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Zápis z 82. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 11. 5. 2016 

 

Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Daniela Augustinová, Lubomír Burkoň, 

Ivan Jüptner, Ing. Vít Šimon Ph. D., Kateřina Urbánková, Ing. Josef Čech, Ing. Stanislav 

Rampas, Petr Mahr, Romana Zemanová, Mgr. Petr Žůrek S.T.D. 

Omluveni: Ing. Kamil Toman, Mgr. Jan Havlíček, Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Ing. Jaroslav 

Vojtěch 

Hosté:   

Mgr. Lucie Kubáčová- Oddělení pro majetkové vyrovnání a státní statky v likvidaci (MZe) 

Ing. Martin Žižka, Ph.D.- ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství (MZe)  

Ing. Petr Chalupa- Oddělení rybářství a včelařství (MZe)  

Terezie  Daňková- poradkyně předsedy vlády pro oblast zemědělské politiky (ÚV) 

                                                                                    

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 82. jednání ABK a jednání 

s přizvanými hosty. 

 

2.     Kontrola zápisu z 81. jednání ABK 

Zápis z 81. jednání ABK byl schválen bez připomínek. 

Úvodem pan předseda informoval přítomné o uskutečnění první koordinační schůzky na 

MPO ve věci vzniku „antibyrokratických komisí“. Tento krok vyplývá ze schváleného „Akčního 

plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR - Aktualizace pro rok 2016“,  

ve kterém se ukládá věcně příslušným resortům zřídit tzv. antibyrokratické komise (obdoba 

ABK MZe, která funguje od roku 2008 a Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže 

podnikatelů (MPO). Zástupcem ABK byl na zmíněné schůzce Mgr. Ing. Šebek a členové 

komise obdrželi zápis o průběhu jednání. 

Mgr. Ing. Šebek- zápis z uskutečněného jednání ne zcela koresponduje s vyjádřeními 

zástupců jednotlivých resortů. Vůle ke vzniku těchto komisí, či případně jmenování kontaktní 

osoby pro možnost navazující spolupráce napříč resorty byla minimální. Další jednání je 

plánováno až na podzim, což je neadekvátně dlouhá doba. 

úkol: p. Augustinová odeslat zápis z koordinační schůzky p. Daňkové, která bude následně 

informovat PhDr. Špidlu. 

 

Ing. Stehlík provedl kontrolu plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání ABK dle zápisu: 
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•  Ing. Čech, Mgr. Havlíček- podněty č.59, 71 pěstování máku a konopí – nadměrná 

administrativa: Ing. Stehlík- 9. 5. 2016 se uskutečnilo jednání s NM Šírem. Pan náměstek byl 

obeznámen se situací ve vývoji řešení podnětu, krocích podniknutých v průběhu již 

dlouhodobé spolupráce zástupců ABK MZe (Ing. Stehlík, Ing. Čech), MZe (NM Ing. Adamec, 

Ing. Havlíček), GŘC (Ing. Holoubek) a SZIF (Ing. Vopava, Mgr. Havlíček) a zpracovaným 

materiálem z PV 5/2015. 

úkol: Ing. Čech zabezpečí předání uvedeného materiálu NM Šírovi, o dalším vývoji informovat 

na příštím 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, 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 OOPK). 

Ing. Stehlík- podněty projednány a předány Mgr. Brabcovi (ministr MŽP) 

úkol: Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- čeká se na odezvu, 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: trvá, 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, chybí provázanost na LPIS atd. 

Ing. Stehlík- 9. 5. 2016 proběhlo jednání zástupců ABK (Ing. Stehlík, Ing. Čech) s NM Ing. 

Kendíkem. NM byl informován o proběhlém jednání s ředitelem VÚV TGM Mgr. Riedrem (od 

r. 2017/2018 pouze aktivní pásma VZ).  

Byly projednány VZ kolem Želivky a metodika vyplácení úhrad na OP povrchových vod. Zákon 

č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) dosud nepočítá s pronájmy či pachtovními smlouvami (změny 

může provádět pouze vlastník). Navržené jsou dvě varianty: propojit s LPIS (obecně ochrana 

vod. vrstev) anebo zakomponovat do agroenvi (např. do Národních dotací, či LFA). Druhé 

řešení nutno následně projednat s NM Ing. Sekáčem. 
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úkol: p. Augustinová- zajistit termín jednání Ing. Stehlíka s NM Ing. Sekáčem (téma- ošetření 

ploch kolem pitných nádrží). Ing. Čech- spojit se s GŘ RNDr. Kubalou (Povodí Vltavy), 

připravují návrh novely. 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,  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- projednáno s NM Ing. Šírem (úprava rozhraní RZ na Portálu 

farmáře, rozšíření jeho využití obecně tj. podávání žádostí o národní dotace, LPIS-včely atd.). 

Pan náměstek byl obeznámen se situací z r. 2012, kdy na konci roku došlo k podepsání 

smlouvy již zpracovaného zadání ohledně zasílání výkazů z PF na ČSÚ (dohoda byla následně 

zrušena v 1/2013). 

úkol: trvá, Ing. Stehlík- uskutečnit jednání se zástupcem ČSÚ Ing. Hrbkem ohledně propojení 

databází MZe a ČSÚ a následně s předsedkyní Českého svazu včelařů Mgr. Machovou.  

O dalším vývoji řešení informovat na příštím jednání. 

P. Augustinová- dohledat kopii výše zmíněné smlouvy a odeslat NM Šírovi 

POZN. K řešení sloučen podnět č.461  

 

•     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- dosavadní kroky komise projednány 9. 5. 2016 s NM Ing. Šírem. Pan náměstek 

přislíbil zpětnou odezvu do konce května. Následně bude iniciována schůzka ve složení NM 

Ing. Šír, NM Ing. Sekáč, Ing. Stehlík a Ing. Čech. 

úkol: trvá, čeká se na vyjádření NM Ing. Šíra 

 

•   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: předchozí trvá, 

Ing. Stehlík- začátkem března projednáno s NM Ing. Sekáčem, nadále beze změny ve vývoji 

řešení podnětu. Nutno opakovaně projednat. 

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: 
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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 

(doplnění přílohy týkající se podnikání, př. č. 1). Informovat na příštím jednání. 

Ing. Stehlík- ABK v tomto směru připraví a odešle dopis ministru financí (změna v DP) 

 

•  Ing. Šimon- podnět č.439 Kontrola CS-neveřejná čerpací stanice:  

Ing. Šimon- 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 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 IČO)- striktně dodržovat podmínky ve vztahu 

pronajímatel volného prostoru v provozní nádrži / každý další IČO (vlastník IČO musí 

mít vlastní faktury a potřebné doklady) 

úkol: Ing. Šimon- ohlídat další vývoj, informovat na příštím jednání 

 

•  ve sledování : podnět č.444 Výběrová řízení v rámci PRV: 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, podnět ve sledování  

P. Augustinová- zjistit další stav ve vývoji situace i ve vztahu k podnětu č. 490, který ABK 

obdržela na vědomí (odb. 17000) 

•   Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: jednání komise se zúčastnil ŘO Ing. Žižku, Ph.D. 

(Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství) viz. bod 4. Různé, diskuse 

 

• Ing. Šimon- podnět č.465 Zelená nafta: podnět projednat se zástupcem GŘC plk. Ing. 

Slavíkovou, informovat na příštím jednání 

•   Mgr. Žůrek- podnět č.474 Nadměrná administrativa-tiskopisy k dotacím na hospodaření v 

lesích: proběhla komunikace se zástupcem SVOLu, tazateli již byla odeslaná odpověď. 

úkol: vyřešeno - vyřadit 

 

• Mgr. Ing. Šebek- podnět č.475 Rybníkářství: podnět předán zástupci MŽP (Ing. Klápště), 

čeká se na odezvu. 
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úkol: Mgr. Ing. Šebek- urgovat odpověď a informovat na příštím jednání 

 

•   Mgr. Havlíček, p. Burkoň- podnět č.476 Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního 

kupujícího: Ing. Stehlík- ABK požádala statistické oddělení MZe o návaznou odpověď 

k dotazu, zdali by se požadované údaje mohly zjišťovat v rámci již probíhajícího statistického 

měsíčního zjišťování na úrovni SZIF s využitím i pro potřeby statistické služby MZe.  

Výňatek z vyjádření oddělení státní statistické služby: 

„ ………………..Pokud se jedná o administrativní zátěž, jedním z hlavních cílů státní statistické 

služby v ČR, jejíž součástí je i statistická služba ministerstva, je její snižování. V daném případě 

lze teoreticky eliminovat  v měsíčním výkaze Odbyt (MZe) 6-12 vyplňování údajů,  které jsou 

zároveň předmětem měsíčního hlášení fondu o dodávkách mléka prvního kupujícího. 

V těchto případech, kdy existuje tzv. administrativní zdroj dat, tj. zdroj údajů, které 

ministerstva a jiné správní úřady získávají nebo shromažďují na základě zvláštních právních 

předpisů, je  dle § 9 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 

předpisů,  statistická služba  oprávněna takový údaj použít.  Pokud se jedná o údaje 

zjišťované pro potřeby Eurostatu, musí být administrativní zdroj schválen ke statistickému 

využití Evropskou komisí. Základním cílem využívání administrativních zdrojů dat je nejen 

snížení zátěže respondentů, ale i zvýšení kvality statistických informací. V praxi to pak 

znamená, že pokud fond údaje o objemu nakoupeného mléka prvnímu kupujícími od výrobců 

v ČR vykázané jednotlivými poskytovateli dat ministerstvu předá a údaje budou vyhodnoceny 

jako vhodné z hlediska metodického, lze údaj o objemu nakoupeného mléka z výkazu Odbyt 

(MZe) 6-12 odstranit a nahradit ho údajem zjišťovaným fondem. Pro posouzení je však 

potřebná časová řada za delší období, než jsou 3 měsíce, které jsou v současné době 

k dispozici. Ke snižování administrativní zátěže touto cestou nelze přistupovat v případě, že 

by došlo k ohrožení kvality dat.  Pokud např. bude ve výkaze Odbyt (MZe) 6-12 odstraněn 

údaj o objemu nákupu (ř. 01, sl.1) a bude pro potřeby zpracování přebírán od fondu, bude 

muset dojít k odstranění nepovinného sloupce „d“ průměrná cena mléka, který plní hlavně 

kontrolní účel a je většinou respondentů vyplňován. 

 

V souvislosti s nepříznivým vývojem trhu s mlékem a s ohledem na požadavky uživatelů a 

časté připomínky zemědělské veřejnosti a příslušných nevládních organizací, respektive jejich 

výhrady k neúplnosti a nižší úrovni ceny hlášené ministerstvem  Evropské komisi, 

považujeme za důležité dosavadní konstrukci po dobu nezbytně nutnou ponechat 

v nezměněné podobě, a to  v zájmu získání co nejpřesnějšího údaje o nákupní ceně mléka. 

Výkaz Odbyt (MZe) 6-12 kopíruje oddíl I. výkazu Mlék (MZe) 6-12 s tím rozdílem, že jeden je 

určen pro odbytové organizace a druhý pro mlékárny, výstup je však společný a představuje 

pro uživatele cenný informační zdroj, kdy umožňuje detailní pohled na ceny placené 

zemědělcům prvními kupujícími. Původní požadavek uživatelů statistických výstupů 

se  v souladu s  evropskými právními předpisy týkal  rozšíření  statistického zjišťování Mlék 

(MZe) 6-12  (vyčlenění prvního kupujícího), ale vzhledem k tomu, že část výkazu Mlék (MZe) 
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6-12 je určena pouze mlékárnám, bylo rozhodnuto, že tabulka I. výkazu Mlék (MZe) 6-12 

bude u odbytových organizací samostatným výkazem. Výstup je pak společný.“ 

p. Burkoň- z vlastní zkušenosti a praxe byl odeslán statistickému odd. MZe rovněž podnět 

ohledně měs. hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího (Ing. Fantové). Jedná se o 

příkladnou duplicitu údajů. 

Ing. Stehlík- možným východiskem by bylo doplnění tabulky požadované statistickým 

oddělením do Portálu farmáře, kde při vyplňování údajů o přímém prodeji pro SZIF se již 

jedna zasílá. 

úkol: Ing. Stehlík, Ing. Čech- uskutečnit schůzku se zástupci statistického oddělení MZe (p. 

Sikora). Uvedené projednat s Mg. Havlíčkem z pohledu SZIF ještě před plánovaným jednáním.  

 

•  Ing. Čech- podnět č.477 Vlastnická práva k pozemkům: snaha o návaznou komunikaci 

s tazatelem podnětu opakovaně bez odezvy. Podnět vyřadit. 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.480 Nadměrná administrativa-kopie osvědčení o odb. 

způsobilosti (POR): viz. 81. jednání, bod 4. Různé, diskuse - projednáno se zástupcem ÚKZÚZ 

Ing. Faktorem, přislíbeno prověřit možnost doplnění IČO do registru ÚKZÚZ  

úkol: p. Augustinová- kontaktovat Ing. Faktora a požádat o zaslání slíbené informace 

 

•  Mgr. Ing. Šebek- podnět č.482 Kontroly na farmách (SZPI/ÚKZÚZ): projednáno se 

zástupcem ÚKZÚZ (viz. 81. jednání bod 4 Různé, diskuse), podnět tč. ve sledování  

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.485 Stájový registr-aktuální příručka: ABK požádala Ing. 

Procházkovou (VO ústřední evidence zvířat) o zaslání vyjádření. Z vyjádření vyplývá: „bez 

pochyby se nejedná o chovatele s platným přihlašovacím jménem a heslem. Přístup do 

Integrovaného zemědělského registru (Registru zvířat) je umožněn pouze registrovaným 

chovatelům hospodářských zvířat. Těmto uživatelům se pod odkazem „Registr zvířat“ objeví 

položka „Spustit registr zvířat“. Registrace chovatele se provádí u pověřené osoby 

(Českomoravská společnost chovatelů, a.s.) stanoveným postupem dle § 23 plemenářského 

zákona č. 154/2000 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 136/2004 Sb.  

Současný vzhled a obsah Portálu farmáře vychází koncepčně z doby jeho tvorby (rok 2009). 

Nyní se připravuje jeho nový vzhled, v jehož rámci dojde i ke změně pravidel pro tvorbu 

a publikaci dokumentů. Aktuální dokumentace týkající se Registru zvířat je uvedena přímo 

v aplikaci (dostupná po přihlášení). 

Zobrazování přihlašovací stránky v anglickém jazyce může být způsobeno nastavením 

počítače (operační systém, popřípadě internetový prohlížeč). Pokud tento problém bude 

přetrvávat, mohou se chovatelé obrátit na Help Desk MZe (u RZ  angličtina není!).“ 

úkol: p. Augustinová- odeslat tazateli odpověď, vyřešeno - vyřadit 
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• p. Mahr- podnět č.486 Příručka Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami: 

SCHOK připravuje vyjádření k rozhodnutí MŽP 

úkol: trvá, podat informace na příštím jednání 

 

• Ing. Stehlík- podnět č.487 Provedení aktualizace evidence půdy-spor nájemce/pronajímatel: 

podnět z hlediska kompetencí nespadá k řešení ABK, konzultováno s Mgr. Havlíčkem, autor 

podnětu uvědomen. 

úkol: p. Augustinová předá tazateli zjištěné informace, dále bude podnět vyřazen 

 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•   Mgr. Žůrek- podnět č.488 Souhrn podnětů k ochraně zemědělského půdního fondu po 

novele zákona: Ing. Stehlík- podněty kompetenčně nespadají k řešení ABK, v tomto případě je 

můžeme předat Ing. Faltýnkovi (Zemědělský výbor) se kterým komise navázala spolupráci 

úkol: p. Augustinová- odeslat podněty Ing. Faltýnkovi a pozvat ho na příští jednání  

 

• podnět č.489 SZIF- podávání žádosti o dotace, chybějící formulář: p. Augustinová- podnět 

již vyřešen. Jednalo se o nesprávné nastavení pc uživatele (jiný web. prohlížeč, konfigurace 

klientského pc) než je doporučeno pro správné fungování PF. Formulář Žádosti o dotaci byl 

zveřejněn cca týden před zahájením příjmu žádostí. S autorem podnětu vše konzultováno a 

vyřešeno. 

úkol: vyřešeno - vyřadit 

 

•   podnět č.490 Návrh v souvislosti s novelou zákona č. 321/2004 : Ing. Stehlík- členové 

komise obdrželi podnět na vědomí. Řešení sloučeno k podnětu č. 445  

úkol: p. Augustinová zjistit v jaké fázi se nachází řešení (odb. 17000), podat informace na 

příštím jednání 

 

• podnět č.491 SZIF- kontrola registrace „První kupující“: Mgr. Ing. Šebek- podnět se týká 

dotazu tazatele ke kontrole Prvního kupujícího. V rámci urychlení průběhu kontroly chtěl 

tazatel nachystat vše potřebné předem, pracovnice SZIF však odmítla sdělit, které podklady 

bude kontrolovat. 

úkol: požádat Mgr. Havlíčka o prověření, zda se tyto informace smí či nesmí sdělit zemědělci 

předem 

 

•   podnět č.492 SVS - jatka/nákup kravských rohů: Ing. Stehlík- podnět týkající se nemožnosti 

„legálního nákupu“ kravských rohů na jatkách v rámci jejich dalšího využití na přípravu hnojiv 

tzv. biodynamických preparátů 
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úkol: p. Augustinová odeslat podnět k vyjádření zástupci SVS pro komunikaci s ABK MVDr. 

Váňovi, informovat na příštím jednání 

 

•   podnět č.493 Souhrn podnětů týkajících se registru sadů a připomínek k nastavení AKO: 

Mgr. Ing. Šebek- předání podnětů ŘO environmentálních podpor PRV Ing. Kunovi 

úkol: p. Augustinová zajistit předání podnětů, informovat na příštím jednání 

 

•   podnět č.494 Nemovitosti (zemědělské stavby v KN): p. Mahr- podnět týkající se žadatelů o 

dotaci v rámci ZČMZ. Záměr rekonstrukce nebo nákupu staveb nemohl být zařazen mezi 

způsobilé výdaje z dotace, protože stavby nejsou vedeny v KN jako zemědělské, ačkoli byly 

postaveny a vždy užívány pro činnosti související se zemědělstvím. 

Ing. Stehlík- podnět předat předsedovi ČÚZK (Ing. Večeře) a zaslat pozvání na příští jednání 

ABK. 

úkol: p. Augustinová zajistit předání podnětů a pozvání na jednání, informovat na příštím 

jednání 

 

 

4.     Různé, diskuse  

 

•    Proběhla vzájemná diskuse k níže projednávaným podnětům ABK se zástupci MZe. 

Přítomen Ing. Martin Žižka, Ph.D. (ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství) a  

Ing. Petr Chalupa (oddělení rybářství a včelařství). 

 

1.) Podnět č.449 Rybářské lístky: proběhla vzájemná diskuse k připomínkám ABK  k návrhu 

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., 

ABK neshledala objektivní důvody k tomu, aby se RL nevydávaly na dobu neurčitou, obdobně 

jako to je u loveckého lístku. Ing. Stehlík obeznámil pana ředitele o možném návrhu řešení 

v této problematice, které komise odeslala i v rámci VPŘ na základě několika podnětů ze 

strany rybářů, které byly komisi doručeny. 

Ing. Žižka-  návrh na novelu předmětného zákona vzešel ze strany MV. V případě že bude 

vyhláška opět otevřena, můžeme tuto debatu otevřít. Zástupci Českého rybářského svazu ani 

Moravského rybářského svazu svoje připomínky tímto směrem nepodaly. V novele došlo ke 

změně, kdy není potřeba vykonávat zkoušku a to u RL s platností na 30 dnů. 

Ing. Stehlík- je možné, že zástupce rybářských svazů a obecně rybářské veřejnosti možnost 

vydávání RL na dobu neurčitou nenapadla 

Ing. Žižka- pokud bychom o tomto uvažovali, musí být rovněž vymezené sankce za případná 

porušení (odebrání lístku, peněž. pokuta atd.). Mohli bychom tedy zvážit a navrhnout  

k projednání, že pokud žadatel absolvuje potřebnou zkoušku- RL by se mohl vydat na dobu 

neurčitou. Pokud zkoušku nechce absolvovat- bude vydán RL na dobu určitou. 
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2.) Evidence včelstev do LPIS (kočovná a pevná stanoviště) 

Ing. Stehlík- rádi bychom byli informováni o plánovaných změnách v oblasti evidenci včelstev. 

Zejména kočovná stanoviště, jejich evidence v průběhu vegetace atd. ABK možnost zavedení 

evidence do LPIS projednala jak se zástupci ICT (Ing. Havlíček), tak s NM Ing. Šírem, plánuje se 

ještě jednání se zástupcem Včelařského svazu p. Machovou. Oba zástupci MZe se k návrhu 

vyjádřili kladně a podporují ho. Rovněž zhruba před 4 lety byly připravené i legislativní 

změny. 

Ing. Žižka- koncem týdne by se měl dostat k panu ministrovi návrh postupu řešení  

a legislativních změn  

Ing. Stehlík- původně domluvená varianta pro kočovná stanoviště: zrušit povinnost hlášení na 

OÚ, hlásit prostřednictví SZIF (osobně, poštou, přes PF) 

Ing. Žižka- současný návrh počítá s využitím dat databáze Hradišťka do LPIS, nikoliv cestou 

evidence chovatele (ne přes SZIF). 

úkol: Ing. Čech si vyžádá od ŘO Ing. Žižky kopii k návrhu pro pana ministra pro potřeby ABK 

 

Závěr: Ing. Žižka prověří uvedené možnosti a zájem rybářských svazů k výše zmíněným 

návrhům, včetně informace k evidenci včelstev a do konce června zašle ABK zprávu. 

 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 8. 6. 2016 od 9,00 hodin. 

Zpracovala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


