Zápis ze 77. jednání Antibyrokratické komise MZe
konaného dne 9. 12. 2015
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Daniela Augustinová, Ing. Kamil Toman,
Lubomír Burkoň, Ivan Jüptner, Petr Mahr, Romana Zemanová, Kateřina Urbánková, Ing.
Stanislav Rampas, Ing. Jaroslav Vojtěch
Omluveni: Ing. Vít Šimon, Ph. D., Ing. Luděk Homoláč, Ing. Josef Čech
Hosté: Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu
PhDr. Vladimír Špidla - ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády
Terezie Daňková - poradkyně předsedy vlády pro oblast zemědělské politiky
MUDr. David Grünthal - ŘO podnikatelského prostředí MPO
Ing. Veronika Paulová – VO snižování zátěže podnikatelů a vnitřního obchodu MPO

1.

Úvod

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 77. jednání ABK a jednání
s přizvanými hosty.

2.

Kontrola zápisu ze 76. jednání ABK

Zápis ze 76. 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: předchozí stav trvá
úkol: Ing. Čech, Mgr. Havlíček- dohledat popř. nově zkompletovat původně zpracovaný
materiál (projednaný v květnu 2015 na PV) k již finálnímu jednání s GŘC. Rovněž ověřit, zdali
je nutná legislativní úprava anebo prováděcí předpis a 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). Podat informace na příštím jednání.

•

jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech
Předchozí trvá, beze změn- původně stanovený termín k projednání byl ze strany MŽP zrušen
(nový termín 17. 12. 2015). Poslední schůzka týkající se podnětů č.392 Stavební zákonrekultivace ornice a č. 302, 415 (uvedeny níže) se zástupci MŽP proběhla 11. 5. 2015.
Ing. Stehlík- dne 2. 10. proběhlo neformální jednání s NM MŽP Ing. Křížem a byla domluvena
vzájemná spolupráce při řešení společných podnětů.
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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: Mgr.
Ing. Šebek, Ing. Čech- 8. 12. 2015 proběhlo jednání na MMR, ze kterého mj. vyplynulo zajistit
3-5 nejpalčivějších oblastí, které zemědělská veřejnost ve vztahu k stavebnímu zákonu a
územnímu plánování vidí jako důležité a poté je projednat na MMR ve vztahu k možným
úpravám.
úkol: Ing. Stehlík, Ing. Čech, Mgr. Ing. Šebek- po domluvě s Ing. Klápštěm na jednání 17. 12.
2015 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- ve věci postupu státních
podniků Povodí při poskytování náhrad za omezení užívání nemovitostí v OPVZ (5. 10. 2015
projednáno s náměstkem pro řízení sekce vodního hospodářství Ing. Kendíkem, příprava
MP).
Ing. Stehlík- z odpovědi NM Ing. Kendíka vyplývá, že na úpravě MP se pracuje, jeho se
dokončení předpokládá v první polovině ledna roku 2016. Navržené znění bude projednáno s
předsedou ABK.
úkol: Ing. Stehlík- projednat podnět s Mgr. Markem Riedrem (ředitel Výzkumného ústavu
vodohospodářského T. G. Masaryka) na únorovém jednání ABK.
p. Augustinová- připravit pozvání

• Ing. Toman, p. Augustinová- podnět č.304 Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu
farmáře + podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat: předchozí trvá (viz zápis z 68.
jednání ABK MZe), t. č. ve sledování
úkol: Ing. Čech (emailem)- je připravena úprava rozhraní RZ na Portálu farmáře umožňující
přípravu změnových žádostí pro podání na SZIF v rámci podpor na zvířata.
Informace z odboru rozvoje a projektového řízení IT- připravován interaktivní formulář
umožňující komunikaci s uživateli o chybách a možnostech vylepšení Portálu farmáře.
úkol: Ing. Čech, Ing. Stehlík- projednat s NM Ing. Adamcem, 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), t. č. ve sledování
Ing. Čech (emailem)- ze zjištěných informací: sloučení kategorií VDJ a DJ je třeba zakotvit
legislativně a rovněž posoudit veškeré dopady tohoto kroku. Je nutné si uvědomit, že
vzhledem ke skutečnosti, že přepočtové koeficienty DJ pro jednotlivé kategorie zvířat jsou
použity např. pro plnění podmínek vyplývajících z nitrátové směrnice či jsou používány
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k plnění podmínek vyplývajících ze zákona o hnojivech (např. pro výpočet požadavků na
skladovací kapacitu statkových hnojiv), bude znamenat jejich úprava dopady při plnění
těchto povinností. V současné době zpracovává VÚRV v.v.i na základě žádosti komoditní
sekce podklady pro návrh příslušné legislativní normy, kterou je vyhláška č. 377/2013 Sb.,
o skladování a používání hnojiv (prováděcí předpis k zákonu o č.156/1998 Sb., o hnojivech).
úkol: Ing. Čech- informovat NM Ing. Jílka, že vzhledem k dopisu p. ministra měl být úkol
proveden k 1. 1. 2016!

• Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- podnět č.325 Odborná způsobilost, školení vs. dosažené
odborné vzdělání + č.332 POR – zrušení I. stupně + kontrolní systém SRS: provedeno, ve
sledování-podnět dále ze zápisu vyřazen.
Mgr. Havlíček- úprava k včelstvům proběhne v novele zákona o zemědělství (v průběhu 1 pol.
2016)
úkol: Ing. Stehlík- projednat tzv. „Antibyro zákon“ s řed. Urfusem v průběhu ledna 2016

• 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.
Ing. Stehlík- přetrvávající absence zástupce ZS ČR na jednáních komise, informován předseda
ZS ČR
úkol: Ing. Šimon- připravit na příští jednání postup řešení podnětu

• Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry: Ing. Toman- během
jednání se zástupci MZe se dosud nepovedlo najít „správný“ algoritmus přepočtu odchylek
výměry, i když evropský předpis dané umožňuje. Rovněž proběhla schůzka se zástupci SZIF
(Ing. Vopava, Ing. Krym).
Mgr. Havlíček- překážkou je zejména LPIS a pojetí DPB jako referenční parcely. Řešením by
mohla být chystaná novela- DPB by se nezměnil, ale upravil jako referenční půdní blok.
Daňková- projednáme v rámci kompetencí na ÚV
Ing. Toman- z vyjádření OLP MZe vyplývá, že pokud není ustanovení preambule nařízení EU
dodatečně konkrétní, aby umožňovalo jeho přímou aplikaci členským státem, je jeho použití
v praxi nerealizovatelné. Tj. nedoporučují problematiku úpravy kompenzace ploch řešit
v připravovaném návrhu novely nařízení vlády.
úkol: Ing. Toman spolupracovat nadále s p. Daňkovou a uskutečnit v dohledné době schůzku
na ÚV (odbor kompatibility), projednat odpověď NM Sekáče a OLP. Informovat na příštím
jednání

• Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- podnět č.433 Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec:



povinnost mít IČ k žádosti o přímé platby - ve sledování
auditní zpráva/aktivní zemědělec: trvá
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Ing. Stehlík- požadavky v rámci plnění podmínek aktivního zemědělce mají značný dopad na
malé zemědělce (viz. nový podnět)
úkol: Ing. Stehlík- Ing. Čech vyžádat pro potřeby komise analytický materiál (souhrn žadatelů
o přímé platby podle regionů)

• Ing. Šimon- podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice: předchozí trvá, Ing.
Šimon- připravit na příští jednání postup řešení podnětu

• Mgr. Ing. Šebek- podnět č.442 Četnost rozborů mléka- malý producent: autor obeznámen
úkol: vyřešeno - vyřadit

• Ing. Stehlík podnět č.444 Výběrová řízení v rámci PRV: ve sledování, prováděcí nařízení
komise (EU) č. 809/2014, čl. 48 odst .2

• Mgr. Ing. Šebek-podnět č.445 Zákaz prodeje sudových vín : předchozí trvá, Ing. Stehlíkzákazník nesmí být uveden v omyl, identifikace zboží se řeší jiným zákonem
úkol: p. Rampas- pokusit se obecně dohledat informace u ČOI (deklarovaná povinnost /co
musí výrobek obsahovat), informovat na příštím 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.
úkol: Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek- projednat se zástupcem MŽP, informovat na příštím
jednání

•

Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: trvá, vypořádání připomínkového řízení
doručeno. Požadavky ze strany komise byly neakceptované

• p. Urbánková, Mgr. Ing. Šebek- podnět č.451 Ovocný sad-výklad NV (ekol. zemědělství) +
podnět č.454 NV 75/2015 Sb.:p. Urbánková- probíhá připomínkové řízení. Opakovaně se
odešle dotaz. Pokud funguje definice sadu, je nutné zakomponovat keře.
úkol: p. Urbánková- připravit a odeslat dopis řediteli Ing. Kunovi

• p. Urbánková- podnět č.453 Překročení lhůt k vyřízení odvolání (MZe+SZIF): údaje o
průběhu vyřizování a nepřekračování lhůt u odvolání odeslané. P. Urbánková informovat
tazatele podnětu.
úkol: vyřešeno – vyřadit

• p. Zemanová- podnět č.458 Námitka proti rozhodnutí SZIF (MAS): MAS obdžela stanovisko
SZIF, vyřešeno - vyřadit
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• úkol z jednání Národní dotace (k podnětu č. 401) : Ing. Jiroušek zaslal odpověď, ze které
vyplývá, že pro rok 2016 se počítá nadále s podáváním žádostí o dotace v papírové podobě
(elektronická forma bude pouze testována) a dokladováním v současném způsobu a rozsahu
dle jednotlivých programů např. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, plátce DPH, doklad o
účtu apod., a to pouze ve formě prostých kopií, případně výpisů pořízených z internetu
žadatelem.
úkol: Ing. Stehlík- uskutečnit schůzku s NM Ing. Adamcem (ND, ČSÚ, LPIS-včely, RZ), p.
Augustinová- zajistit termín jednání

• Ing. Stehlík- podnět č.460 Mobilní oblouková hala: informoval Mgr. Ing. Šebek- projednáno
na MMR. Ze strany přítomných úředníků MMR nebyl zájem na úpravách ke zjednodušení
umisťování jednoduchých zemědělských staveb v krajině, dle sdělení jsou naše požadavky
nekonkrétní.
Na jednání byla přítomna Mgr. Machačková (odbor stavebního řádu) a Ing. Mgr. Lepeška
(odbor koncepční a metodický)
úkol: Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- dle MMR soustředit se na 2-5 konkrétních podnětů, ty
sepsat a odeslat NM MMR JUDr. Blechovi k vyjádření

• 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: z odpovědi ŘO Ing. Žižkyvyjádřen souhlas s návrhem, ale pouze za předpokladu, že bude vytvořen nový systém
evidence včelstev usnadňující a zároveň omezující rizika možného úhynu včelstev
aplikovanými postřiky. Záměr evidence včelstev v LPIS – připravuje se informace o postupu v
případě změny.
úkol: Ing. Stehlík- projednat s NM Ing. Adamcem, informovat po jednání

•

Ing. Stehlík- podnět č.462 Zadávání VZ malého rozsahu: z vyjádření ŘO pro veřejné
zakázky (Ing. Šimon): „Ve veřejných zakázkách malého rozsahu je zadavatel podle zákona
povinen zachovávat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a dále
tzv. principy 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti). Použití přímého zadání veřejné
zakázky malého rozsahu v odůvodněných případech obecně není vyloučeno, avšak zpravidla
zadavatel jako řádný hospodář volí jiné druhy řízení, například otevřené řízení. Takto lze
ušetřit veřejné prostředky i v řádu statisíců korun, a proto se domníváme, že větší
administrativní náročnost je v takovém případě odůvodněná.“
úkol: p. Augustinová- odeslat autorovi podnětu odpověď, za ABK vyřešeno - vyřadit

• Ing. Stehlík- podnět č.465 Zelená nafta:p. Zemanová- stačí doklad anebo kopie účtenky,
GŘC vyžaduje podpis žadatele na paragonu
Ing. Stehlík- tento doklad nemá být GŘC vyžadován
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úkol: Ing. Čech, Ing. Stehlík ověřit na jednání s GŘC, zda je dostačující např. mít na paragonu
razítko odběratele

•

Ing. Stehlík- podnět č.466 Značení ovcí elektronickými čipy do uší při vývozu na jatka:
podnět odeslán NM Špalkové, následně 1. 12. 2015 předán k vyjádření odboru pro vztahy
s EU (Ing. Tabery), čeká se na odpověď
úkol: podat informace na příštím jednání

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.467 Finanční zdraví do 1 mil.: upřesněno na konkrétním
příkladu
úkol: za ABK vyřešeno – vyřadit

•

podnět č.468 MAS- přepočet hlasů: p. Zemanová- Ing. Hanoldová zaslala vyjádření,
vysvětleno, výbor podnět stáhl
úkol: za ABK vyřešeno – vyřadit

• Mgr. Ing. Šebek-podnět č.469 Stájový registr-odhlášení dobytka: p. Augustinová- odesláno
Ing. Procházkové k vyjádření (Ing. Škaryd rovněž)
úkol: čeká se na odpověď, informovat na příštím jednání

3.

Rozdělení nových podnětů

• Ing. Stehlík- podnět č.470 Administrativní chyba -nesplnění podmínek (AZ): podnět týkající
se aktivního zemědělce a chybně zpracované JŽ. Podklady k podnětu obdrželi členové
komise.
úkol: Mgr. Havlíček- prověří a podá informace, informovat na příštím jednání

• p. Mahr- podnět č.471 Opatření 6.1.1. – stanovení standartní produkce: podnět týkající se
ohodnocení jednoho kusu ovce v rámci tabulky pro stanovení minimální velikosti podniku
(např. rozdíl v hodnocení ovce/kozy – 1930 kč/10550 kč).
p. Mahr- bude uskutečněna schůzka NM Sekáče a Ing. Taberyho, projedná se více podobných
podnětů
úkol: p. Augustinová- podnět odeslán NM Ing. Sekáčovi k vyjádření, stanovisko doručeno po
jednání komise. Bude referováno na příštím jednání.

4.

Různé, diskuse

• jednání se zástupci úřadu vlády PhDr. Špidlou, p. Daňkovou a MPO MUDr. Grünthalem a
Ing. Paulovou na téma „Snižování byrokracie“
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Úvodem obeznámil pan předseda PhDr. Špidlu se členy komise, s přizvanými hosty MPO
a stručně s činností komise:
-shrnuto období od jejího vzniku (4/2008) dosud, zpracovávání podnětů, pravidelné
zveřejňování zápisů z jednání včetně jejich dostupnosti pro zemědělskou i nezemědělskou
veřejnost na webu eAgri, roční zprávy ABK (ty mj. informují pana ministra o chodu komise,
úspěších v jednáních či opačně), spolupráci nejen v rámci resortu MZe (MŽP, MMR, SPÚ,
MPO, GŘC, MZdr)
PhDr. Špidla vyzdvihl nastavení trvalé spolupráce, přislíbil zhodnotit a zvážit možnost vzniku
tzv. „antibyrotratických komisí“ v každém resortu, požádal o zasílání měsíčních zápisů komise
a obeznámil členy komise s Akčním plánem pro podporu hospodářského růstu a
zaměstnanosti. Snižování administrativní zátěže podnikatelů i v příštím roce představuje
jednu z priorit vlády.
MUDr. Grünthal- Akční plán se připravuje, nemáme podporu na ostatních ministerstvech.
Uskutečnili jsme průzkum napříč ministerstva, no žádné neprojevilo zájem o vznik obdobné
komise.
Následně proběhla vzájemná diskuse k nastavení spolupráce a podnětům, které se komisi
podařilo ale i nedaří dořešit (jednotný systém kategorizace DJ/VDJ, LPIS, včelstva, započítání
odchylek výměry....). Rovněž byl projednán i fakt, že hodnocení administrativní zátěže
v rámci RIA probíhá formálně, což přispívá ke zvyšování administrativní zátěže.
Zástupci úřadu vlády a MPO byli obeznámeni s tzv. „Antibyro zákonem“ - zákonem o
snižování administrativní zátěže v zemědělství, který byl vzhledem k politické situaci v červnu
2013 pozdržen v PSP ČR. V průběhu roku 2014 a 2015 nedošlo k jeho předložení
Zemědělskému výboru, proto cílem ABK MZe bude jeho opětovné projednání v průběhu roku
2016.
Závěr- ABK připraví a obratem odešle PhDr. Špidlovi návrh na doplnění Akčního plánu.

5.

Závěr

Příští jednání ABK se uskuteční 13. 1. 2016 od 9,00 hodin.
Zapsala: Daniela Augustinová
Schválil: Ing. Josef Stehlík
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