Zápis z 83. jednání Antibyrokratické komise MZe
konaného dne 9. 6. 2016
Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Daniela Augustinová, Ing. Kamil Toman,
Ivan Jüptner, Ing. Luděk Homoláč Ph. D., Romana Zemanová
Omluveni: Ing. Josef Čech, Kateřina Urbánková, Ing. Jaroslav Vojtěch, Mgr. Petr Žůrek S.T.D.,
Lubomír Burkoň, Ing. Stanislav Rampas, Petr Mahr, Ing. Vít Šimon Ph. D.
Hosté: Mgr. Jan Havlíček - zástupce SZIFu
Mgr. Lucie Kubáčová- Oddělení pro majetkové vyrovnání a státní statky v likvidaci (MZe)
Ing. Karel Večeře- předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
p. Margit Balaštíková- poslankyně Zemědělského výboru PSP ČR (dále ZV PSP)
p. Ondřej Štach- zástupce Sdružení místních samospráv České republiky

1.

Úvod

Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 83. jednání ABK a jednání
s přizvanými hosty.
Jednání se zúčastnila poslankyně ZV PSP ČR p. Margit Balaštíková, kterou pan předseda
stručně obeznámil s činností a členy ABK. Rovněž byla domluvena spolupráce ZV PSP ČR
prostřednictvím paní poslankyně se členy komise v rámci projednávání zeměd. legislativních
norem a nejpalčivějších problémů, kterými se komise již dlouhodobě zabývá (evidence
osázené plochy máku a konopí, zelená nafta, jednotná kategorizace DJ a VDJ, zápočty
odchylek výměry atd.). Paní poslankyně přislíbila svoji aktivní účast na dalších jednáních
a taktéž při řešení stávajících problémů a podnětů komise.
POZN. Úkoly označené jménem p. poslankyně jsou zapsány v zápisu dle požadavku paní
poslankyně Balaštíkové.

2.

Kontrola zápisu z 82. jednání ABK

Zápis z 82. 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. Stehlík informoval paní poslankyni o průběhu dosavadního vývoje řešení
podnětu a spolupráci se zástupci GŘC, ABK, MZe a SZIF. Momentálně nejdůležitější částí je,
1

aby materiál zpracovaný SZIFem a předložený NM Šírovi, byl projednán a schválen na PV
panem ministrem.
Mgr. Havlíček podal informace o provedených úpravách LPIS (technickým garantem je MZe),
potřebě provést změnu v zákoně o návykových látkách (povinné hlášení) a opětovném
projednání na Ministerstvu zdravotnictví (dále MZdr), které již vyslovilo souhlas
s navrhovaným řešením (požaduje pouze do 15. 6. hlášení o velikosti osázené plochy).
p. Balaštíková- podpoří urychlení řešení podnětu při jednání s NM Šírem
úkol: Ing. Čech- dohledat s kým konkrétně se výše uvedené konzultovalo na MZdr (zaslat Ing.
Stehlíkovi a p. Augustinové). Odeslat pro informaci materiál z PV 5/2015 p. Balaštíkové.

•

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- v pondělí 13. června se uskuteční jednání s Ing. Klápštěm (ředitel odboru obecné
ochrany přírody a krajiny MŽP). Budou projednány podněty a rovněž rozpory ve výkladu MP
ve vztahu MMR + MŽP. Rozpory ve výkladu se týkají zejména ve věci ohledně obnovy půdy
či rybníku již historicky založeného - pokud chce vlastník či uživatel požádat o opravu
v katastru, OŽP požaduje vysoké poplatky, navyšuje ceny a odmítá změnu vyjmutí z PF
úkol: Mgr. Ing. Šebek, Ing. Stehlík- 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. Mgr. Ing. Šebek- sumarizace podnětů ve vztahu k stavebnímu zákonu
a územnímu plánování byla odeslaná MMR k vyjádření již 15. dubna (NM MMR JUDr. Blecha).
Zatím však bez zpětné odezvy.
Ing. Stehlík- vzhledem k poslednímu jednání na MPO, kdy požadovalo zaslat podněty, které
se řeší meziresortně, provede Mgr. Ing. Šebek předání výše uvedených podnětů pro
MMR→MPO
úkol: trvá, Mgr. Ing. Šebek předá podněty MPO (kopii obdrží ABK). 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.
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Ing. Stehlík- uvedené nadále trvá: 9. 5. 2016 proběhlo jednání zástupců ABK (Ing. Stehlík, Ing.
Čech) s NM Ing. Kendíkem. 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.
Z pracovních důvodů p. předsedy bylo 1. června zrušeno jednání s NM Ing. Sekáčem (témaošetření ploch kolem pitných nádrží). Nový termín bude zajištěn v nejbližším možném čase.
úkol 1: Ing. Stehlík- zajistit termín jednání s NM Sekáčem.
úkol 2: Ing. Stehlík, Ing. Čech- spojit se s GŘ RNDr. Kubalou (Povodí Vltavy) ohledně přípravy
návrhu 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 péčiochrana včel a zvěře: Ing. Stehlík- NM Ing. Šírovi byla zaslána kopie smlouvy z r. 2012 již
zpracovaného zadání ohledně zasílání výkazů z PF na ČSÚ (zrušeno v 1/2013). Rovněž
proběhlo jednání se zástupcem ČSÚ Ing. Hrbkem ohledně propojení databází MZe a ČSÚ.
úkol: Ing. Stehlík- uskutečnit jednání s předsedkyní Českého svazu včelařů Mgr. Machovou
(společně s p. poslankyní Balaštíkovou). O dalším vývoji řešení informovat na příštím jednání.

•

úkol z jednání: Jednotný systém kategorizace VDJ v rámci resortu zemědělství (včetně
ČSÚ): řešení podnětu 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.
p. Augustinová- předat kopii odpovědi pana ministra čj. 10737/2016-MZE-17221
p. poslankyni Balaštíkové (provedeno na jednání).
úkol: trvá, Ing. Čech- zajistit zpětnou vazbu od 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,
3/2016 projednáno s NM Ing. Sekáčem, nadále beze změny ve vývoji řešení podnětu.
Z pracovních důvodů p. předsedy bylo 1. června zrušeno jednání s NM Ing. Sekáčem.
Ing. Stehlík obeznámil p. poslankyni s problematikou zápočtu odchylek, výkladem Preambule
atd.
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Mgr. Havlíček- opakované chyby v LPIS i přes upozornění správce systému (MZe).
Zpracovávají se data v DPB, nikoliv ve vztahu k referenčnímu PB. Chybovost LPISu ve vztahu
ke kontrolám ze strany EK tedy neustále roste.
úkol 1: 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. Stehlík.
úkol 2: v případě negativního stanoviska zástupců MZe kontaktovat p. Balaštíkovou (další
případný postup byl již projednán)

• 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- probíhá EU Pilot, řešení ve fázi sledování, trvá
Ing. Stehlík- dopis pro ministra financí byl odeslán 30. 5. 2016, tč. bez odezvy.
Pan předseda obeznámil p. poslankyni s problémem, obdržela i kopii dopisu ABK pro ministra
financí.
Mgr. Havlíček- v současné době je jediným ověřitelným důkazem výsledek auditu. Pokud by
byla odsouhlasena úprava daň. formulářů v příloze č. 1, jak zde bylo referováno, SZIF souhlasí
a nemá námitky.
úkol 1: p. Balaštíková- vznese dotaz na daň. poradce k uvedenému návrhu a podá ABK zprávu
úkol 2: Mgr. Ing. Šebek- zaslat analýzu srovnání r. 2014 - 2015 p. poslankyni a tajemnici
komise


• 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
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)
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•

Mgr. Ing. Šebek-podnět č.445 Zákaz prodeje sudových vín, podnět č.490 Návrh
v souvislosti s novelou zákona č. 321/2004: členové komise obdrželi odpověď p. ministra (ve
vztahu k podnětu č. 490). Vzhledem k neakceptaci připomínek autora podnětů a zároveň ABK
ze strany MZe byl podnět následně vyřazen z jednání komise.

• Ing. Stehlík- podnět č.449 Rybářské lístky: úkol trvá, čeká se na zaslání vyjádření ŘO Ing.
Žižky, Ph.D. (viz. zápis z 82. jednání bod 4. Různé, diskuse: „Ing. Žižka prověří zájem
rybářských svazů k zmíněným návrhům a do konce června zašle ABK zprávu.“

•

Ing. Šimon- podnět č.465 Zelená nafta: podnět projednat se zástupcem GŘC plk. Ing.
Slavíkovou, informovat na příštím jednání. Vzhledem k nepřítomnosti garanta úkol trvá.
Ing. Stehlík- na dokladech o nákupu PHM je vyžadováno celní správou, pokud je tištěn doklad
pokladnou, název odběratele. Požadavek není vyžadován ve všech krajích stejně.
úkol: p. Balaštíková- spojí se se zástupcem GŘC a vyžádá si stanovisko k danému požadavku.

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.475 Rybníkářství: podnět předán zástupci MŽP (Ing. Klápště),
čeká se na odezvu.
úkol: Mgr. Ing. Šebek- podnět se projedná osobně dne 13. června na jednání se zástupcem
MŽP

•

Mgr. Havlíček, p. Burkoň- podnět č.476 Měsíční hlášení o dodávkách mléka Prvního
kupujícího: Ing. Stehlík- úkol trvá, statistické oddělení MZe zaslalo odpověď (viz. zápis z 82.
jednání ABK). Je nutné uskutečnit jednání se zástupci statistického oddělení MZe ohledně
doplnění jimi požadovaných údajů do tabulky o přímém prodeji pro SZIF tak, aby se zamezilo
duplicitnímu odevzdávání údajů.
úkol: p. Burkoň (ve spolupráci Mg. Havlíček)- uskutečnit schůzku se zástupci statistického
oddělení MZe (p. Sikora).

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.480 Nadměrná administrativa-kopie osvědčení o odb.
způsobilosti (POR): viz. 81. jednání, bod 4. Různé, diskuse - prověřit možnost doplnění IČO do
registru ÚKZÚZ.
Z odpovědi zástupce ÚKZÚZ (výňatek):
„V registru jsou tři základní identifikátory držitele osvědčení: příjmení a jméno / číslo
platného osvědčení / datum platnosti platného osvědčení
Doplňkovými údaji jsou: druh osvědčení (II. nebo III. stupeň) / místo vydání osvědčení
Vyšší míra individualizace osvědčení naráží na požadavky zákona o ochraně osobních údajů,
který ukládá - dbát práv na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů, což se
týká jednak údajů požadovaných podle zákona o rostlinolékařské péči.
Možnost rozšířit registr o IČ:
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Po konzultaci s kolegy se možnost zavedení IČ do registru jeví jako ne příliš přínosná. Většina
držitelů osvědčení není ani právnickou ani fyzickou osobou, ale jde o zaměstnance firem,
které přípravky na ochranu rostlin kupují a používají. Vzhledem k tomu, že osvědčení jsou
vystavena na „jméno“, stejně tak vzdělávání a odborná způsobilost pro nakládání s přípravky
je na „jméno“ a nikoli na subjekt, mohlo by být IČ zavedené do registru matoucí a neřešilo by
konkrétního držitele osvědčení jako takového. Stále se jako nejpraktičtější pro ověření
platnosti osvědčení konkrétního držitele jeví číslo osvědčení, datum platnosti a jméno
a příjmení držitele.
Závěr:
Zavedený systém mezi distributory a jejich klienty je funkční a výše uvedený podnět byl zatím
ojedinělý. Bude-li takových podnětů či stížností více pak bude nutné provést, spolu právníky
ústavu a MZe, novou právní analýzu možností uveřejňovaných informací.
Jako určitou možnost pro zmapování skutečného stavu používání registru v praxi lze během
školení odborné způsobilosti namátkově zjišťovat, jak registr slouží k ověřování platnosti
osvědčení a ke vzájemné komunikaci mezi distributory a jejich klienty.“
úkol: p. Augustinová- zjistit u Mgr. Vlasáka co lze či nelze použít v ICT systému jako citlivý
údaj, informovat na příštím jednání.

• Mgr. Ing. Šebek- podnět č.482 Kontroly na farmách (SZPI/ÚKZÚZ): podnět ve sledování, ze
zápisu vyřazen

•

p. Mahr- podnět č.486 Příručka Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami:
SCHOK připravuje vyjádření k rozhodnutí MŽP
úkol: vzhledem k nepřítomnosti garanta podnětu úkol trvá, podat informace na příštím
jednání

•

Mgr. Žůrek- podnět č.488 Souhrn podnětů k ochraně zemědělského půdního fondu po
novele zákona: Ing. Stehlík- podněty byly předány Ing. Faltýnkovi (Zemědělský výbor)
úkol: vyřadit ze zápisu

•

Mgr. Ing. Šebek- podnět č.491 SZIF- kontrola registrace „První kupující“: 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.
Mgr. Havlíček- podnět v řešení, zjišťují se podrobnosti o průběhu této konkrétní kontroly.
Obecně by však neměl být problém sdělit kontrolovanému subjektu v případě dotazu alespoň
okruh požadovaných dokladů ke kontrole.
úkol: prověřuje se stav, informovat na příštím jednání

•

Ing. Stehlík- podnět č.492 SVS - jatka/nákup kravských rohů: SVS zaslala stanovisko
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k dotazu ohledně „legálního nákupu“ kravských rohů na jatkách v rámci jejich dalšího využití
na přípravu hnojiv tzv. biodynamických preparátů.
Ze stanoviska SVS (výňatek):
„Způsob nakládání s rohy a výrobky z nich, kromě rohové moučky, určené k výrobě
organických hnojiv nebo půdních přípravků řeší nařízení ES č.1069/2009, které umožňuje tyto
materiály uvádět na trh za předpokladu dodržení požadavků stanovených ve článku 32 a dále
podmínek uvedených v nařízení EU č. 142/2011 které stanovuje technické požadavky
v příloze XIII kapitole XII.
Z uvedených nařízení vyplývá, že rohy musí pocházet ze zdravých zvířat poražených na
schválených jatkách. Rohy musí být získány tak, aby bylo vyloučeno otevření lebeční dutiny.
Následně musí být tepelně ošetřeny teplotou 80C˚, zabaleny, příslušným způsobem označeny
a odeslány k dalšímu využití do schváleného nebo registrovaného podniku nebo zařízení.
Tyto materiály tedy nelze volně uvádět do oběhu, pokud nejsou splněny stanovené
požadavky.“
úkol: p. Augustinová zaslat tazatelce odpověď SVS, dále za ABK vyřešeno - vyřadit.

• Mgr. Ing. Šebek- podnět č.493 Souhrn podnětů týkajících se registru sadů a připomínek
k nastavení AKO: p. Augustinová- podněty byly předány ŘO environmentálních podpor PRV
Ing. Kunovi 23. 5. 2016
úkol: p. Augustinová zajistit odpověď k podnětům, informovat na příštím jednání

•

p. Mahr- podnět č.494 Nemovitosti (zemědělské stavby v KN): Ing. Stehlík- podnět byl
předán předsedovi ČÚZK (Ing. Večeře).
Z odpovědi ČÚZK:
„V katastru nemovitostí lze podle současné právní úpravy (vyhláška č. 357/2013 Sb.) evidovat
2 způsoby využití zemědělského nemovitostí. Je to „zemědělská usedlost“, která zahrnuje jak
funkci bydlení, tak funkci zemědělskou a není to v konfliktu s označením popisným číslem.
Tento způsob využití by zřejmě pisatelce podnětu vyhovoval. Druhá možnost je „zemědělská
stavba“, pro kterou je typické čistě zemědělské využití pro chov zvířat, přípravu a skladování
produktů, krmiv aj., celé je to popsáno v příloze 4 zmíněné vyhlášky. V případě pisatelky
podnětu stačí získat od stavebního úřadu souhlas se změnou užívání stavby nebo některou
jinou z listin pojmenovaných v níže okopírovaném textu z našeho vnitřního předpisu. Vyplní
se připojený formulář a připojí se k němu listina od stavebního úřadu a katastrální úřad to
přepíše na zemědělskou usedlost. Tento postup se během příštího roku výrazně zjednoduší,
je připravena novela zákona o základních registrech, podle které bude změnu využití
pozemku nebo budovy vyznačovat stavební úřad přímo v základním registru územní
identifikace, adres a nemovitostí a do katastru to půjde automaticky. Takže v příštím roce
bude stačit jen navštívit stavební úřad.“
úkol: p. Augustinová zaslat odpověď tazatelce, za ABK vyřešeno - vyřadit
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3.

Rozdělení nových podnětů

•

podnět č.495 Dotace na TTP: dotaz tazatele „v druhém roce závazku není možné zařadit
ochranu chřástala-hrozí vrácení dotací z minulého roku na příslušný blok“.
Ing. Stehlík- spojit se s tazatelem a upřesnit podnět (garantem podnětu Ing. Toman), poté
možno odeslat podnět se žádostí o stanovisko ŘO Ing. Kunovi.
úkol: p. Augustinová- po domluvě s Ing. Tomanem připravit a odeslat žádost o stanovisko,
informovat na příštím jednání

•

podnět č.496 JŽ 2015/dotace - „nepasené stáje“: Mgr. Ing. Šebek- podstata problému
spočívá v tom, že žadatelé o dotační titul Ošetřování travních porostů v JŽ pro rok 2015
nedodrželi závazek maximální intenzity býložravců 1,15 VDJ na hektar travního porostu, se
zohledněním nepasených zvířat, každý den v kontrolním období (od 1.6. do 30.9.) K porušení
nedošlo překročením uvedené intenzity chovaných zvířat (hospodářská zvířata chovaná
v ustájení se do tohoto limitu nezapočítávají), ale u většiny případů jen zcela formálně a to
konkrétně tím, že žadatelé neměli ve svých podáních uvedena čísla tzv. ,,nepasených stájí".
Za rok 2015 - 600 případů.
Mgr. Havlíček- musí se podat odvolání, jinak nelze řešit.
úkol 1: Mgr. Ing. Šebek- zaslat pro potřeby ABK dopis zaslaný p. ministrovi.
úkol 2: Ing. Toman, p. Augustinová připravit a odeslat dopis k výše uvedenému NM Sekáčovi
(s návrhem řešení). Informovat na příští jednání.

• podnět č.497 Dotace - náhrada dojnic: podnět zaměřený na četnost a duplicitu úkonů při
provádění změn ve stavu dojnic (MZe/SZIF-ČMSCH).
úkol: p. Augustinová- projednat podnět s Mgr. Havlíčkem, případně odeslat žádost
o stanovisko ČMSCH, informovat na příštím jednání.

4.

Různé, diskuse

•

Mgr. Ing. Šebek informoval členy komise o proběhlém jednání Expertní skupiny MPO
(dále ES MPO), stručně v bodech:
- integrovaný registr znečištění: snížený počet podnikatelských činností (z 1000 na 240)
- hlášení o odpadech (rozdílné pro ČSÚ/MŽP): bude sloučeno, tč. v řešení
- Ekoaudit: MPO byly zaslané podněty od podnikatelů, MŽP odmítá spolupracovat na
provedení změn
- PES (právní elektronický systém pro podnikatele): podnikatel by za určitý poplatek mohl
vstoupit do právního informačního systému
- zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
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• Proběhla vzájemná diskuse členů ABK s předsedou ČÚZK (Ing. Večeře),stručně v bodech:
- k podnětu č. 494 (viz. výše uvedené). Je připravena novela zákona o základních
registrech, podle které bude změnu využití pozemku nebo budovy vyznačovat stavební úřad
přímo v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí- v katastru se vygeneruje
automaticky. Účinnost od 1. 1. 2017, bude tedy stačit navštívit pouze stavební úřad.
- probíhá digitalizace katastrálních map: aktualizace a revize obsahu katastru, tj. rozdíly
ve skutečnosti proti evidovanému stavu (bude se zjišťovat příčina - zdali je trvalá či dočasná
změna). Revize se vyhlásí v obci, následně se informují vlastníci pozemků. Provádět kontrolu
stavu v terénu budou zaměstnanci ČÚZK.
- možný problém by mohl nastat u výkladu předpisu o ochraně ZPF: tč. probíhají jednání
s MŽP (metodika, výklady atd…)

5.

Závěr

Příští jednání ABK se uskuteční 7. 9. 2016 od 9,00 hodin.
Zpracovala: Daniela Augustinová
Schválil: Ing. Josef Stehlík
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