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Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (dále jen ABK MZe) byla zřízena 20. 4. 2008 z důvodu 

snížení stoupající administrativní zátěže, administrativní náročnosti různých typů opatření, postupů, 

vyhlášek a pravidel, uplatňovaných v  resortu zemědělství a v souladu s Programovým prohlášením Vlády 

ČR. Komise je ustavena ministrem zemědělství, je poradním orgánem ministra a je mu přímo podřízena. 

Členy komise jmenuje ministr zemědělství a jsou jimi zástupci skupin a organizací zemědělské  

i nezemědělské veřejnosti (viz příloha) a určeni zaměstnanci ministerstva.  

Členství zástupců zemědělské i nezemědělské veřejnosti v komisi je dobrovolné a bezplatné. Komise se 

schází pravidelně 1x měsíčně a výstupy z jednotlivých jednání jsou volně přístupné na portálu eAGRI. Úkoly 

plynoucí z jednání jsou předsedou komise rozdělovány mezi jednotlivé členy dle jejich působnosti a činnosti 

a ve spolupráci s tajemnicí komise se průběžně řeší.  

Činnost komise, její forma, práva, povinnosti a kompetence jsou upraveny statutem, který je k dispozici zde 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/antibyrokraticka-komise/ 

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství             

stručné hodnocení dosažených výsledků v roce 2020 

- ABK MZe se v roce 2020 sešla celkem na 6 jednáních                                                                                                                

- tabulka ABK MZe obsahuje 43 podnětů, které komise  tč. řeší                                                                                                                                                                                                       

- počet podnětů přijatých k řešení:  31                                                                                                                                                  

- počet vyřešených podnětů:  29                                                                                                                                                                    

- počet sloučených podnětů:  3  

- počet podnětů předaných mimo kompetence ABK:  3                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                

Okruhy témat s nejvyšším počtem přijatých podnětů: 

▪ zjednodušení poskytování údajů vyžadovaných Ministerstvem zemědělství a Českým statistickým 

úřadem 

▪ měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího                                

▪ spolupráce ABK MZe se zástupci Sekce státního tajemníka a Státního zemědělského intervenčního 

fondu  

▪ spolupráce ABK MZe se zástupci Sekce lesního hospodářství          

▪ spolupráce ABK MZe se zástupci Státní veterinární správy  

▪ spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj 

▪ spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu   

▪ spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva životního prostředí  

▪ spolupráce ABK MZe se zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

▪ spolupráce ABK MZe se zástupci Státního pozemkového úřadu  

                               

                            

http://portal.mze.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/antibyrokraticka-komise/
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Výstupy ABK MZE - souhrn z jednání v návaznosti na předchozí hodnocení činnosti 

Spolupráce ABK MZe se zástupci Sekce státního tajemníka a Státního zemědělského intervenčního fondu 

Zjednodušení poskytování údajů vyžadovaných Ministerstvem zemědělství a Českým statistickým úřadem 

(dále jen ČSÚ) 

 

ABK MZe nadále usiluje o harmonizaci číselníků a sjednocení ukazatelů poskytovaných ČSÚ pro statistický 

účel a poskytovaných MZe pro účel vedení registrů. Řešením by mělo být i softwarové zjednodušení  

pro uživatele těchto povinností (projednáno se statním tajemníkem Mgr. Sixtou na Poradě vedení dne  

19. 11. 2019). 

Dle posledních informací, které komise obdržela, MZe vypracovalo analýzu výkazů se závěrem, že  

z ústřední evidence (dále jen ÚE) hospodářských zvířat nelze využít data pro hlášení ČSÚ. V oblasti rostlinné 

výroby u hlášení plodin MZe spojilo tiskopis ÚE a ČSÚ, ale opět kvůli potřebným kategoriím není tiskopis 

plně automaticky vyplňován. V tomto případě se ovšem alespoň 80% tiskopisu ČSÚ automaticky vyplní  

z dat v ÚE. 

Závěr ABK MZe - zajistit sjednocení kategorií zvířat v obou hlášeních (MZe; ČSÚ), včetně vytvoření 

informačního systému pro odesílání hlášení do systému ČSÚ 

Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího 

Řešením podnětu zaměřeného na duplicitu ve vykazování údaje o množství dodaného mléka 

prostřednictvím „Hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího“ a statistického zjišťování „Odbyt (MZE)  

6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka odbytovými organizacemi“ se ABK MZe věnuje od února 2016  

ve spolupráci s Oddělením státní statistické služby MZe a Státním zemědělským intervenčním fondem (dále 

jen SZIF). Od 1. ledna 2021 bude první kupující poskytovat SZIF údaje o nákupu mléka v objemových  

a peněžních jednotkách, o průměrném obsahu tuku a průměrném obsahu bílkovin na základě NV 

č.282/2014 Sb. MZe nebude tyto údaje prostřednictvím výkazu „Odbyt (MZE) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu 

mléka odbytovými organizacemi“ požadovat.    

Závěr ABK MZe - podnět považujeme ze strany komise za vyřešený  

 

Započítávání odchylek výměry 

 

Řešením podnětu se ABK MZe zabývá od října 2014. SZIF pokračuje v implementaci systému sledování 

ploch pro využití v rámci administrace plošných opatření a plateb SZP. V současné době jsou aktivity 

zaměřeny zejména na přípravu zadání a kompletaci dokumentace pro vypsání veřejných zakázek spojených 

s implementací monitoringu. Předpokládaný termín postupného spuštění monitoringu je rok 2022, a to  

v první fázi pro vybranou skupinu žadatelů a podpor, s postupným rozšiřováním rozsahu podpor  

v následujících letech. Faktory ovlivňující spuštění a rozsah nasazení monitoringu je jednak délka 

přechodného období a také nastavení monitorovatelnosti podmínek u jednotlivých plošných podpor nové 

SZP v rámci Strategického plánu.  

Závěr ABK MZe - komise v průběhu ledna popř. února 2021 požádá zástupce SZIF o účast na jednání k dané 

problematice formou on-line účasti. Probíhá zavádění uvedených změn, řešení podnětu bude zdárně 

ukončeno. 
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Spolupráce ABK MZe se zástupci Sekce lesního hospodářství 

Řešení následků kůrovcové kalamity 

Komise obdržela několik podnětů týkajících se řešení následků kůrovcové kalamity, ve kterých se uvádí, že 

příspěvky nelze čerpat v případě, kdy zemědělec jako OSVČ zpracuje kůrovcovou těžbu sám ve svém lese 

svépomocí.  

Komise spolupracuje s NM Mgr. Mlynářem, který přislíbil součinnost při řešení výše uvedených problémů  

a jednání s MMR o možnosti zřizování dočasných „staveb“, tj. přístřeškování dřeva vytěženého v rámci 

kůrovcové kalamity, bez stavebního, nebo územního řízení. Podnět byl rovněž předán k projednání 

Legislativní radě MZe. Poslední termín zasedání Rady za účasti zástupců komise byl kvůli epidemiologické 

souvislosti s COVID-19 zrušen. 

Závěr ABK MZe - jsme toho názoru, že je vhodné zvážit změnu přístupu financování při řešení následků 

kůrovcové kalamity 

 

Elektronická evidence honebních společenství 

 

ABK MZe poukazuje na absenci údajů v Rejstříku honebních společenství, všeobecný rejstřík jako takový 

neexistuje. NM Mgr. Mlynář a Ing. Žižka přislíbili zahájení prací na elektronickém portálu evidence honiteb 

a honebních společenstev s kontaktními údaji. Rovněž bude možné na tuto funkcionalitu ukládání 

zjištěných škod zvěří na zemědělských kulturách.  

Závěr ABK MZe - podnětem se bude komise i nadále zabývat   

 

Spolupráce ABK MZe se zástupci Státní veterinární správy 

Porážky skotu na farmě 

ABK MZe se podnětem zabývá od listopadu 2017. V současné době je podnět bez dalšího vývoje řešení, 

naposledy obdrželi členové komise informace o postupu jeho řešení v červnu 2020. Novela veterinárního 

zákona prochází legislativním procesem, nicméně porážky na farmě tato novela řešit nebude; čeká se na 

novelu Nařízení (EU) č. 853/2004, která umožňuje přímo na farmě porazit zvíře z welfare důvodů. 

Závěr ABK MZe - podnětem se bude komise i nadále zabývat 

 

Spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj 

Poslední společné jednání zástupců komise s náměstkyní Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) pro 

řízení Sekce výstavby a veřejného investování Ing. Pavlovou k problematice nového stavebního zákona se 

uskutečnilo v květnu 2019. 

4. března 2020 proběhla na jednání komise diskuse k stavebnímu zákonu a plánovaným změnám se 

zástupcem MZe (Mgr. Albrecht). Z jednání vzešla připomínka k § 48 odst. 2 (stavební zákon) Zákaz 

doplňkové funkce bydlení a rekreace u staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území je doslova 

převzat z § 18 odst. 5 stávajícího stavebního zákona. Zástupci MZe následně projednali s předkladatelem 

zákona řešení situace farmářů, pro něž by možnost bydlení v blízkosti jejich zemědělských provozů 

představovala velmi logickou a žádoucí možnost, jak dále rozvíjet svá hospodářství. Při pohledu za české 

hranice není přitom podobný způsob hospodaření - kdy zemědělec se svou rodinou žije přímo na farmě 

mimo území měst a obcí - rozhodně ničím výjimečným. 
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Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s nákazou COVID 19 nedošlo v průběhu druhého pololetí 

2020 k původně plánovanému společnému jednání zástupců ABK MZe, MŽP a MMR. 

Závěr ABK MZe - novým stavebním zákonem a souvisejícími podněty se bude komise nadále zabývat  

i v průběhu roku 2021 

 

Spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Expertní skupiny pro snižování 

administrativní zátěže podnikatelů 

 

Jednání Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů Ministerstva průmyslu  

a obchodu (dále jen ES MPO) se pravidelně účastní zástupce ABK MZe Mgr. Ing. Šebek.  

V květnu 2019 komise předala ES MPO návrh na vznik systémového registru malých a středních podniků 

(dále jen registr MSP), který by umožnil nahlížet a ověřit si potřebné informace dotčeným institucím. Tento 

návrh vzešel ze společného jednání ABK MZe s předsedou představenstva Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen PGRLF). Ze strany vedení MPO nám byla v lednu 2020 

doručena odpověď, ve které se uvádí, že aktuální překážkou zavedení jednotného registru je především 

personální situace ve státní správě. Registr MSP by byl samostatnou agendou, která by vyžadovala odborné 

personální i materiální zabezpečení a jeho zřízení by předpokládalo rovněž příslušné legislativní úpravy, 

nedořešené jsou i otázky odpovědnosti za škodu atd.  

V I. pololetí 2020 projednávala ES MPO témata: 

▪ zákon o právu na digitální služby (účinnost od 1. února 2020)   

▪ registrace rodinných firem:  

     spuštění registrace rodinných firem od 1. března 2020, seznam rodinných podniků bude zveřejněn  

na portálu BusinessInfo.cz 

▪ zákon o preventivní restrukturalizaci:  

     směřuje na malé a střední podniky, jde o nabídku podnikatelům, kteří ještě nedosáhli úrovně úpadku 

nebo hrozícího úpadku, ale mají nějaké finanční potíže, zároveň však nejsou schopni se s věřiteli 

domluvit (např. na splátkovém kalendáři) 

▪ pracovnělékařské prohlídky u prací v kategorii I:  

     podnikatelům tyto prohlídky způsobují velkou administrativní a finanční zátěž, budou probíhat 

jednání s Ministerstvem zdravotnictví 

▪ opatření na pomoc podnikatelům v průběhu epidemie COVID: 

     podpora např. COVID I, ošetřovné pro OSVČ, Antivirus, COVID nájemné 

 

Ve II. pololetí 2020 projednávala ES MPO témata: 

▪ dynamizace rodinných podniků k obnově hospodářství (tzv. srdcová sedma):  

           návrh úprav právního a daňového systému za účelem povzbuzení a nastartování investičních aktivit 

českých rodinných firem s cílem překonání stávajících byrokratických překážek pro rozvoj rodinného 

podnikání 

▪ firemní karanténa 

▪ opatření pro snížení administrativní zátěže související s druhou vlnou COVID-19 

Závěr ABK MZe - komise bude pokračovat v nastavené spolupráci se členy ES MPO 
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Spolupráce ABK MZe se zástupci Ministerstva životního prostředí 

Pravidelná přítomnost NM Sekce státní správy Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) Ing. Many  

na jednáních komise značně ulehčuje rychlost a kontinuitu řešení podnětů, které komise obdržela ve 

vztahu k MŽP. 

Ochranná pásma vodních zdrojů (dále OPVZ) a jejich pravidelná aktualizace 

  

Obdrželi jsme sdělení MŽP, ve kterém se uvádí, že evidence OPVZ je plně zaktualizována na základě fyzické 

kontroly všech vydaných, resp. dohledaných dokumentů o stanovení pásem hygienické ochrany a OPVZ. 

Aktualizace budou nadále probíhat periodicky v ročním intervalu. 

Závěr ABK MZe - podnět byl zdárně vyřešen 

 

Opravy a výstavba rybníků, jejich vyjmutí ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) 

 

Při budování rybníků a jejich vyjmutí ze ZPF je praxe dlouhodobě od r. 2015 stejná. Rybník je vodní nádrž a 

vodní nádrž jako taková odnímána je a daný úkon je zdarma, není zpoplatněn. Z pohledu MŽP je důležité 

vědět, co se následně bude dít s danou půdou. 

Závěr ABK MZe - podnět byl zdárně vyřešen 

 

Zákaz pěstování rychle rostoucích dřevin (dále RRD) na velikostně omezených plochách  

v I. a II. třídě bonity ZPF 

 

Podněty a otázky k RRD byly projednávány na MŽP s příslušným věcným odborem (oddělení ochrany půdy), 

který je připravený spolupracovat s MZe ohledně návrhů případných změn i v širších otázkách (např. vazby 

na agrolesnictví).   

Závěr ABK MZe - očekáváme, že v tomto směru nastane nyní období spolupráce a pracovních jednání mezi 

resorty k možnému zjednodušení a jsme připravení se těchto jednání zúčastnit 

 

Spolupráce ABK MZe se zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

 

Komise obdržela podněty týkající se registrace pěstitelů konzumních brambor, kdy všichni pěstitelé 

brambor měli povinnost provést registraci pěstitelů konzumních brambor bez rozdílu výměry (jednalo se 

žádost s kolkem) pro fytosanitární účely. Podněty byly odeslány řediteli Ústředního kontrolního  

a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen ÚKZÚZ), který po projednání zaslal komisi tiskovou zprávu, dle 

které již nebude vyžadována registrace pěstitelů konzumních brambor při jejich přímém prodeji konečným 

spotřebitelům. 

Závěr ABK MZe - podnět byl zdárně vyřešen 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_prodej-konzumnich-brambor-

pestitelem.html případně https://www.facebook.com/ukzuz.cz/posts/2940952332667845 

Spolupráce ABK MZe se zástupci Státního pozemkového úřadu 

Komise se ve druhém pololetí potýkala s několika podněty se zaměřením na problematiku nájemních 

smluv. Jedná se o nájemní smlouvy, které Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) rozesílá nájemcům 

pozemků ať již na jejich vyžádání, nebo díky zjištěnému aktuálnímu stavu. V dodatcích nájemních smluv se 

objevuje doba například 5, 9, ale i více let zpětně. Pokud se uživatel ohradí, že zákon stanoví maximální 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_prodej-konzumnich-brambor-pestitelem.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_prodej-konzumnich-brambor-pestitelem.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukzuz.cz%2Fposts%2F2940952332667845&data=02%7C01%7CMichal.Hnizdil%40ukzuz.cz%7Ca83be5eb8941453828a308d7f8c7fdb0%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C637251410154617842&sdata=MZJbQXqiFn%2FyV%2FPpRNCq1fH3vDfbY7kpegEnJsfvvUA%3D&reserved=0
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dobu zpětného nájmu 3 roky, žadatel zaplatí pouze zákonem stanovenou dobu nájmu zpětně (tedy 3 roky), 

ale SPÚ vyměřený a žadatelem nezaplacený zbytek nájmu vede jako jeho dluh vůči SPÚ. Tím pádem se 

stává nájemce dlužníkem vůči státu a nemá nárok uzavřít s SPÚ jakoukoli kupní smlouvu, byť by pozemky 

řádně vysoutěžil, získal na základě restitučních nároků, nebo jiným způsobem.  

Závěr ABK MZe - jsme toho názoru, že s obdobnými problémy se bude potýkat více zemědělců a se 

zaslaným stanoviskem SPÚ nesouhlasíme. Dospěli jsme k závěru, že je v tomto případě potřeba vytvořit 

precedens, protože nelze po zemědělcích požadovat účtování zpětného nájmu např. za 15 a více let. 

Komise v tomto ohledu spolupracuje s ředitelem SPÚ. 

 

 

Zpracovala: Bc. Daniela Augustinová      

Schválil: Ing. Josef Stehlík                                                                                                                                  

ABK MZe 11. 1. 2020         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Seznam členů ABK MZe a účast na jednáních 
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                                                  Seznam členů Antibyrokratické komise MZe 
    
 

 
 

 

 

 

 

 

JMÉNO ORGANIZACE POČET ÚČASTÍ 
(MAX. 6) 

Ing. Josef Stehlík 
 

předseda komise 
zástupce Asociace soukromého zemědělství 
ČR (ASZ ČR) 

6 

Bc. Daniela Augustinová tajemnice komise 
odbor kanceláře ministra (MZe) 

6 

Ing. Josef Čech oddělení průřezových agend (MZe) 3 

Romana Zemanová zástupce Národní sítě Místních akčních 
skupin České republiky, z. s. (NS MAS ČR) 

6 

Kateřina Urbánková zástupce PRO-BIO                                         
Svaz ekologických zemědělců 

3 

Josef Hlahůlek zástupce Odborového svazu pracovníku 
zemědělství a výživy (OSPZV-ASO ČR) 

3 

Jaroslav Havel zástupce Spolku pro obnovu venkova České 
republiky (SPOV ČR) 

2 

Vít Hejna zástupce Zemědělského svazu České 
republiky (ZS ČR) 

4 

Ing. Bohumil Belada zástupce Agrární komory České republiky   
(AK ČR) 

4 

Ing. Ladislav Skopal oddělení průřezových agend (MZe) 5 

Ing. František Winter předseda Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů (ČMSZP) 

5 
 

Ing. David Brož prezident Společnosti mladých agrárníků 
České republiky, z. s. (SMA ČR) 

4 

RNDr. Jiří Mach zástupce Svazu marginálních oblastí 0 

Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. zástupce Sdružení místních samospráv  

ČR, z. s.  (SMS ČR) 

3 

(max. 4) 

Mgr. Otakar Bursa zástupce Sdružení místních samospráv  
ČR, z.s.  (SMS ČR) 

1  
(max. 2) 

stálý host: 

Mgr. Klára Gorgoňová zástupce SZIF 2 

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek zástupce Expertní skupiny MPO 1 


