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Zápis z 85. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 5. 10. 2016 

 

Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Daniela Augustinová, Ing. Kamil Toman, 

Ing. Josef Čech, Petr Mahr, Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Ing. Jaroslav Vojtěch, Mgr. Petr Žůrek 

S.T.D. 

Omluveni: Romana Zemanová, Lubomír Burkoň, Ivan Jüptner, Kateřina Urbánková, Ing. Vít 

Šimon Ph. D., Ing. Stanislav Rampas 

Hosté:  Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu                                                                                                                                                                                                                         

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

Renata Sikora- Oddělení státní statistické služby (MZe) 

 

                                                                                    

1.     Úvod 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 85. jednání ABK a jednání 

s přizvanými hosty. Z jednání komise se omluvil Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. (NM pro řízení 

sekce ochrany přírody a krajiny MŽP). 

 

 

2.     Kontrola zápisu z 84. jednání ABK 

Zápis z 84. 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- podnět projednán s Ing. Přibylovou (VO Oddělení speciálních 

plodin) a Ing. Trnkou (ŘO Odbor rostlinných komodit) za účasti p. Šetiny (ŘO Odbor 

informačních a komunikačních technologií), Ing. Typoltové (VO Oddělení Centrální pracoviště 

registrů) a JUDr. Dlouhé (Oddělení aproximace a dotační legislativy).  

- § 29: ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí na celkové ploše větší 

než 100 m2 je do konce května (dle zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách), do 20. 

června se podává hlášení za celou republiku. 

- do 10. 6. může žadatel podat jednotnou žádost (dále JŽ) se zpožděním, hlášení o pěstování 

však musí podat do 30.5. 

- x žadatelů, kteří nepodávají JŽ - podává hlášení pouze prostřednictvím GŘC 
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- žadatelé s výměrou menší než 10 ha nejsou registrováni v systému MZe 

Ing. Stehlík- 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. 

Ing. Čech- zajistit vypracování seznamu žadatelů k výše uvedenému (GŘC- MZe/JŽ) 

úkol: Ing. Čech, Mgr. Havlíček, Ing. Stehlík- uskutečnit další společné jednání všech dotčených 

stran (MZe, ABK MZe, SZIF, GŘC, MZdr.) 

 

•    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). 

Mgr. Ing. Šebek- 13. 6. 2016 se ve spolupráci s p. Zámkem uskutečnilo jednání s Ing. Klápštěm 

(ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP). Zástupce MŽP byl obeznámen  

s podněty a projednaly se rozpory ve výkladu metodických pokynů ve vztahu MMR + MŽP.  

I přes přislíbenou spolupráci při řešení uvedených problémů se MŽP v současné době dále 

neangažuje. 

Ing. Stehlík- výše uvedené trvá, v současné době bez dalšího vývoje. Jelikož se NM MŽP Ing. 

Dolejský nemohl z pracovních důvodů zúčastnit jednání ABK, byl následně po jednání komise 

domluvený termín na půdě MŽP (27. 10. 2016).  

p. Augustinová- podněty k projednání se zástupci MŽP včetně podnětu č. 510 byly odeslané 

NM Dolejskému, který přislíbil zaslat vyjádření.  

úkol:  Ing. Stehlík 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- opět ve spolupráci s p. Zámkem uskutečnila komise jednání v rámci zákona  

č. 183/2006 Sb. (Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Současná situace na 

stavebních úřadech je neúnosná, každý úřad preferuje „svůj vlastní“ výklad zákona. Nutnost 

jednotného výkladu projednat v rámci jednání ES MPO (Mgr. Ing. Šebek). 

Mgr. Ing. Šebek- podněty k stavebnímu zákonu a územnímu plánování byly odeslané NM 

MMR JUDr. Blechovi k vyjádření již 15. 4. 2016 (pro potřeby komise bude materiál s odpovědí 

přeposlán p. tajemnici a členům komise) 
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úkol: trvá, Mgr. Ing. Šebek projednat podněty na 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.: poslední aktualizace v r. 2011, dochází 

k navyšování vrstev OPVZ, chybí provázanost na LPIS atd. 

p. Augustinová- ABK obdržela vyjádření Mgr. Riedera, ředitele VÚV T. G. Masaryka.  

Z odpovědi:  

„ na projektu aktualizace OPVZ pracujeme druhým rokem. Komunikujeme se zástupci všech 

14 krajů. V současné době máme kompletně zapracovány podklady ze 4 celých krajů (Hl. m. 

Praha, Královehradecký, Pardubický, Zlínský) a 29 ORP ze 4 dalších krajů (Středočeský, 

Vysočina, Jihomoravský, Moravskoslezský), kde pásma nemají komplexně za celý kraj. Dále 

máme k dispozici podklady z dalších 40 ORP. Některé jsme již zapracovali do databáze a 

čekáme na výsledné ověření vodoprávními úřady. Další podklady jsou v různé fázi zpracování. 

11 ORP na naše výzvy nereaguje nebo přímo odmítly na kontrole pásem spolupracovat. Data 

z Plzeňského kraje jsou také kompletně vložena do naší databáze. Protože se ale malou část 

pásem krajskému úřadu nepodařilo dohledat, budeme muset oslovit VÚ ORP.  

Ze zbylých 5 krajů (Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Olomoucký) jsme získali datové 

sady za celý kraj. Bohužel je není možné jednoduše implementovat do databáze pásem 

(chyby v databázi, neexistence rozhodnutí, atp.). V současné době vytváříme kompilaci 

našich a krajských dat. S výsledkem opět oslovíme jednotlivé vodoprávní úřady ORP s 

prosbou o kontrolu platnosti. To bude probíhat pravděpodobně v roce 2017.  

V září 2016 jsme začali současně pracovat na aktualizaci vrstvy ochranných pásem 

vodárenských nádrží.  

Pro představu náročnosti úkolu - ve stávající verzi databáze je necelých 13tis polygonů OPVZ 

a 1tis polygonů OPVN. Přibližně 2/3 těchto pásem musíme (nebo budeme muset) editovat 

ručně jedno po druhém.  

Informace o projektu jsou na stránce www.dibavod.cz/aktualizace-ochrannych-pasem “ 

Ing. Stehlík- současně proběhlo jednání s GŘ RNDr. Kubalou (Povodí Vltavy) ohledně návrhu 

novely (varianta v OPVZ- pracovat s LPIS). Návrh byl zpracován a předán NM Ing. Kendíkovi. 

úkol: p. Augustinová- zajistit termín jednání s NM Sekáčem (za účasti Ing. Čecha), 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 péči-

ochrana včel a zvěře:  

Ing. Stehlík- koncem září proběhlo jednání se zástupcem ČSÚ Ing. Hrbkem ohledně propojení 

databází MZe a ČSÚ. Ing. Hrbek souhlasí a počítá se spolupráci s MZe v rámci propojení 

databází, t. č. se čeká na reakci MZe.  

http://www.dibavod.cz/aktualizace-ochrannych-pasem
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úkol: Ing. Čech- zjistit u NM Adamce, zdali se povedlo uskutečnit původně avizované změny 

v registrech (+ návaznost dotačních programů na data z registrů), následně uskutečnit 

jednání na MZe za účasti zástupce ČSÚ. Domluvit termín společného jednání, o dalším vývoji 

řešení informovat na příštím jednání ABK. 

 

•   úkol z jednání: Jednotný systém kategorizace VDJ v rámci resortu zemědělství (včetně 

ČSÚ): řešení podnětu trvá, Ing. Stehlík- dosavadní kroky komise k uskutečnění jednotné 

kategorizaci VDJ/DJ byly dosud neúspěšné. ABK proto požádá NM Ing Šíra o zaslání návrhu, 

jak by se měl tento problém dále řešit. 

Komise dosud neobdržela slíbené stanovisko NM Šíra, jakým způsobem funguje tato 

problematika v jiných členských státech EU (zajistí Ing. Čech). 

úkol: trvá, Ing. Stehlík, p. Augustinová připravit a odeslat dopis NM Šírovi, Ing. Čech- zajistit 

zpětnou vazbu od NM Ing. Šíra k výše uvedenému 

 

•   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, 

3/2016 projednáno s NM Ing. Sekáčem, nadále beze změny ve vývoji řešení podnětu. 

úkol: Ing. Stehlík, Ing. Čech, 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. Stehlík ve spolupráci s p. Augustinovou. 

 

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

 povinnost mít IČ k žádosti o přímé platby + auditní zpráva/aktivní zemědělec: 

Mgr. Ing. Šebek- byla doručena odpověď z EK k povinnosti mít IČ k žádosti o přímé platby. 

Dopis pro EK odeslala ASZ v rámci řešení daného podnětu (dopis je součástí přílohy zápisu). 

EK neshledává daný problém jako věc k řešení, postup je na členském státu. 

Mgr. Havlíček na žádost předsedy ABK zaslal pro potřeby komise přehled požadavků EK k 

přímým platbám pro rok podání žádosti 2016.  

Ing. Stehlík- podnět bez možnosti dalšího řešení v ABK, vyřadit 

 

•  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 

pojmu provozní nádrž, jejich rekvalifikace na čerpací stanici včetně pokut za nedržení 
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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: 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) 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: úkol trvá 

p. Augustinová- ředitel odboru Kanceláře ministra Mgr. Doležálek zaslal k podnětu vyjádření, 

ze kterého vyplývá: „…bylo by dobré, příslušný odbor zpracoval potřebnou novelu a 

prokonzultoval ji s odbornou veřejností tak, aby bylo možné ji po volbách předložit ministrovi 

k okamžitému a neprodlenému zahájení legislativního procesu.“ 

Ing. Stehlík- ABK osloví dopisem rybářské svazy (Český rybářský svaz a Moravský rybářský 

svaz), po doručení odpovědí bude dále probíhat konzultace s NM Žižkou. 

úkol: p. Augustinová připravit a odeslat dopis k výše uvedenému, informovat na příštím 

jednání komise 

 

• Ing. Šimon- podnět č.465 Zelená nafta: Ing. Stehlík- téma bylo projednáno v PSP, 

avizované změny byly zapracovány do návrhu 

Ing. Čech- aktuální znění návrhu předložit členům ABK 

úkol: Ing. Stehlík- po doručení návrhu podnět následně vyřadit, další průběh řešení je mimo 

kompetence ABK 

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

zatím bez odezvy.  

úkol: Mgr. Ing. Šebek- projednat na příštím jednání se zástupcem MŽP 

 

•   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).  

úkol:  viz. diskuse 

 

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

způsobilosti (POR): úkol trvá, z vyjádření Mgr. Vlasáka: „Pokud jde o zveřejňování informací o 

fyzických osobách – nelze zveřejnit bez souhlasu nebo zákonné licence rodné číslo, ale pokud 
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jde o adresu trvalého bydliště nebo datum narození, neměl by to být problém. Samozřejmě 

souhlas dotčené osoby je i v těchto případech vhodný.“ 

Mgr. Ing. Šebek- podnět t. č. bez možnosti řešení, navrhuji podnět z jednání ABK vyřadit. 

Jak již bylo referováno stanovisko ÚKZÚZ (83. jednání ABK): podnět byl zatím ojedinělý, bude-

li takových podnětů či stížností více, ABK se opětovně spojí se zástupci ÚKZÚZ a OLP MZe a 

bude požadovat novou právní analýzu možností zveřejňovaných informací.  

úkol: vyřadit 

 

• p. Mahr- podnět č.486 Příručka Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami: 

SCHOK připravuje vyjádření k rozhodnutí MŽP  

úkol: podnět ve sledování, bez dalšího vývoje, vyřadit ze zápisu (bude ponechán v tabulce 

podnětů) 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.493 Souhrn podnětů týkajících se registru sadů a připomínek 

k nastavení AKO: odpověď ŘO environmentálních podpor PRV Ing. Kuny byla projednána 

s tazatelem podnětu. Podnět možno vyřadit. 

úkol: vyřešeno  - vyřadit 

 

•   Ing. Toman- podnět č.495 Dotace na TTP: doručeno stanovisko ŘO Ing. Kuny, ve které 

uvádí mj. „problematika již byla s autorem dotazu telefonicky konzultována dne 17. srpna 

gestorem AEKO Ing. Josefem Makovským, Ph.D.“  

Ing. Toman- podnět projednán i s tazatele, možno ho považovat za vyřešený a vyřadit. 

úkol: vyřešeno - vyřadit 

 

• Mgr. Ing. Šebek, Ing. Toman- podnět č.496 JŽ 2015/dotace - „nepasené stáje“: s autorem 

podnětu projednána odpověď NM Sekáče, odesláno stanovisko 

úkol: vyřešeno - vyřadit 

 

•   Ing. Homoláč- podnět č.497 Dotace - náhrada dojnic: z důvodu nepřítomnosti gestora 

podnětu předchozí trvá 

Mgr. Havlíček- údaj o dojnicích je předmětem žádosti o dotaci na dobré životní podmínky 

zvířat, jakákoliv změna ze strany žadatele musí se oznámit 

úkol: Ing. Homoláč a p. Augustinová připravit a odeslat odpověď k podnětu za ABK, poté 

možno vyřadit 

*POZN. Mgr. Havlíček informoval členy komise o vyhotoveném soupisu nejčastějších chyb u 

opatření welfare za rok 2015, který SZIF poskytl MZe. Nyní se u NM Ing. Šíra v rámci pracovní 

skupiny, kterou ustavil pan ministr, tyto podklady vyhodnocují a měly by vést ke konkrétním 

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

MPO.  

 

•   Mgr. Havlíček-  podnět č.500 Změna žadatele o dotace AEKO: postup při převodu či 

přechodu zařazení je upraven v NV č. 75/2015 Sb. V případě, že právnická osoba zařazená do 

AEKO (AEO) nezanikne bez likvidace, je nutné provést přechod anebo pacht závodu. 

úkol: p. Augustinová- odeslat tazateli stanovisko SZIF, poté možno podnět vyřadit. 

•   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): podnět byl odeslán k vyjádření 

ÚŘ SVS MVDr. Semerádovi, čeká se na odezvu 

úkol:  podat informace na příštím jednání 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.503 Postup SZIF při porušení ze strany žadatele: ze stanoviska 

SZIF: „ …Vzhledem k tomu, že rozhodnutí na EZ bude změněno v rámci přezkumného řízení, 

tak budeme moci i v tomto případě žadatelce v rámci autoremedury vyhovět. Rozhodnutí o 

odvolání na AEKO bude moci být vydáno až po právní moci nového rozhodnuti na EZ, kde 

bude zrušena víceletá sankce.“  

úkol: Mgr. Ing. Šebek- uvědomí tazatelku podnětu, vyřadit 

• Ing. Homoláč- podnět č.507 Školení drobných zemědělců: : z důvodu nepřítomnosti 

gestora podnětu předchozí trvá 

Ing. Stehlík- v tomto ohledu se ABK nemůže angažovat, nespadá do kompetencí komise 

úkol: Ing. Homoláč ve spolupráci s p. Augustinovou připravit a odeslat odpověď autorovi 

podnětu, následně podnět vyřadit. 

 

•   Ing. Čech- podnět č.508 Oblast zpracování dotací: podnět zaměřený na četnost a složitost 

úkonů při vyplňování dotačních formulářů.  

Ing. Čech- podnět projednán s NM Ing. Šírem a VO oddělení administrace národních podpor 

Ing. Jirouškem. ABK podporuje a preferuje interaktivní formu formulářů.  

úkol: Ing. Stehlík, p. Augustinová připravit v tomto ohledu dopis pro pana ministra 

 

• Mgr. Ing. Šebek- podnět č.509 Komunikace SZIF s žadateli v rámci projektových žádostí:  
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Mgr. Havlíček předložil stanovisko SZIF: „…evidujeme pouze tři případy, kde se žadatel 

z prvního kola PRV nedostavil ve stanovené lhůtě k podpisu Dohody (již uzavřeno cca 1700 

Dohod). Zaslání písemné výzvy k podpisu Dohody Pravidla SZIFu neukládají, resp. Pravidla 

blíže nespecifikují formu výzvy, a proto SZIF využívá nejefektnějšího způsobu jak z hlediska 

času, tak z hlediska ekonomického a sice Portál Farmáře...“ 

Do budoucna SZIF plánuje nad rámec povinností zasílat ještě upozorňující e-mail (pokud 

žadatel e-mailovou adresu zadá), případně i SMS. 

 úkol: Mgr. Ing. Šebek, Mgr. Havlíček- projednat výše uvedené s p. Vejvodovou, informovat 

na příštím jednání 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.510 Střet CHKO - MŽP: podnět byl odeslán k vyjádření na MŽP 

(Ing. Dolejský, Ph.D., NM pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny), čeká se na odpověď. 

úkol: informovat na příštím jednání 

 

•   Ing. Toman, p. Urbánková- podnět č.511 Ekologické zemědělství: p. Urbánková 

komunikuje s autorem podnětu, vzhledem k její nepřítomnosti budou další informace podány 

na příštím jednání komise 

 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•   podnět č.513 Připomínky ke kontrolám: p. Urbanová- podnět týkající se souběžnosti a 

způsobu provádění kontrol, bude podrobně referován na příštím jednání 

 

 

4.     Různé, diskuse  

 

•    Proběhla vzájemná diskuse členů ABK se zástupcem oddělení státní statistické služby 

(MZe) p. Sikorou k podnětu č.476 Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího. 

Stručně v bodech: 

- oddělení státní statistické služby MZe sbírá více údajů, mimo jiné za účelem výpočtu ceny 

mléka 

- členům komise byly vysvětleny požadavky dle směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 

1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, na základě kterých se ukládá 

zasílání předmětného hlášení 

- statistické zjišťování MZe se týká přímého  nákupu mléka mlékárnami a odbytovými 

organizacemi od producentů, bez dat o přímém prodeji 

- SZIF dané hlášení nesupluje (chybí hodnota nákupu a průměrný obsah tuku a bílkovin) 
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- Mgr. Havlíček zašle pro potřeby komise soupis požadavků dle evropské legislativy (co 

sleduje členský stát) a následně se tyto požadavky porovnají (SZIF/ odd. státní statistické 

služby MZe) 

 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 9. 11. 2016 od 9,30 hodin. 

Zpracovala: Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 


