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Zápis ze 103. jednání Antibyrokratické komise MZe 
konaného dne 6. 9. 2018 

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

Ing. Josef Čech, Kateřina Urbánková, Mgr. Petr Žůrek S.T.D., Vít Hejna, Petr Mahr, Josef Hlahůlek,  

Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Ing. Bohumil Belada  

Omluveni: Romana Zemanová, Ing. Kamil Toman, Ing. Stanislav Rampas, Ing. Jaroslav Vojtěch 

Hosté:  Mgr. Jan Havlíček- ředitel Sekce správních činností (SZIF)      

 

1.     Úvod 

 

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 103. jednání ABK a představil přítomným 

nového člena komise Ing. Bohumila Beladu, zástupce Agrární komory ČR. 

 

2.     Kontrola zápisu ze 102. jednání ABK 

 

Zápis ze 102. jednání ABK byl schválen členy komise 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- generace tiskopisů v rámci Jednotné žádosti i z Portálu farmáře s předvyplněnými údaji 

funguje. Na straně MZe ani u Celní správy nebyly zaznamenány žádné problémy s přebíráním dat.  

úkol: za ABK vyřešeno, podnět možno vyřadit 

 

• jednání MŽP + ABK : Ing. Stehlík, Mgr. Ing. Šebek, Ing. Čech- podnět č.392 Stavební zákon-

rekultivace ornice a č. 302, 415 (uvedeny 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- řešení podnětů dlouhodobě trvá, 20. 6. a 3. 9. 2018 se uskutečnilo jednání se zástupci 

MŽP, na kterém se projednávaly zejména podmínky v rámci protierozní vyhlášky -  po nabytí 

účinnosti vyhlášky nebudou pověřené úřady vykonávat preventivní kontroly u zemědělců, tak jak 

bylo původně avizováno; kontroly budou vykonávat příslušníci HZS u skutečných erozních událostí. 

Co se týče stavebního zákona- MMR již bohužel dlouhodobě nespolupracuje, proto ABK požádá  

p. ministryni Ing. Dostálovou o termín společného jednání, na kterém komise projedná uvedené 

podněty. RRD- připravit dopis se sumarizací postřehů. 

V této souvislosti Ing. Stehlík požádal Ing. Beladu o přípravu materiálu, který by obsahoval současné 

problémy související s převodem půdy ze ZPF do rybniční plochy - stavební povolení (MMR), snížení 

daní (MF), odvody (MZe). 
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úkol: ve sledování, Bc. Augustinová připravit dopis pro ministryni MMR a stanovit termín jednání  

se zástupci ABK, ve spolupráci Ing. Stehlík. Mgr. Ing. Šebek- sumarizace všech dotčených podnětů pro 

MŽP (bude se zasílat opakovaně).  

 

•  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: úkol dlouhodobě trvá, beze změn (podněty byly referovány na jednání 

ES MPO). Ing. Stehlík- beze změn 

úkol: Ing. Stehlík- viz výše uvedené informace u jednání s MŽP, bude stanoven termín jednání se 

zástupci MMR 

 

•  Ochranná pásma vodních zdrojů (dále OPVZ)- aktualizace dat OPVZ + podnět č.457 Náhrady  

za omezení při hospodaření OPVZ: řešení podnětu trvá (viz stanovisko zástupců VÚV T.G.M. 10/2017; 

5/2018) 

Ing. Stehlík- k tématu OPVZ proběhla diskuse na MŽP, v současné době beze změn. Je nutné vést  

se zástupci MŽP dialog vedoucí ke zpřesnění a zjednodušení systému evidence OPVZ a pracovat  

na zkvalitnění databáze. 

úkol: Ing. Stehlík- podnět bude opakovaně odeslán NM Ing. Dolejskému (sumarizace všech podnětů 

v gesci Mgr. Ing. Šebek), podat na příštím jednání komise 

 

• Ing. Stehlík, Bc. Augustinová- podnět č.400 ČSÚ-MZe statistika stavu hosp. zvířat:  

Ing. Čech- vznést dotaz na Ing. Typoltovou, zdali se povedlo sloučit alespoň tu část předtisků výkazů 

zvířat, která korespondovala s výkazy ČSÚ. Výkazy ploch osevů pro ČSÚ- zde systém vygeneruje 

formulář, který lze vytisknout (MS Word i PDF).  

úkol: Ing. Stehlík- odeslat dotaz k výše uvedenému Ing. Typoltové (Bc. Augustinová), dále iniciovat 

dialog se zástupci MZe a pokusit se o harmonizaci číselníků a sjednocení kategorizace zvířat i plodin 

(MZe/ ČSÚ/ SZIF/ OSS), ve spolupráci a sledování plnění (Ing. Čech).  

*Podnět bude zařazen do přehledu podnětů přímo k posouzení ministrem zemědělství 

 

• Ing. Stehlík- podnět č. 544 Přepočet VDJ ve formuláři min. a max. produkce (opatření 6.1.1): 

předchozí trvá. ABK projednala problémy související s řešením podnětu s ministrem zemědělství  

Ing. Milkem dne 26. 2. 2018 a NM Ing. Jílkem (Sekce zemědělských komodit ekologického 

zemědělství) 21. 5. 2018 

Ing. Stehlík- jelikož je podnět dlouhodobě bez návrhu možnosti dalšího řešení, budou zástupci ABK 

informovat pana ministra o dosavadním postupu řešení. Bez přímé intervence pana ministra není 

v možnostech komise prosadit již dlouho navrhované sloučení DVJ/DJ   

*úkol: Ing. Stehlík, Bc. Augustinová- sumarizovat všechny podněty s nutnou přímou intervencí 

ministra zemědělství, ty následně předseda komise předloží panu ministrovi k posouzení 

 

•  Ing. Toman, Mgr. Havlíček, p. Burkoň- započítávání odchylek výměry a podnět č.525 Slučování 

DPB a změna kultury: předchozí trvá, projednáno 20. 2. 2017 s NM Ing. Sekáčem, následně 7. 6. 2017 
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se zástupci MZe (Ing. Typoltová, Ing. Bukovský), 4. 10. 2017 (NM Ing. Sekáč, Ing. Tabery), 26. 2. 2018 

(ministr zemědělství Ing. Milek) 

Ing. Stehlík- v současné době bez dalšího vývoje řešení (problém v nastavení koncepce LPISu) 

*úkol: podnět bude zařazen do přehledu podnětů přímo k posouzení ministrem zemědělství 

 

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

Ing. Stehlík- ABK projednala problémy související s řešením podnětu s ministrem zemědělství Ing. 

Milkem 26. 2. 2018 a NM Ing. Jílkem dne 21. 5. 2018. Nyní se pokračuje v řešení (harmonizace 

hlášení) ve spolupráci s Odd. státní statistické služby MZe a SZIF (Ing. Zavadil, Ing. Šebestyán) 

*úkol: podnět bude zařazen do přehledu podnětů přímo k posouzení ministrem zemědělství 

 

•  Ing. Stehlík- podnět č.534 Siláž na poli: řešení podnětu trvá, s podnětem a návrhem řešení byl 

obeznámen zástupce NM Ing. Jílek 21. 5. 2018. Podnět byl referován na jednání se zástupci MŽP  

20. 6. 2018 a bude opakovaně odeslán k přímému vyjádření zástupců MŽP.  

*úkol: podnět bude zařazen do přehledu podnětů přímo k posouzení ministrem zemědělství 

 

•   Mgr. Ing. Šebek- podnět č.545 Problematika výběrových řízení - pořízení zeměd. strojů (opatření 

4.1.1): Ing. Stehlík- problematika VŘ opakovaně projednána s NM Ing. Sekáčem na společném 

jednání se zástupci ABK dne 2. 5. 2018, nyní se odstraňují problémy formálního charakteru  

úkol: Ing. Stehlík- podnět nyní ve fázi sledování realizace 

 

•   Ing. Stehlík- podnět č.547 Administrace výplat LHO: vzhledem k zaslanému stanovisku (viz zápis 

z 99. jednání) se uskutečnilo 4. 6. 2018 jednání zástupců komise (Ing. Rampas, Bc. Augustinová) se 

zástupci odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství (Ing. Lojda, Ing. Veselá). Ing. Rampas 

představil možnost řešení pro majitele lesů do 50 ha (do smlouvy zahrnout cenu dle celkové výměry; 

cena za hektar; vynechat kraje (ORP), vynechat dodatky). Komisi bylo přislíbeno, že zástupci odboru 

koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství vznesou dotaz na právní odd. MZe, zdali je možné 

ustoupit od vyhotovení dodatků smlouvy. 

Bc. Augustinová- nyní bez odezvy zástupců odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství, 

(připomínka se žádostí o zaslání odeslaná 5. 9. 2018) 

 úkol: v řešení, čeká se na odezvu ze strany zástupců odboru koncepcí a ekonomiky lesního 

hospodářství 

 

•  podněty týkající se PGRLF: byly projednány se zástupci PGRLF, a.s. (viz zápis ze 101. jednání ze dne 

2. 5. 2018,  bod 4. Různé, diskuse) 

 

podnět č.555 Bezdlužnost - rozdíly (SZIF/PGRLF): Ing. Stehlík- na květnovém jednání došlo mezi 

zúčastněnými stranami ke shodě, a to ve smyslu chápání bezdlužnosti - tzn.  klient je v době žádosti  

o potvrzení bezdlužnosti bez dluhů po splatnosti (nikoliv obecně bez dluhů).  

*úkol: podnět bude projednán přímo s ministrem zemědělství  

 

podnět č.568 PGRLF - kritérium příbuzenských vztahů jako důvod k zamítnutí žádostí o podporu; 

podnět č.573 PGRLF - nákup půdy a snížení jistiny de-minimis: ABK požadovala, aby v zamítnutí bylo 
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zdůvodnění zcela konkrétní, nikoliv obecné (např. z důvodu existence příbuzenského vztahu mezi 

účastníky). V případě příbuzenských vztahů totiž zpravidla dochází k běžnému vypořádání vlast. 

podílů a to je třeba respektovat. Ze strany PGRLF, a.s. byla přislíbena konkretizace zdůvodnění.  

podnět č.593 PGRLF- zamítnutí žádosti na snížení jistiny úvěru na nákup půdy z důvodu nedoplatku 

vůči PF, podnět č.594 PGRLF- zamítnutí žádosti na snížení jistiny úvěru na nákup půdy (prodej mezi 

příbuznými), podnět č.595 PGRLF- Nákup půdy snížení jistiny, doložení potvrzení o vyčerpání úvěru:  

jednotlivá podání kopírují již projednávané podněty se zástupci PGRLF dne 2. 5. 2018. Podněty byly 

opakovaně odeslané na vědomí zástupcům PGRLF na základě dohodnutých závěrů z tohoto jednání. 

Zatím bez odezvy za strany PGRLF. 

úkol: Bc. Augustinová odeslat opakovaně uvedené podněty zástupcům PGRLF se žádostí o vyjádření  

a zároveň je pozvat na příští jednání komise k návaznému projednání uvedených podnětů 

 

•  p. Urbánková - podnět č.566 Porážky skotu na pastvině střelnou zbraní: komise v rámci řešení 

podnětu projednala podnět s NM Ing. Jílkem dne 21. 5. 2018 a pozvala na jednání zástupce SVS (viz 

bod 4. Různé, diskuse)  

p. Urbánková- zatím je umožněna 1. fáze, tj. detašované pracoviště určené k porážce přímo  

na pastvě. Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství a SVS připravuje nyní legislativní 

podklady na úrovni změny legislativy EU. 

úkol: podnět zůstává nadále v řešení, p. Urbánková referovat nové informace na příštím jednání 

komise 

 

• Ing. Stehlík- podnět č.575 Myslivost - využití vysokonohých honičů: tazatel poukazuje  

na nemožnost využití vysokonohých honičů (nad 55cm výšky) na lov divokých prasat. Autor považuje 

tento přístup k chovatelům za diskriminační a značně omezující. Příkladem uvádí využití těchto psů 

např. v Polsku, Belgii, Francii (zde smí skládat honičské zkoušky); více rozepsáno v tabulce podnětů. 

Ing. Stehlík- byla zaslaná odpověď VO odd. myslivosti Ing.et Ing. Kroutila: „V souvislosti s návrhem 

novely zákona o myslivosti a tím i s revizí zákazů obsažených především v § 45 zákona o myslivosti 

jsme podrobili diskusi i otázku maximální kohoutkové výšky psů používaných pro nahánění zvěře.  

Je důležité zmínit, že jsme obdrželi názory pro i proti úpravě tohoto omezení, což potvrzuje, že laická  

a odborná veřejnost není v tomto směru názorově jednotná.  

Změkčení některých zákazů sleduje účel efektivního lovu, nikoliv však lovu bezhlavého Při porovnání 

výhod a nevýhod zrušení tohoto zákazu jsme se rozhodli ponechat současný stav textu, neboť rizika 

silného negativního zásahu především do populace srnčí zvěře nebo i mláďat ostatních druhů 

spárkaté zvěře, a to ať už přímo stržením psem nebo úhynů po štvaní zvěře, ale i rizika poranění psů, 

jsou větší než možné přínosy. Zde je třeba mít též na paměti, že každá skupina (plemeno) loveckých 

psů bylo vyšlechtěno k jinému účelu a především i v jiných přírodních podmínkách. Proto těžko 

můžeme požadovat např. od dlouhonohých honičů (velký gaskoňský honič, porcelain či polský ogar), 

kteří byli vyšlechtěni především na drobnou zvěř, aby byli využíváni k nahánění prasat divokých.  

To samé platí i pro všechna plemena ohařů (bez ohledu na jejich kohoutkovou výšku), neboť byli 

vyšlechtěni k práci s drobnou zvěří, případně pro dosled zvěře spárkaté. 

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že zástupci chovatelských klubů, jako dlouholetí kynologové, 

problematiku používání psů při lovu spárkaté zvěře, včetně prasete divokého, které mohou mít  

až fatální následky pro čtyřnohé lovecké pomocníky, chápou.“ 
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úkol:  Ing. Stehlík- tazateli bude zasláno vyjádření (Bc. Augustinová), za ABK možno podnět vyřadit 

 

• Ing. Stehlík- podnět č.579 Náhrady za vyšetření včelího moru: autorka podnětu poukazuje  

na prodlevy v proplácení faktur za vyšetření měli na mor včelího plodu a navrhuje, aby faktury 

neproplácelo MZe ale SVS (za účelem zkrácení administrativního procesu). 

Ing. Stehlík- z návazného stanoviska Ing. Saksúna (viz zápis ze 102. jednání) doplňujeme: 

„…v současné době je připravován pracovníky Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy 

do vnitřního připomínkového řízení a následně k  projednání a schválení  poradou 

vedení  MZe  návrh  materiálu  "Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019". 

Předpokládáme, že v rámci tohoto projednání bude mimo jiné diskutováno  (zejména s ohledem  

na s tím spojenou potřebu navýšení rozpočtu  SVS na  zajištění navrženého rozsahu povinných 

preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných  

ze zvířat na člověka pro rok 2019) i  zařazení nového kódu povinného úkonu k předcházení vzniku  

a šíření nákaz hrazeného ze státního rozpočtu, který by řešil vyšetření směsných vzorků měli 

v ochranném pásmu  vymezeném kolem aktuálních ohnisek výskytu včelího moru. Předložení  návrhu 

"Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019"  do VPŘ předpokládáme cca  

na začátku měsíce října 2018. 

úkol: Ing. Stehlík- tazateli bude zasláno vyjádření (Bc. Augustinová), za ABK možno podnět vyřadit 

 

3.     Rozdělení nových podnětů 

 

•  podnět č.597 SZIF - uznatelný výdaj v kódu 013 (zamítnutí): dle autora podnětu se jedná o sporný 

výklad toho, jaký stroj lze zařadit pod uznatelný výdaj v kódu 013 Dopravník chlévské mrvy.  

Ing. Stehlík požádal Mgr. Havlíčka o prověření všech poskytnutých podkladů k podnětu. 

úkol: Mgr. Havlíček prověří podklady k podnětu a podá ABK zprávu na příštím jednání 

 

•   podnět č.598 PGRLF – informace ke smlouvě: komise obdržela podnět a podklady, ze kterých je 

patrné, že PGRLF si do smlouvy o čerpání úvěru na půdu dává podmínku, že má právo odstoupit  

od smlouvy v případě, že zemědělci vzniknou nedoplatky vůči státu. V tomto konkrétním případě  

k odstoupení od smlouvy došlo z důvodu, že zemědělec byl po splatnosti u splátek za nakoupenou 

půdu od SPÚ. PGRLF si aktivně požádal státní instituce o informaci, zda náhodou zemědělec není 

dlužníkem a následně odstoupil od smlouvy. 

Ing. Stehlík- jak již uvedl Ing. Toman při zaslání podnětu, je třeba, aby si všichni zemědělci uvědomili, 

že po celou dobu úvěru hrozí odstoupení možné od smlouvy. 

úkol: Ing. Stehlík- podnět bude přiřazen k podnětům týkajících se PGRLF 

 

• podnět č.600 SZIF – dotace Sucho 2017, pojistitelnost TTP: dle autora podnětu se jedná  

o nadměrnou a nepřiměřenou byrokratickou zátěž ve věci Zásad a žádosti za kompenzace Sucho 

2017. Autor nevidí důvod, proč má žadatel dokládat pojištění TTP proti krupobití, žádá-li o dotaci  

na sucho.  

Ing. Stehlík- navrhuji zaslat podnět k vyjádření NM Ing. Jílkovi, v kopii NM Ing. Sekáčovi  

úkol: Bc. Augustinová odeslat podnět k vyjádření, informovat na příštím jednání 
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•  podnět č.602 Národní dotace – modernizace formulářů: autor podnětu poukazuje na nedostatky 

týkající se tiskopisů ND, zejména absenci interaktivních formulářů.  

ABK navrhuje zaslat podnět k vyjádření Ing. Jirouškovi a zároveň bude přiřazen k podnětům pro 

přímé jednání pana ministra 

úkol: Bc. Augustinová odeslat podnět k vyjádření, informovat na příštím jednání 

 

•  podnět č.605 Harmonogram rozdělování dotací SZIF: autor podnětu poukazuje na prodlevu 

v činnosti SZIF, který nevydal rozhodnutí o dotaci na ošetřování TTP za rok 2017, přičemž je nyní září 

2018.  Ing. Stehlík požádal Mgr. Havlíčka o prověření 

úkol: Mgr. Havlíček prověří podklady k podnětu a podá ABK zprávu na příštím jednání 

 

4.     Různé, diskuse  

 

•  Mgr. Ing. Šebek podal komise zprávu o posledním jednání ES MPO ze dne 26. 6. 2018, témata:  

 snižování administrativní zátěže podnikatelů za r. 2017 (materiál předložen do vlády) 

 insolvence a exekuce (novela insolvenčního zákona) 

 administrativní zátěž z pohledu dat v insolvenčních řízeních v ČR (průzkum a prezentace) 

 řešení témat v ES MPO (zákoník práce, informační cedulky dle zákona o EET, DPH z nezaplacených 

faktur a další)  

Zápis z jednání ES MPO včetně příloh je k nalezení na: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/expertni-

skupina/13--jednani-expertni-skupiny-pro-snizovani-administrativni-zateze-podnikatelu--238778/ 

 

5.     Závěr 

 

Příští jednání ABK se uskuteční 3. 10. 2018 od 10,00 hodin. 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová                                                                                                                  

Schválil: Ing. Josef Stehlík 
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