Zápis z 86. jednání Antibyrokratické komise MZe
konaného dne 9. 11. 2016
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Daniela Augustinová, Ing. Josef Čech,
Ivan Jüptner, Kateřina Urbánková, Mgr. Petr Žůrek S.T.D.
Omluveni: Ing. Kamil Toman, Lubomír Burkoň, Ing. Vít Šimon Ph. D., Ing. Stanislav Rampas,
Petr Mahr, Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Ing. Jaroslav Vojtěch, Romana Zemanová
Hosté: Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu
Mgr. Lucie Kubáčová- Oddělení pro majetkové vyrovnání a státní statky v likvidaci (MZe)

1.

Úvod

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 86. jednání ABK.

2.

Kontrola zápisu z 85. jednání ABK

Zápis z 85. 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- jelikož se řešení podnětu dotýká vícero organizací souběžně, je
nutné do příštího jednání ABK stanovit termín všech dotčených zástupců z MZe, ABK MZe
a SZIF, poté následně uskutečnit hlavní jednání, kterého se zúčastní i zástupci MZdr a GŘC.
Na finální jednání bude rovněž přizvaná paní poslankyně Balaštíková.
úkol z minulého jednání: Ing. Čech- zjistit od Ing. Holoubka (GŘC) seznam žadatelů, kteří hlásí
evidované plochy menší než 10ha. Je potřeba znát rozdíl mezi těmi žadateli, kteří podávají
hlášení o pěstování M+K prostřednictvím JŽ a těmi, kteří obhospodařují plochy s tímto
osivem na menších plochách. ABK se domnívá, že počet těchto žadatelů se bude pohybovat
zhruba kolem 1-5% celkového počtu žadatelů.
úkol: Ing. Čech, p. Augustinová zajistit termín předběžného jednání, následně poté uskutečnit
společné jednání všech dotčených stran (MZe, ABK MZe, SZIF, GŘC, MZdr) a zástupce Úřadu
vlády.
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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), 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, Mgr. Ing. Šebek- 2. 11. proběhlo jednání se zástupci MŽP (NM Ing. Dolejský), byly
projednány výše uvedené podněty, sjednocení výkladu metodických pokynů a lepší
spolupráce zejména krajských poboček MŽP. Dále byli zástupci ABK informováni
o plánovaném jednání MŽP s Ministerstvem vnitra, se kterým by komise chtěla navázat užší
spolupráci. Zastupující osobou pro komunikaci MŽP s ABK byl pověřen Ing. Klápště.
ABK v dohledné době obdrží vyjádření k předaným podnětům.
úkol: Mgr. Ing. Šebek podá 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- řešení bez dalšího vývoje, podněty budou projednány na ES MPO
úkol: trvá, Mgr. Ing. Šebek předat podněty na listopadovém jednání ES MPO, další informace
referovat na příštím jednání.

• Ochranná pásma vodních zdrojů (dále OPVZ)- aktualizace dat OPVZ + podnět č.457
Náhrady za omezení při hospodaření OPVZ.: nadále v řešení
Ing. Stehlík- proběhlo jednání s NM Sekáčem. Pan náměstek zadal řed. Ing. Kunovi úkol
ohledně řešení problematiky vodních zdrojů v rámci jejího začlenění do agroenvi opatření.
V průběhu listopadu se uskuteční další jednání předsedy ABK s GŘ RNDr. Kubalou (Povodí
Vltavy).
úkol: Ing. Stehlík 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, podnět č.461 Zrušení oznámení
dle § 51 odst.1 písm. a)+b) odst. 2 písm. a) zákona č.326/2004 Sb. o rostlinolékařské péčiochrana včel a zvěře:
Ing. Stehlík- pokračují jednání se zástupcem ČSÚ Ing. Hrbkem ohledně propojení databází
(MZe a ČSÚ) a spolupráce s MZe. Databáze je nutné propojit tak, aby ČSÚ mohl čerpat
informace z PF (vygenerováním soupisu potřebných dat z PF).
úkol: Ing. Čech- zajistit termín jednání s Ing. Havlíčkem případně NM Ing. Adamcem, nejlépe
i za účasti zástupce ČSÚ. O dalším vývoji řešení informovat na příštím jednání ABK.
2

•

úkol z jednání: Jednotný systém kategorizace VDJ v rámci resortu zemědělství (včetně
ČSÚ): řešení podnětu trvá
Ing. Stehlík- ABK nesouhlasí s tím, že přepočty nelze sloučit tak, aby byl vytvořen jeden
adekvátní systém, který by korespondoval s požadavky EU a naší legislativou. Problematika
dvou systémů přepočítávání tj. systému VDJ k dotačním účelům a systému DJ k produkci
statkových hnojiv je odlišná a jsme toho názoru, že k tíži zemědělce. Systém měl být
sjednocen a to na úrovni DJ, který je přesnější, protože systém VDJ neumí zohlednit tělesný
rámec zvířete. Velmi podstatná je i nižší administrativní náročnost jednoho systému, což
očekává i široká zemědělská veřejnost. Systém má být přizpůsoben uživateli - zemědělci
a daňovému poplatníku, nikoliv opačně. Náš požadavek byl již dříve opakovaně projednán
a slíben k řešení ze strany předchozích NM, rovněž na jednání poradců ministra zemědělství
dne 7. dubna 2014 došlo k jednomyslné shodě nad tím, že by nadále měl být používán pouze
jeden systém DJ.
Jakákoliv další snaha ze strany ABK vyřešit tento problém se potkala s neúspěchem ze strany
MZe a bez možnosti návrhu např. jiného konstruktivního řešení. ABK v tomto směru odeslala
dopis NM Ing. Šírovi s prosbou o zaslání návrhu, jak by se měl tento problém dále řešit.
úkol: trvá, po obdržení stanoviska informovat členy komise. Ing. Čech- zajistit zpětnou vazbu
od NM Ing. Šíra (stanovisko, jakým způsobem funguje tato problematika v jiných členských
státech EU)

•

Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry: předchozí trvá,
Ing. Stehlík- podnět projednán s NM Ing. Sekáčem 17.10.2016, nadále beze změny ve vývoji
řešení podnětu. Nutno dořešit současný stav v LPIS - data se zpracovávají v DPB, nikoliv ve
vztahu k referenčnímu PB. Stoupá rovněž chybovost LPISu ve vztahu ke kontrolám ze strany
EK.
úkol: Ing. Stehlík- případné změny referovat na příštím jednání

• 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: vzhledem k nepřítomnosti gestora a opakovaným výzvám k zaslání stanoviska
k podnětu, nadále bez posunu v řešení
*POZN. Ing. Stehlík informoval členy komise o avizované změně zástupce Zemědělského
svazu v ABK (prosinec/leden)

• Ing. Šimon- podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice:
Ing. Šimon- vzhledem k nepřítomnosti garanta podnětu předchozí trvá, proběhlo návazné
jednání se zástupci MPO, GŘC a MŽP. Odeslané připomínky k novele zákona č. 311/2006 Sb.
(Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot) byly upřesněny
(doplnění textu do § 5 - neustále přetrvávají ze strany celních úřadů nejasnosti ve výkladu
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pojmu provozní nádrž, jejich rekvalifikace na čerpací stanici včetně pokut za nedržení
podmínek provozu.) Doplnění novely zákona č.311/2006 Sb. by mělo dostatečně vyjasnit
postavení provozních nádrží v rámci zákona.
Stručné shrnutí jednání:
1.) definováno k čemu se nádoba používá
2.) evidence čerpacích stanic dle § 6 (MPO)
3.) provozní nádrž (v jedné nádrži více IČ)- striktně dodržovat podmínky ve vztahu
pronajímatel volného prostoru v provozní nádrži / každý další IČ (vlastník IČ musí mít vlastní
faktury a potřebné doklady)
úkol: stejný jako u podnětu č. 398, bez jakékoliv odezvy ze strany gestora podnětu

• Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: úkol trvá
p. Augustinová- ABK kontaktovala rybářské svazy. Zpětnou reakci zaslal dosud pouze Český
rybářský svaz (dále jen ČRS). Z odpovědi:
„…Český rybářský svaz se dlouhodobě snaží o zlepšení dostupnosti rybářských lístků
a odstranění zbytečné byrokracie spojené s jejich vydáváním. Návrh na zavedení rybářského
lístku na dobu neurčitou bychom proto podpořili…“
Ing. Stehlík- ABK opakovaně osloví zástupce Moravského rybářského svazu (dále jen MRS)
s žádostí o stanovisko. Odpovědi ve věci vydávání rybářského lístku na dobu neurčitou budou
předány NM Ing. Žižkovi.
úkol: p. Augustinová- kontaktovat zástupce MRS, v případě nereakce odeslat NM Žižkovi
pouze stanovisko ČRS. Informovat na příštím jednání komise.

•

Ing. Šimon- podnět č.465 Zelená nafta: Ing. Stehlík- projednáno v PSP, avizované změny
byly zapracovány do návrhu
Ing. Čech- proběhlo třetí čtení (21.10.), odkaz na aktuální znění návrhu zaslán členům ABK.
Ing. Stehlík- u zástupců OLP (JUDr. Novák) zjistit, zdali proběhly úpravy (a jaké) materiálu
poslance Šrámka, dále podíl vratky s ohledem na zatížení VDJ a jaké je navrhované referenční
období (zajistí Ing. Čech)
úkol: Ing. Stehlík- Ing. Čech zjistí výše uvedené a bude informovat členy komise, následně
možno podnět vyřadit, další průběh řešení je mimo kompetence ABK

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.475 Rybníkářství: podnět předán a projednán se zástupci MŽP
(Ing. Klápště), čeká se na odezvu.
úkol: Mgr. Ing. Šebek- připomenout zástupcům MŽP zaslání stanoviska

•

Mgr. Havlíček, p. Burkoň- podnět č.476 Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního
kupujícího: úkol trvá, proběhlo jednání se zástupcem statistického oddělení MZe (p. Sikora).
Mgr. Havlíček zaslal pro potřeby komise soupis požadavků, které SZIF musí sledovat ve
vztahu k dodávkám mléka podle nařízení EU a NV:
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1. Měsíční hlášení prvního kupujícího podle čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013 a podle Nařízení vlády č. 282/2014 Sb.
- první kupující syrového mléka hlásí příslušnému vnitrostátnímu orgánu množství syrového
mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno.
- členské státy každý měsíc oznámí Komisi toto množství syrového mléka prostřednictvím
ISAMM podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1097/2014, kterým se mění nařízení (EU)
č. 479/2010.
2. Hlášení organizace producentů podle čl. 149 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013, čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 511/2012 a podle Nařízení vlády č. 282/2014 Sb.
- organizace producentů hlásí vyjednané množství a každoročně v lednu hlásí množství, které
bylo skutečně dodáno v rámci vyjednaných smluv.
- členské státy oznamují Komisi skutečně dodané množství podle čl. 3 nařízení Komise (EU)
č. 511/2012 a počty uznaných OP, počet zamítnutých žádostí o OP a počet odebraných
uznání OP podle čl. 1 nařízení Komise (EU) č. 511/2012
3. Hlášení producentů přímého prodeje podle Nařízení vlády č. 282/2014 Sb.
Ing. Stehlík- projednat podnět s panem ministrem. Aby nedocházelo k duplicitnímu sběru
údajů, mohlo by statistického oddělení MZe „převzít“ agendu, které je delegovaná dle výše
uvedených údajů na SZIF.
úkol: Ing. Stehlík- referovat na příštím jednání

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.499 Strojnický průkaz: bude předložen na listopadovém
jednání ES MPO.

•

p. Burkoň- podnět č.501 Nájemní vztahy/podnájemní smlouvy/zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi: konkrétní dotaz tazatele k zákonu č. 428/2012 Sb. - v případě pozemku,
na kterém se nacházejí nemovitosti jiných vlastníků umožnit odkup alespoň části pozemku,
tak aby byl zabezpečen příjezd a minimální obslužný pozemek u nemovitostí, nebo alespoň
do rozhodnutí soudu toto umožnit.
Ing. Stehlík- podnět spadá do kompetencí SPÚ nikoli ABK
úkol: z důvodu nepřítomnosti gestora podnětu předchozí trvá, referovat na příštím jednání

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.502 Přidělení statusu TSE (SVS): byla doručena odpověď ÚŘ
SVS MVDr. Semeráda, z odpovědi: „Dne 4. října proběhlo jednání se jmenovaným
chovatelem na KVS za účasti zástupce ÚVS a KVS. Na uvedeném jednání byl celý případ
detailně projednán. Chovateli byl na jeho žádost vysvětlen postup a důvod proč se statusy
udělují a kterých chovatelů se týkají, jelikož jako začínající chovatel se v dané problematice
neorientoval. Chovateli bylo doporučeno, aby se obrátil na SCHOK, který provádí výběr zvířat
zařazených do plemenitby a zajišťuje zaslání žádosti o stanovení genotypizace na Státní
veterinární ústav v Jihlavě. Lze tedy konstatovat, že pokud chovatel na KVS doloží vyhovující
genotyp u všech zvířat zařazených do plemenitby a pokud mezitím na hospodářství nepřisune
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zvířata z hospodářství bez statusu rizika TSE, nebude toto překážkou a důvodem, proč by
jeho hospodářství neměl být přiznán status TSE.“
úkol: za ABK vyřešeno - vyřadit

• Ing. Čech- podnět č.508 Oblast zpracování dotací: podnět projednán s NM Ing. Šírem a VO
oddělení administrace národních podpor Ing. Jirouškem.
Ing. Stehlík- ABK podporuje a preferuje interaktivní formu formulářů a podávání žádosti o ND
prostřednictvím Portálu farmáře (včetně zachování možnosti podávání v listinné podobě).
úkol: p. Augustinová zašle Ing. Čechovi zápis z jednání s Ing. Jirouškem (odesláno, zápis z 66.
jednání ABK MZe /1.10.2014)

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.509 Komunikace SZIF s žadateli v rámci projektových žádostí:
Mgr. Havlíček, Mgr. Ing. Šebek- podnět vyřešen, pokud žadatel v projektové žádosti zadá svůj
email v Portálu farmáře SZIF, zprávy o administraci projektu bude dostávat automaticky
úkol: vyřešeno - vyřadit

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.510 Střet CHKO - MŽP: proběhlo jednání se zástupci MŽP,
podnět byl předán k vyjádření, čeká se na odpověď.
úkol: Mgr. Ing. Šebek- urgovat zaslání odpovědi, informovat na příštím jednání

•

Ing. Toman, p. Urbánková- podnět č.511 Ekologické zemědělství: p. Urbánková- podnět
byl s autorem projednán, vyřešen.
úkol: vyřešeno - vyřadit

•

p. Urbanová- podnět č.513 Připomínky ke kontrolám: podnět týkající se souběžnosti
a způsobu provádění kontrol (ČPI, SZIF, ÚKZÚZ)
ČPI: vyžaduje přepisovat záznamy o otelení ručně do karet zvířat, nestačí evidence vytištěná
z Registru zvířat na PF.
úkol: p. Augustinová- podnět bude předán ředitelce ČPI Ing. Majzlíkové
ÚKÚZ + SZIF: v průběhu několika dnů se procházeli všechny pozemky s oběma institucemi
(tzn. 2x). ÚKÚZ kontroluje chemikálie a průmyslová hnojiva na pozemcích, SZIF kontroluje
sklizeň. Nelze kontroly sjednotit v jeden den tak, aby zemědělec nemusel procházet vše
opakovaně?
úkol: p. Augustinová- podnět odeslat zástupci ÚKZÚZ Ing. Faktorovi
SZIF: vyžaduje karty pozemků na každý PB zvlášť i na TTP. KEZ už několik let uznává
zablokování pozemků do honů a záznam o termínech pracovních operací se uvádí v rozmezí
2-3 týdny. Vždy je tam uvedena 1. seč do konce července a 2. seč do konce října (toto se
netýká bloků s ornou půdou, tam je samozřejmostí karta na každý půdní blok).
úkol: Mgr. Havlíček prověří a podá informace na příštím jednání ABK
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Ing. Stehlík- prioritou komise je i nadále se angažovat a ve spolupráci s kontrolními orgány
nalézt řešení, jak co nejvíce slučovat a zefektivnit průběh kontrol.

3.

Rozdělení nových podnětů

•

podnět č.515 Ústřední evidence zvířat- lhůty: Ing.Stehlík- podnět týkající se zpracování
elektronického hlášení odeslaného e-mailem, např. hlášení odesláno ve čtvrtek po 10. hodině
má v ÚE datum až pondělní (v době státního svátku až následující prac. den poté ). Vzniká
časová prodleva může mít za následky zkrácení či ztrátu dotace. Při posílání poštou se lze
prokázat razítkem.
úkol: p. Augustinová- podnět odeslat ředitelce ČPI Ing. Majzlíkové k vyjádření, informovat na
příštím jednání

•

podnět č.516 PGRLF investiční úvěry: Mgr. Ing. Šebek- podnět týkající se zákona
o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dle § 10). Na základě výjimek
obsažených v §13 předmětného zákona dané PGRLF nemá vyžadovat.
úkol: p. Augustinová- podnět odeslat k vyjádření předsedovi PGRLF Ing. Nekulovi, informovat
na příštím jednání

•

podnět č.518 Dotace welfare a Q CZ: Ing. Stehlík- podnět týkající se zejména dotačního
titulu 19 a 20 a nadbytečnému nárůstu tiskovin (příloh, čestných prohlášení, potvrzení
z rejstříků, osvědčení, generování potvrzení atd). Řešení podnětu na obecné úrovni bude
sloučeno s podnětem č.508 Oblast zpracování dotací

•

podnět č.519 Osvědčení o OZ k zacházení s POR: Mgr. Ing. Šebek- podnět týkající se
nabytí/prokázání odborné způsobilosti vzniklý nedopatřením. Potřebné školení bylo
absolvované, z důvodu nepožádání o vydání dokladu ale chybí vlastní Osvědčení, které nelze
dodatečně vystavit. Zároveň proběhla kontrola u distributora POR (hrozící sankce).
úkol: p. Augustinová- podnět odeslat k vyjádření zástupci ÚKZÚZ Ing. Faktorovi, informovat
na příštím jednání

• podnět č.520 Zamítnutí úvěru PGRLF: Mgr. Ing. Šebek- podnět týkající se zamítnutí
žádosti o investiční úvěr PGRLF. Tazatelka se domnívá, že žádost o úvěr byla odmítnuta
z důvodu vyhodnocení jako menší farma, která nemá dostatek příjmů ze zemědělství, tudíž je
pro PGRLF riziková.
Ing. Stehlík- podnět není primárně určený k řešení ABK. Je tedy na zástupcích nevládních
zemědělských organizacích, aby se v tomto ohledu spojili a projednali argumentaci se
zástupci PGRLF. PGRLF v tomto ohledu nelze brát jako „standardní“ bankovní ústav.
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•

podnět č.521 Změna údajů v EZP: Mgr. Kubáčová- podnět týkající se změny údajů. Pokud
má zemědělec v EZP zapsanou shodnou adresu bydliště a sídla a změní adresu bydliště,
změna se zapíše do EZP. Adresa sídla zůstává na původní adrese, dokud ji dotyčný neoznámí.
Lze využít institut trvalé shody adresy bydliště a sídla, kterou zemědělec oznámí již v prvotní
žádosti o osvědčení či v průběhu podnikání?
úkol: Mgr. Kubáčová prověří a podá ABK informace.

4.

Různé, diskuse

• Mgr. Žůrek otevřel v diskusi několik témat:
 využít období po krajských volbách a kontaktovat Asociaci krajů ČR (bude nové vedení)
a zároveň pracovat s (novými) radními, kteří budou mít v gesci zemědělství (např. nabídnout
společné jednání v rámci ABK).
 bylo by vhodné zajímat se v jednáních s kraji o stav Středního zemědělského školství,
z mnoha stran se potvrzuje jeho velmi neutěšená situace (např. projev NM Ing. Sekáče
na Konferenci venkov v Litoměřicích). Nejedná o přímé téma ABK, nicméně stálo by za
zvážení se tomuto tématu věnovat.
 z venkova se vytrácejí „tacitní znalosti“ jednání a zemědělského a ovocnářského
hospodaření v krajině. Nestála by za zvážení možnost podporovat uchování těchto zažitých
znalostí? Např. kurzy nebo celoživotní vzdělávání, vysazování ovocných stromů atd.

5.

Závěr

Příští jednání ABK se uskuteční 7. 12. 2016 od 9,30 hodin.
Zpracovala: Daniela Augustinová
Schválil: Ing. Josef Stehlík
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