Zápis ze 79. jednání Antibyrokratické komise MZe
konaného dne 3. 2. 2016
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Daniela Augustinová, Lubomír Burkoň,
Ivan Jüptner, Ing. Josef Čech, Ing. Kamil Toman, Petr Mahr, Romana Zemanová, Kateřina
Urbánková, Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Mgr. Petr Žůrek S.T.D.
Omluveni: Ing. Stanislav Rampas, Ing. Jaroslav Vojtěch, Ing. Vít Šimon Ph. D.
Hosté: Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu
Mgr. Mark Rieder - ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka
Ing. Tomáš Fojtík - VO GIS a kartografie (VÚV TGM)

1.

Úvod

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 79. jednání ABK a jednání
s přizvanými hosty.

2.

Kontrola zápisu ze 78. jednání ABK

Zápis ze 78. 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 panem ministrem a Ing. Šírem (NM Sekce
komodit, výzkumu a poradenství). Ing. Šír jakožto nový náměstek sekce byl obeznámen
s danou situací ve vývoji řešení podnětu a materiálem z PV 5/2015.
Ing. Stehlík- materiál odeslat předsedovi ZV PSP ČR Ing. Faltýnkovi, poté uskutečnit jednání se
zástupci SZIF (Ing. Vopava, Mgr. Havlíček), GŘC (Ing. Holoubek), ABK (Ing. Stehlík, Ing. Čech)
a MZe (NM Ing. Adamec, Ing. Havlíček).
úkol: Ing. Čech- ověřit, zdali je nutná legislativní úprava anebo prováděcí předpis. Zajistit
odeslání materiálu (ve spolupráci s p. Augustinovou), informovat na příštím jednání.

•

úkol z jednání: Ing. Stehlík- ABK osloví dopisem předsedu ZV PSP ČR Ing. Faltýnka se
žádostí o součinnost ZV PSP ČR s ABK v rámci projednávání všech zeměd. legislativních norem
(př. mák/konopí, zelená nafta, odborná způsobilost atd.). Rovněž sdělí informaci o již dříve
připravené sběrné novele (tzv. „Antibyro zákon“) a jejím možném opětovném projednání ZV.
Příprava dopisu- Ing. Stehlík, p. Augustinová
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•

jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- podnět č.392 Stavební
zákon-rekultivace ornice a č. 302, 415 (uvedeny viz. níže) - trvá, beze změn
Ing. Stehlík- 17. 12. 2015 proběhlo jednání s NM MŽP Ing. Křížem, projednány níže uvedené
podněty včetně problematiky OPVZ, stavebního zákona a umisťování zem. staveb v krajině.
Ze strany MŽP velmi vstřícný přístup, dle sdělení Ing. Kříže bude jmenována kontaktní osoba,
která bude jednat se zástupci ABK (komise bude uvědomena). O jednání bude informován
i NM MMR JUDr. Blecha (jednání proběhne koncem února).
úkol: Ing. Stehlík- 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: 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- Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek připravit podněty na jednání s MMR (NM JUDr.
Blecha). Dle následné reakce MMR uskutečnit společné jednání zástupců všech dotčených
institucí (MMR, ABK, MŽP).

• Ochranná pásma vodních zdrojů- pravidelná aktualizace dat OPVZ: poslední
aktualizace proběhla v r. 2011, dochází k navyšování vrstev OPVZ. Řešení sloučeno
s podnětem č.457 Náhrady za omezení při hospodaření OPVZ- Ing. Stehlík obdržel vyjádření
NM Ing. Kendíka v podobě návrhu MP. Materiál byl prostudován a vzhledem k nesouladu
v určitých bodech bude opakovaně projednán s NM Kendíkem a Ing. Havlíčkem (možnosti
zadávání údajů do LPIS).
Jednání komise se zúčastnil ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka
(Mgr. Mark Rieder)- viz. bod 4 Různé, diskuse
úkol: Ing. Stehlík- o dalším vývoji 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. Čech, Ing. Stehlík- 28. 1.
2016 proběhlo jednání se zástupci sekce ekonomiky a informačních technologií (Ing.
Havlíček, p. Zachová). Projednána úprava rozhraní RZ na Portálu farmáře a rozšíření jeho
využití obecně (podávání žádostí o národní dotace, LPIS-včely atd.) Dále byla opakovaně
projednána a domluvena součinnost ohledně propojení databází s ČSÚ (připraveno již v r.
2013).
Ing. Stehlík- ohledně propojení databází MZe a ČSÚ se výhledově uskuteční jednání se
zástupcem ČSÚ Ing. Hrbkem.
úkol: Ing. Čech, Ing. Stehlík- k RZ informovat na příštím jednání.
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POZN. Ing. Stehlík- 1. 2. 2016 proběhlo jednání s NM Ing. Sekáčem na téma označování
zvířat, chybová hlášení ČR vůči EU a následné sankce /nesoulad mezi podmínkami, které
obsahuje příslušná vyhláška a CC/, řešení sloučení DJ/VDJ. Předseda ABK obeznámil pana
náměstka s podniknutými kroky, nastavena další spolupráce.

•

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- vzhledem ke skutečnosti, že sjednocení VDJ neproběhlo k 1. 1. 2016, komise
připravila a odeslala k této problematice dopis panu ministrovi. Navazující jednání s panem
ministrem proběhne 11. 2. 2016.
Ing. Čech- NM Ing. Šír obeznámen se situací ve vývoji řešení podnětu
úkol: Ing. Stehlík - po jednání u pana ministra k výše uvedenému bude domluvena schůzka ve
složení NM Ing. Šír, NM Ing. Sekáč, Ing. Stehlík a Ing. Čech. Informovat na příštím jednání.

• 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: vzhledem k nepřítomnosti garanta podnětu úkol trvá, p. Augustinová si dle pokynu
předsedy komise vyžádá následný postup v řešení podnětu.
//Ing. Šimon- domluvit termín projednání na MD, připravit postup řešení podnětu,
informovat na příštím jednání//

•

Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry: Ing. Stehlíkprojednáno s NM Ing. Sekáčem, přislíbena součinnost při řešení. Rovněž byl o stavu podnětu
informován pan ministr (dopisem ze dne 28. 1. 2016).

• Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- podnět č.433 Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec:
povinnost mít IČ k žádosti o přímé platby + auditní zpráva/aktivní zemědělec:
Ing. Stehlík- dle definice novely zákona o účetnictví je mikro účetní jednotka ta, která k
rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot: 1) aktiva celkem
9 mil. Kč; 2) roční úhrn čistého obratu 18 mil. Kč; 3) průměrný počet zaměstnanců v průběhu
účetního období 10. Z daného vyplývá, že „mikropodnik“ neporušuje a zároveň nenaplňuje
tzv. zakázanou činnost.
Ing. Čech- Ing. Lameš (VO přímých plateb) přislíbil zaslat vyjádření do 14. 1. 2016, vyjádření
nedoručeno, bude zdůvodněno na jednání u pana ministra.


• Ing. Šimon- podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice: t.č. situace bez dalšího
vývoje podnětu (nadále v řízení).
p. Augustinová- předány kontakty na zástupce ES MMR (MUDr. Grünthal, Ing. Paulová)
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úkol: vzhledem k nepřítomnosti garanta podnětu úkol trvá, p. Augustinová si dle pokynu
předsedy komise vyžádá následný postup v řešení podnětu.
//Ing. Šimon- připravit na příští jednání postup řešení//

• 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- ABK MZe
i nadále nesouhlasí s novelou zákona o vinohradnictví a vinařství v předkládané podobě. Její
dopad bude likvidační pro velké části trhu malých a středních vinařů Původní záměr
eliminovat zejména prodej vína na černém trhu se mine účinkem.

• 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.
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 zažádat o bližší informace, informovat na příštím jednání.

• úkol z jednání: definice sadů v zákoně o zemědělství: p. Urbánková, p. Mahr- proběhlo
jednání s Ing. Kunou na téma definice sadů, po obdržení zprávy bude ABK informována

• 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), informovat po jednání

•

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. Podnět odeslat
předsedovi ZV PSP ČR Ing. Faltýnkovi.

•

Mgr. Ing. Šebek, p. Mahr- podnět č.469 Stájový registr-odhlášení dobytka: Ing.
Procházková zaslala dodatečně omluvu vzhledem k nepřítomnosti na jednání.
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úkol: p. Augustinová- odeslat pozvání na březnové jednání komise

3.

Rozdělení nových podnětů

•

podnět č.474 Nadměrná administrativa-tiskopisy k dotacím na hospodaření v lesích:
podnět týkající se nadměrného nárůstu administrativy (registrace žádostí, údaje o podniku,
čestná prohlášení).
úkol: Mgr. Žůrek- prověří, popř. se spojí s autorem podnětu a podá informace na příštím
jednání

•

podnět č.475 Rybníkářství: dle sdělení autora podnětu dochází k nepřiměřené
a nadbytečné byrokracii s podáním žádosti o posekání rákosu.
úkol: Mgr. Ing. Šebek- odeslat podnět k vyjádření kontaktní osobě určené pro komunikaci
s ABK na MŽP (popř. se spojit s autorem podnětu), informovat na příštím jednání

• podnět č.476 Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího: autorka poukazuje
na duplicitní podání (MZe+SZIF)
úkol: Mgr. Havlíček prověří a podá ABK zprávu

• podnět č.477 Vlastnická práva k pozemkům: autor podnětu poukazuje na nemožnost
vlastníka dostat se k lesu (nejsou vytyčené polní cesty)
úkol: Ing. Čech- prověřit a zjistit informace (popř. se spojit s autorem podnětu), informovat
na příštím jednání

•

podnět č.478 ÚKZÚZ - Registrace prvovýrobce krmiv: Ing. Toman- autor poukazuje na
nadbytečnou administrativní zátěž při podání žádosti o registraci prvovýrobce krmiv
z důvodu nemožnosti podat tuto žádost datovou schránkou či prostřednictvím Portále
farmáře.
úkol: p. Augustinová- odeslat podnět k vyjádření Ing. Hojerovi (popř. Ing. Procházkové),
informovat na příštím jednání

4.

Různé, diskuse

• Ing. Čech- ověří, zdali Komora veterinárních lékařů provedla změnu a podá ABK zprávu.
Ing. Vojtěch vznesl na minulém jednání dotaz k zaměstnávání veterinárních lékařů chovateli
(podmínky KVL neumožňovaly). Téma již bylo projednáváno v ABK 6/2013
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• diskuse se zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka:
Ing. Stehlík úvodem obeznámil hosty s jednotlivými členy a činností ABK. Rovněž je
informoval s problémem OPVZ (navyšování vrstev, nedostatečná aktualizace, využití LPIS)
a podnětem týkajícím se náhrad za omezení při hospodaření OPVZ.
Mgr. Rieder přiblížil členům komise působení VÚV TGM, který byl zřízen MŽP a zabývá se
výzkumem vodních ekosystémů, hospodaření s odpady, ochrany vod a protipovodňové
prevence.
Ing. Fojtík- spolupráce s MŽP na tříletém projektu, kterého cílem je mít pouze vrstvu
platných OPVZ za celou republiku (pásma vodohospodář. úřadů)
- pravidelná aktualizace dat
- příští rok 2017/2018 „stav 0“ (do LPIS pouze relevantní OPVZ)
Mgr. Rieder- probíhá příprava nového projektu zaměřeného na územní dopad pro Prahu
(metodika protierozních opatření, návaznost na BPJ, vyčíslení erozního ohrožení atd.)
Proběhla vzájemná diskuse na téma používání pesticidů (povolené vs. nepovolené) a jejich
prosakování do vody a následné odstraňování vzniklých škod. Mgr. Rieder informoval dále
o spolupráci VÚV TGM s obcemi v povodí Želivky ( tč. spolupracují dvě obce).
Ing. Stehlík- jsme za nastavení již preventivních opatření. Ty jsou mnohdy účinnější než
následné sankce z porušování.
Závěr- domluvena spolupráce ABK MZe s VÚV TGM

•

ABK připravila a zveřejnila stručné hodnocení dosažených výsledků v roce 2015
https://portal.mze.cz/ssl/web/file/443377/Hodnoceni_cinnosti_ABK_MZe_2015.pdf

5.

Závěr

Příští jednání ABK se uskuteční 2. 3. 2016 od 9,00 hodin.
Zapsala: Daniela Augustinová
Schválil: Ing. Josef Stehlík
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