing. Čech- případné další informace podat na příštím jednání.
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• jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- podnět č.392 Stavební zákonrekultivace ornice a č. 302, 415 (uvedeny níže), problematika OPVZ, umisťování zem. staveb
v krajině, stanovit možnosti zemědělských činností (nastavení obecné roviny jak v těchto případech
postupovat), 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 OOP).
Ing. Stehlík- bez dalších změn, nadále probíhá spolupráce s MŽP.
úkol: podnět tč. ve sledování
• 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- bylo uskutečněno jednání s Ing. Sklenářem ohledně umisťování jednoduchých zem.
staveb (přístřešků) na pastvě. Pokud dané zařízení není déle než rok na jednom místě, tzn. je mobilní,
rozebíratelné, bez pevných základů - nelze daný přístřešek klasifikovat jako stavbu.
Mgr. Ing. Šebek- probíhá novela stavebního zákona, zejména změna ohledně bydlení na farmách
(§ 18 ods. 5). MŽP provedlo změnu a v zemědělských stavbách mimo zastavěné území neumožňuje
trvalé a rekreační bydlení. Situace pro bydlení u farem se následně zhorší. Z našeho pohledu se jedná
o značné ztížení činnosti zemědělců. K tomuto kroku proběhne schůzka se zástupcem MPO Ing.
Vinklerem (ŘO podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu), který nahradil v ES MPO MUDr.
Grünthala.
Ing. Stehlík- zkusit uskutečnit jednání s Ing. Kratochvílem (Výbor pro hospodářství, zemědělství
a dopravu)
úkol: podněty zůstávají i nadále v řešení. Mgr. Ing. Šebek informovat o závěru z jednání se zástupci
MPO.
• Ochranná pásma vodních zdrojů (dále OPVZ)- aktualizace dat OPVZ + podnět č.457 Náhrady za
omezení při hospodaření OPVZ.: řešení podnětu trvá, beze změn- řešení problematiky vodních zdrojů
v rámci jejího začlenění do agroenvi opatření (Ing. Kuna).
Ing. Stehlík- podnět nadále v řešení. Vznikla nová pracovní skupina, která má nastavit pravidla pro
kompenzaci v případě omezení. ABK zůstává nadále v kontaktu s Ing. Kubalou.
úkol: podnět ve sledování, Ing. Stehlík- případné změny budou referovány
• Ing. Toman, p. Augustinová- podnět č.304 Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu farmáře,
podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat, 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,
podnět č.524 Spotřeba POR za r. 2016:
Ing. Stehlík- úkol z minulého jednání trvá
Ing. Čech (zasláno e-mailem)- k podnětu č. 400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat – uskutečnit
jednání s VO odd. státní statistické služby p. Sikorou. Členům ABK byl pro další informaci zaslán
seznam - Statistická zjišťování ČSÚ v zemědělství v roce 2017.
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K podnětu č. 461: posun v novele rostlinolékařského zákona- vládní návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, byl projednán Zemědělským výborem, nyní se nachází
ve stavu před 2. čtením v PSP, které by mělo proběhnout do 14 dnů.
Ing. Stehlík- včelstva budou značena v LPIS, nebude nutné již hlásit jejich polohu umístění na OÚ.
úkol: Ing. Čech a Ing. Toman- zajistit termín jednání s p. Sikorou, případné informace sdělit na příštím
jednání
• úkol z jednání: Jednotný systém kategorizace VDJ v rámci resortu zemědělství (včetně ČSÚ):
Ing. Stehlík- ABK bylo doručeno stanovisko NM Ing. Šíra, které obdrželi členové komise. Členové
komise požadují doplnit konkrétní evropskou legislativu, která vyžaduje dvojí kategorizaci. Lze
zároveň prokázat zhoršení situace v oblasti nitrátové směrnice sloučením DJ/VDJ? Jsou státy, ve
kterých je toto zatížení větší (např. Dánsko). Jaký by byl tedy postup v souladu s předpisy EU, jak lze
dvojí kategorizaci změnit?
• Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry a podnět č.525 Slučování
DPB a změna kultury: předchozí trvá, projednáno naposledy 20. 2. 2017 s NM Ing. Sekáčem.
Ing. Stehlík- bez dalšího vývoje řešení podnětu. Z hlediska současné národní legislativy a nastavení
LPIS nelze očekávat žádoucí změnu ve prospěch zemědělců). Zástupce ABK projedná podnět i s 1.
NM v rámci schůzky k činnosti komise (plánováno na 31. 5. 2017)
Mgr. Havlíček- zjistí informace, jakým způsobem tuto situaci řeší Slovensko (systém vedený v rámci
evidence půdních bloků).
Chybějící referenční půdní blok- jeho zavedením by se zvýšila kvalita LPIS, chybovost je pořád
poměrně vysoká, protože se stále pracuje s dílem půdních bloků. Referenční půdní blok je území,
které ohraničuje určité území včetně zemědělsky neobhospodařované půdy (les, silnice, trať atd.),
tedy maximálně způsobilá plocha.
Ing. Stehlík- pozvat na příští jednání Ing. Bukovského, tématem jednání bude vysvětlit důvody, proč
se dosud nepodařilo prosadit referenční půdní blok v LPIS.
úkol: p. Augustinová- odeslat pozvání Ing. Bukovskému na příští jednání komise.
• Mgr. Havlíček, p. Burkoň- podnět č.476 Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího:
Ing. Stehlík- zatím bez dalšího vývoje řešení, podnět byl projednán s NM Ing. Šírem 1. 3. 2017. Pan
náměstek přislíbil najít přijatelné řešení tak, aby byly splněny požadavky ze strany SZIF a rovněž pro
odd. státní statistické služby (projednat s odd. ICT a SZIF).
úkol: ABK osloví NM Ing. Šíra a požádá ho o informaci, zdali ve výše uvedené věci došlo k posunu
v rámci řešení (připraví p. Augustinová a Ing. Stehlík).
• Ing. Homoláč, Mgr. Havlíček- podnět č.530 Rybářství - posun termínu ŽOP: úkol trvá z důvodu
nepřítomnosti garanta podnětu. Ing. Homoláč- čeká se na vyjádření metodika MZe (Ing. Vavrečka).
Po obdržení odpovědi bude komise informována.
úkol: p. Augustinová požádat Ing. Homoláče o zaslání informací k podnětu
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• Ing. Čech- podnět č.532 Vyhláška 376/15 Sb: podnět týkající se vyhlášky o finančním vypořádání
byl odeslán k vyjádření i Ing. Prečanové. Z důvodu nepřítomnosti gestora bude podnět referován
na příštím jednání.
úkol: p. Augustinová odeslat Ing. Čechovi urgenci k řešení
• Ing. Stehlík- podnět č.533 Účetní výkazy- dokladování při uplatňování paušálu: k zaslanému
stanovisku z předchozího jednání bude uskutečněna schůzka s Ing. Taberym (Mgr. Ing. Šebek, Ing.
Stehlík)
úkol: termín jednání domluví Mgr. Ing. Šebek, podat informace na příštím jednání
• Ing. Stehlík- podnět č.534 Siláž na poli: ABK byl doručen návrh podmínek pro uskladnění
podmínek k uskladňování siláže/senáže (Ing. Svoboda a Ing. Loučka). Komise k návrhu zaslala jednu
připomínku, kterou doporučil Ing. Loučka zapracovat.
úkol: p. Augustinová zjistit u Ing. Svobody současný stav, informovat na příštím jednání
• Mgr. Havlíček- podnět č.536 Žádost o přístup do portálu eAGRI a Farmáře SZIF: podnět týkající
se nutnosti přikládání k Žádosti výpis z OR.
Mgr. Havlíček- nyní v procesu změny, výpis z OR se nebude požadovat.
úkol: Mgr. Havlíček- informovat po provedení změny, referovat na příštím jednání
• p. Urbánková- podnět č.538 Formulář žádosti o platbu dotace z PRV: podnět týkající se složitosti
formulářů a administrace kladené na zemědělce, konkrétně formulář žádosti o platbu dotace z PRV složitý, vede k problémům s vyplněním údajů a následné kontrole ze strany SZIF (podrobně
rozepsáno v tabulce podnětů).
Mgr. Havlíček- SZIF připravilo stanovisko, ze kterého uvádíme: „Indikátory na straně E Žádosti o
platbu byly opakovaně ze stran SZIF připomínkovány, naposledy v rámci jednání TPS pro monitoring
a hodnocení PRV dne 24. 4. 2017. SZIF zastává názor, že především v operaci 4.1.1 je tato strana
nadbytečná a většina příjemců nedisponuje dostatečnými podklady pro její vyplnění. Není ani
v případě většiny projektů relevantní, neboť výstupem projektů nejsou konkrétní výrobky. Údaje,
které příjemci vyplní, jsou tak pouhými odhady s diskutabilním přínosem pro následné statistiky.
Bohužel v kompetenci SZIF není obsah monitorovacích indikátorů ani jejich rozsah.
Na základě vyjádření MZe monitorovací indikátory na straně E Žádosti o platbu vycházejí z požadavků
Evropské komise. Jejich odstranění z formuláře tedy není možné.
Ve snaze SZIF i MZe je co největší zjednodušení vyplňování těchto indikátorů. Bohužel instruktážní
listy mohou problematiku pojmout pouze na obecné úrovni, nikdy není možné v instruktážních
listech nastínit vyplnění všech konkrétních projektů jednotlivých příjemců dotace. Pro takové případy
je možnost individuální konzultace, což dokazuje i dotaz, jež je součástí podnětu ABK.
Zároveň se stále pracuje na usnadnění vyplnění údajů na formuláři pro příjemce (tam, kde je to
možné), což dokládá aktuální úprava údajů souvisejících s počty zaměstnanců (v rámci 3. kola
příjmu), které se již nebudou vyplňovat na několika stranách formuláře, neboť související kolonky
byly logicky sloučeny“.
Členové ABK rovněž obdrželi připomínky a návrhy SZIF, které ke struktuře dat ve formuláři ŽoPl byly
zaslány na MZe (24. 4. 2017).
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Ing. Stehlík- podnět současně projednat na plánované schůzce s Ing. Taberym (Ing. Stehlík, Mgr. Ing.
Šebek).
úkol: zástupci ABK budou posun v řešení podnětu referovat po uskutečnění jednání s Ing. Taberym
• p. Urbánková- podnět č.539 Registrace e-shopů s ekologickou produkcí: vzhledem
k nepřítomnosti garanta podnětu uvádíme (podnět referován tlf.): subjekty, které provozují
obchodní činnost prostřednictvím e-shopů ve vztahu k plnění podmínek legislativy EK pro ekologické
zemědělství jsou povinni registrovat se u MZe a dodržovat platné postupy pro ekologické
zemědělství. Dosud pro ČR platila výjimka, kterou již nelze prodloužit.
úkol: p. Urbánková případně další informace referovat další informace na příštím jednání.

• Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- podnět č.541 Zahájení činnosti mladých zemědělců - vyplacení 2.
splátky: opatření 6.1.1. neumožňuje vyplacení druhé splátky, byť zemědělec splnil závazky. Pravidla
umožňují podat žádost o platbu dříve než dva roky od uplynutí podpisu Dohody, ale peníze dříve
žadatel nedostane. Což je v rozporu se zavedeným principem všech ostatních projektových opatření
PRV, kdy po kontrole žádosti o platbu následuje výplata (podrobně rozepsáno v tabulce podnětů).
Mgr. Ing. Šebek- dosud neproběhlo jednání s ŘO Ing. Taberym. Podnět bude projednán spolu
s dalšími již uvedenými podněty po stanovení termínu jednání.
úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek a ve spolupráci p. Mahr projednat podnět s ŘO Ing. Taberym,
referovat další informace na příštím jednání
• Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- podnět č.542 6.1.1 - Preferenční kritérium 9: pokud si žadatel udělil
body za toto preferenční kritérium (dle statistiky MZE to tak učinilo 84 % žadatelů), pak se musí od
data podání žádosti o proplacení do konce realizace podnikatelského plánu věnovat pouze produkci
vybraných citlivých komodit! To dle MZE/SZIF znamená, že se u žadatelů s živočišnou výrobou
nebudou vyskytovat žádné tržby z rostlinné produkce. Výjimkou by bylo, že se jedná o tržby
z pěstování ostatních citlivých komodit (ovoce, zelenina, brambory, chmel, réva atd). Tzn, že pokud
by žadatel s živočišnou výrobou, jehož hlavní příjmy tvoří příjmy z ŽV, chtěl prodat část své produkce
z RV, tak nesmí (podrobně rozepsáno v tabulce podnětů).
úkol: obdobně jako výše uvedený podnět bude projednán na jednání s ŘO Ing. Taberym

3.

Různé, diskuse

• 14. 6. 2017 se uskuteční setkání předsedy ABK Ing. Stehlíka a tajemnice p. Augustinové s 1.NM
JUDr. Jirsou (k činnosti ABK za uplynulé 3 roky a možné podpory komise ze strany pana náměstka).

4.

Závěr

Příští jednání ABK se uskuteční 7. 6. 2017 od 10,00 hodin.
Zpracovala: Daniela Augustinová
Schválil: Ing. Josef Stehlík
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