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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
6. volební období

ZÁPIS
ze 45. schůze
zemědělského výboru,
která se konala ve dnech 22. a 23. května 2013
jako výjezdní zasedání v Lysé nad Labem a Poličce

Přítomni: poslanci P. Lukša, P. Kováčik, J. Lobkowicz, J. Martinů, J. Novotný st., J. Papež,
M. Petráň, L. Skopal, J. Šenfeld a D. Váhalová
Omluveni: poslanci F. Dědič, M. Hašek, V. Horáček, M. Jeník a L. Velebný
(Prezenční listina poslanců - příloha č. 1)
Přítomní hosté: dle prezenční listiny

(Prezenční listina hostů - příloha č. 2)

Úterý 22. května 2013
Jednání výboru zahájil a řídil místopředseda výboru posl. Jiří Papež.
NÁVRH POŘADU:
Úterý 22. května 2013
Slavnostní zahájení 18. ročníku mezinárodní výstavy NATURA VIVA 2013 - výstaviště
Lysá nad Labem včetně jednání se zástupci jednotlivých odborných zájmových svazů
Městský úřad Polička
1. Zahájení
2. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2012
v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 997/
3. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - pokračování jednání
4. Sdělení předsedy, Různé
5. Informace z podvýborů
6. Návrh a termín příští schůze výboru
Středa 23. května 2013
Návštěva líhně kuřat v Litomyšli
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Poslanci zemědělského výboru se zúčastnili mezinárodní výstavy NATURA VIVA
2013, jejíž slavnostní zahájení proběhlo v 10.00 hodin na výstavišti v Lysé nad Labem. Jde
o jedinou každoroční odbornou výstavu tohoto typu v České republice, na níž se soustředí
takřka všechny významné firmy podnikající v oborech myslivost, rybářství, včelařství
a zahrádkářství. Zahajovacího ceremoniálu byli přítomni jak ústavní činitelé a zástupci
veřejného dění, tak i zástupci jednotlivých zájmových svazů. Poslanci zemědělského
výboru si prohlédli reprezentativní expozice, v nichž se seznámili s činností svazů.
1.
Zahájení
Poslance zemědělského výboru Parlamentu ČR přivítal na Městském úřadě v Poličce
její starosta posl. J. Martinů, který je zároveň členem zemědělského výboru. Přítomné
seznámil jak s historií města, tak i se současným děním. Do dnešních dnů se dochovaly
městské hradby, které obepínají celé historické jádro. Ve vlastnictví města Poličky je
i středověký hrad Svojanov, u kterého byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce. Město Polička
je rodištěm hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou
B. Martinů byl prohlášen za národní kulturní památku. Starosta J. Martinů se zmínil také
o rybaření na přehradě a vyjádřil svoji podporu novele zákona o rybářství. Na závěr
poděkoval zemědělskému výboru za návštěvu v Poličce.
Místopředseda zemědělského výboru J. Papež přivítal přítomné poslance, hosty
a poděkoval starostovi za přijetí a umožnění jednání zemědělského výboru. Konstatoval, že
obdržel omluvu na celé výjezdní zasedání od poslance F. Dědiče, M. Haška, V. Horáčka,
M. Jeníka, L. Velebného, posl. P. Kováčik se omluvil z jednání výboru v Poličce a předseda
výboru P. Lukša a posl. M. Petráň se na jednání dostaví později. Přítomno je 7 poslanců
a výbor je usnášení schopný. Dále místopředseda seznámil poslance s návrhem programu.
S doplněním programu nikdo v otevřené rozpravě nevystoupil. Program byl schválen všemi
přítomnými poslanci (+7, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 3, str. 1.
Z důvodu jednání na Městském úřadě a omezeným technickým možnostem, navrhl
místopředseda ZEV posl. J. Papež, aby se z této části jednání ZEV nepořizoval zvukový
záznam. S tím vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci (+7, 0, 0); přehled hlasování je
uveden v příloze zápisu č. 3, str. 1.
2.
Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2012 v gesci
Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 997/
Návrh uvedl náměstek ministra zemědělství A. Kendík. Tato informace je již šestá
v pořadí, kterou Ministerstvo zemědělství podává. Je to upřesnění čerpání prostředků.
K ukončení realizací by mělo dojít v tomto roce. Navíc je zde uvedena i informace za počátek
roku 2013. Další zpráva bude závěrečná, tzv. hodnotící, a to do konce dubna 2014 za celý
program trvání a s uvedenými konečnými efekty.
Zpravodaj posl. J. Papež považuje informaci za přínosnou. Finanční prostředky jsou
vynakládány efektivně a účelně. Přednesl návrh usnesení.
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Ve všeobecné rozpravě vystoupil posl. J. Martinů s dotazem ohledně možnosti získání
financí na opravu rybníků, hrází a na odbahňování. Nám. A. Kendík ve své odpovědi znovu
uvedl, že tento program v letošním roce končí. Příští rok bude závěrečné vyhodnocení.
Ministerstvo zemědělství má ambice na pokračování tohoto programu. Budou se hledat
finanční prostředky, aby tento program mohl pokračovat i v budoucnu. Obnova rybníkářství
je jednou z priorit Ministerstva zemědělství jako základní prvek protipovodňové prevence.
Zpravodaj posl. J. Papež doplnil, že se jedná o dva programy, a to program na odbahňování
rybníků a program obnovy rozvoje venkova.
Bylo přijato usnesení č. 164 (+8, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu
č. 3, str. 1.
3.
Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - pokračování jednání
Místopředseda výboru posl. J. Papež přivítal pracovníky Ministerstva financí
a Generálního ředitelství cen. Uvedl, že projednávání této předlohy zemědělský výbor přerušil
v obecné rozpravě na své 43. schůzi dne 9. 4. 2013 a byl stanoven termín pro podávání
pozměňovacích návrhů do 9. května t.r.
Zpravodaj posl. J. Lobkowicz shrnul dosavadní průběh projednávání této předlohy.
Byly podány pozměňovací návrhy (dále jen „PN“) posl. J. Papeže a posl. L. Skopala a po
termínu posl. J. Lobkowicze. Ministerstvo financí (dále jen MF) k nim vydalo svoje
stanovisko. (PN posl. J. Papeže, kde navrhuje snížit spotřební balení, PN posl. L. Skopala,
který se zabývá kaucí, PN posl. J. Lobkowicze byly podány po termínu).
V obecné rozpravě vystoupil posl. L. Skopal s komentářem ke svým PN a požádal
přítomné poslance o jejich podporu. Předseda výboru P. Lukša se vyjádřil k PN posl.
J. Lobkowicze, jež byly podány po termínu a sdělil, že je možno PN načíst v 2. čtení na půdě
Poslanecké sněmovny. Dále v rozpravě vystoupil J. Kroupa z MF a okomentoval jednotlivé
PN. Seznámil poslance s podaným PN posl. H. Langšádlové, který má 4 pásma kaucí a je
komplexnější. Kauce je vázána na počty odebraných kontrolních pásek. Tento systém je méně
administrativně náročný. Dále se zmínil o rozsahu sledovacího zařízení (musí se zachovat
přístup ke všem subjektům, návrh nevyžaduje striktně jeho instalaci). Za MF požádal
o podporu jejich PN. Posl. J. Papež seznámil poslance se svým rozhodnutím hlasovat o PN
posl. L. Skopala. Posl. L. Skopal a J. Papež požádali o zaslání PN posl. H. Langšádlové. Posl.
M. Petráň se dotazoval ve věci koncesovaného prodeje. Ředitel J. Kroupa zdůraznil, že byl
vládou navržen komplex opatření pro boj s černým trhem a touto problematikou se též zabývá
živnostenský zákon. V rozpravě dále vystoupila J. Danielová z Generálního ředitelství cel ke
změně povinnosti značení z 0,1 l na 0,6 l. Toto balení slouží pro sběratelské účely a objem
distribuce je mizivý. Náklady, které by vyvolala tato změna by byly velké. Kontrolní páska na
toto malé balení je nevyhovující. Je důležité zvažovat přínosy a náklady opatření. Předseda
výboru P. Lukša vystoupil ke změnám programu výrobních linek. Nesouhlasí s tvrzením, že
balení 0,1 nemá odbyt. Posl. J. Novotný podpoří všechny návrhy, které vedou k potlačení
alkoholu. J. Kroupa na závěr diskuse podotkl, že není cílem, aby kauce byly absolutní
překážkou a že zákon řeší aspekty černého trhu, ale ne všechny. Jsou tam i opatření, např.
registr kontrolních pásek.
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Zpravodaj posl. J. Lobkowicz navrhl proceduru hlasování a na návrh posl. P. Lukši
stáhl své PN. O podaných PN bylo hlasováno, PN posl. J. Papeže (+8, 0, 1), PN posl.
L. Skopala (+6, -2, 1).
(PN J. Papeže – příloha zápisu č. 4)
(PN L. Skopala – příloha zápisu č. 5)
Bylo přijato usnesení č. 165 (+9, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu
č. 3, str. 2.
***
Řízení schůze převzal předseda výboru posl. P. Lukša.
***
4.
Sdělení předsedy, Různé
4.1 Sdělení předsedy
Předseda ZEV posl. P. Lukša poslancům sdělil, že
4.1.1. dne 9. 5. 2013 všichni obdrželi prostřednictvím mailu informaci „Meziresortní
připomínkové řízení – novela rybářské vyhlášky. Informace byla zaslána z Ministerstva
zemědělství.
4.1.2. všem byla zaslána prostřednictvím mailu dne 10. 5. 2013 informace „Obecný postoj
Rady k legislativním návrhům k budoucí podobě společné zemědělské politiky.
4.1.3. všichni obdrželi do svých mailových schránek dne 15. 5. 2013 informaci
„Připomínkové řízení k vyhlášce MZe – k návrhu zákona o uvádění dřeva a dřevařských
výrobků na trh.
4.1.4 všem byla postoupena týž den prostřednictvím mailu informace „Připomínkové řízení
k vyhlášce MZe – k vodnímu zákonu, který se týká evidence stavu povrchových
a podzemních vod.
4.1.5 rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny bude projednávat vládní návrh Státního
závěrečného účtu České republiky za rok 2012 a uzavírat jeho kapitoly podle platného
harmonogramu (usnesení PSP č. 1663). Jednání se uskuteční ve čtvrtek 6. června t.r. od 10.00
hodin v místnosti č. 111/Sněmovna.
4.2 Různé
Předseda výboru P. Lukša informoval přítomné poslance, že byl osloven prezidentem
Potravinářské komory M. Tomanem s žádostí o vyjádření podpory aktivitám nezbytným pro
informování veřejnosti o chráněném zeměpisném označení České pivo a o výhodách, které
z jeho užívání českými pivovary plynou pro spotřebitele v tuzemsku i v zahraničí. Navrhl
usnesení. Posl. J. Šenfeld uvedl střet zájmů, stejně jako posl. J. Papež, který ještě vyjádřil
svoji plnou podporu této věci.
Bylo přijato usnesení č. 166 (+8, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze zápisu
č. 3, str. 2.
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Na závěr tohoto bodu ještě vystoupila posl. D. Váhalová k možné výměně informací
např. s Polskem ohledně závadnosti potravin.
5.
Informace z podvýborů
Předseda podvýboru zemědělského výboru pro myslivost, rybářství, včelařství,
zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova posl. J. Papež poděkoval poslancům výboru za
velkou účast na letošní výstavě NATURA VIVA 2013 a zároveň seznámil poslance s tím, že
prostřednictvím e-mailové pošty obdrželi následující materiál:
- od tajemníka Asociace zahradnických společenstev J. Dusbaby stručnou zprávu o aktuálním
svavu v tomto oboru
- od vrchního ředitele MZe M. Žižky informaci na dotaz ve věci pronájmu honiteb, jejichž
součást mohou tvořit honební pozemky, jež jsou nebo mohou být předmětem navrácení církvím
- od vrchního ředitele MZe M. Žižky poslední verzi k novele zákona o myslivosti.
6.
Návrh a termín příští schůze výboru
Předseda výboru P. Lukša poděkoval starostovi Poličky a poslanci J. Martinů za přijetí
zemědělského výboru na Městském úřadě. Současně informoval poslance, že se příští týden ve
dnech 29. až 30. května uskuteční výjezdní zasedání zemědělského výboru do
Moravskoslezského kraje. Pozvánka bude rozeslána standardním způsobem přes poštu
zemědělského výboru a e-mailem.
***
Předseda zemědělského výboru posl. P. Lukša poděkoval hostům a poslancům
za účast na dnešním jednání a 45. schůzi zemědělského výboru v 18.25 hodin přerušil.
***
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středa 23. května 2013
Poslanci zemědělského výboru navštívili firmu MACH, a.s. – líhně kuřat, zabývající se
výrobou jednodenních brojlerových kuřat. Sídlo firmy, která byla založena v roce 1992, i provoz
líhně jsou v Litomyšli. Poslanci se seznámili s provozem firmy. V současnosti firma představuje
největší a nejmodernější komplex líhní ve střední a východní Evropě. Během dvacetileté
dynamické existence zvýšila firma kapacitu líhní z původních 10 mil. na současných 165 mil.
kuřat ročně, kapacitu odchovů na 1,75 mil. kusů kuřic a kapacitu rodičovských chovů na 1,50
mil. kusů.

Dne: 30. května 2013
Zapsali: V. Weis, M. Jirková

Josef ŠENFELD v.r.
ověřovatel výboru

Pavol LUKŠA v.r.
předseda výboru
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Příloha zápisu č. 3/1

Hlasování
45. schůze zemědělského výboru PS PČR
/22. května 2013/
MěÚ Polička

pořad schůze
ano

nenahrávání

ST 997

ne

zdr

ano

ne

zdr

ano

ne

zdr

Dědič František

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hašek Michal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Horáček Václav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jeník Miroslav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kováčik Pavel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lobkowicz Jaroslav

/

Lukša Pavol

-

-

-

Martinů Jaroslav

/

/

/

Novotný Josef st.

/

/

/

Papež Jiří

/

/

/

Petráň Miroslav

-

Skopal Ladislav

/

/

/

Šenfeld Josef

/

/

/

Váhalová Dana

/

/

/

Velebný Ladislav

-

-

-

-

-

-

-

Celkem :

7

7

0

0

8

0

0

/
-

-

0

-

-

0

-

-

/
-

-

-

-

-

/

usn. 164
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Příloha zápisu č. 3/2

Hlasování
45. schůze zemědělského výboru PS PČR
/22. května 2013/
MěÚ Polička

ST 939

České pivo

ano

ne

zdr

ano

ne

zdr

Dědič František

-

-

-

-

-

-

Hašek Michal

-

-

-

-

-

-

Horáček Václav

-

-

-

-

-

-

Jeník Miroslav

-

-

-

-

-

-

Kováčik Pavel

-

-

-

-

-

-

Lobkowicz Jaroslav

/

/

Lukša Pavol

/

/

Martinů Jaroslav

/

/

Novotný Josef st.

/

-

-

-

Papež Jiří

/

/

Petráň Miroslav

/

/

Skopal Ladislav

/

/

Šenfeld Josef

/

/

Váhalová Dana

/

/

Velebný Ladislav

-

-

-

-

-

-

Celkem :

9

0

0

8

0

0

usn. 165

usn. 166

ano

ne

zdr
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Příloha zápisu č. 4
Pozměňovací návrh poslance Jiřího Papeže
k vládnímu návrhu zákona o povinném značení lihu
(sněmovní tisk 939)
1.
V § 11 písm. a) se číslo „0,1“ nahrazuje číslem „0,06“.
2. § 77 odst. 1 a 2 znějí:
„(1) Za neznačený líh podle tohoto zákona se nepovažuje líh uvedený do volného
daňového oběhu nejpozději do 9 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o
líh ve spotřebitelském balení
a) značený podle zákona č. 676/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona,
b) o objemu nad 0,06 litru a do 0,1 litru neoznačený kontrolní páskou podle zákona č.
676/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
spotřebitelské balení bylo vyrobeno nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
(2) Výrobce lihu, který chce uvést do volného daňového oběhu líh podle odstavce 1 písm.
b), musí nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit správci
daně množství a objem vyrobených spotřebitelských balení podle odstavce 1 písm. b),
která zamýšlí takto do volného daňového oběhu uvést.“.
Odůvodnění:
Navrhuje se, aby se povinnost značit líh nevztahovala na líh ve spotřebitelském balení o
objemu do 0,06 litru, místo do 0,1 litru, jak je navrhováno ve vládním návrhu zákona o
povinném značení lihu. Účelem navrhovaného snížení objemu spotřebitelského balení, u
kterého by měla být stanovena výjimka z povinnosti značit jej kontrolní páskou, je snaha
v nejvyšší možné míře eliminovat výjimky z povinnosti značit líh, které by mohly být účinně
zneužity pro účely nelegální výroby lihu.
Návrh vychází z předpokladu, že čím nižší bude objem spotřebitelského balení, u kterého se
nebude aplikovat povinnost značit jej kontrolní páskou, tím méně výhodné bude zneužití této
zákonné výjimky pro účely nelegální výroby lihu.
Právě z tohoto důvodu je pak tato změna způsobilá napomoci tomu, aby výroba, dovoz,
prodej, skladování, distribuce a vývoz lihu probíhal v souladu s platnými právními předpisy
(zejména s předpisy, které upravují nakládání s lihem a spotřební daně), zprostředkovaně tak
zamezit daňovým a celním únikům a v neposlední řadě i zajistit potřebnou ochranu
spotřebitele.
V této souvislosti se rovněž navrhuje přechodné ustanovení, které umožní výrobcům a
dovozcům lihovin ještě i po nabytí účinnosti nového zákona o povinném značení lihu uvést do
volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení nad 0,06 litru a do 0,1 litru, bez
povinnosti jej označit kontrolní páskou. U takového lihu se nebude jednat o neznačený líh ve
smyslu navrhovaného zákona, čili jej bude možné zcela doprodat.
Líh v uvedeném spotřebitelském balení bude možné uvést do volného daňového oběhu, stejně
jako v případě lihu značeného podle současného zákona o povinném značení lihu, nejpozději
do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona. Současně však bude muset být
splněna podmínka, že takové spotřebitelské balení bylo vyrobeno nejpozději do 2 týdnů ode
dne nabytí účinnosti tohoto navrhovaného zákona.
Kumulativní splnění obou výše uvedených podmínek přechodného ustanovení umožní
výrobcům lihovin se lépe připravit na navrhovanou změnu, tzn., např. vyčerpat již nakoupené
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nebo objednané lahve o uvedeném objemu. Současně však bude zamezeno spekulativní
výrobě spotřebitelských balení o uvedeném objemu, která by bez omezující podmínky pro
výrobu spotřebitelského balení, mohla být vyráběna po celou stanovenou dobu jejich
nejzazšího uvedení do volného daňového oběhu.
Dále se navrhuje stanovit výrobcům lihu povinnost oznámit správci daně, tedy příslušnému
celnímu úřadu, množství spotřebitelských balení o objemu nad 0,06 litru a do 0,1 litru, která
vyrobili do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto navrhovaného zákona. Tato povinnost se
na ně však bude vztahovat pouze v případě, že chtějí uvést tato spotřebitelská balení do
volného daňového oběhu bez označení kontrolní páskou.
Uvedené oznámení musí být učiněno nejpozději do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
navrhovaného zákona. Navrhované opatření by mělo zamezit situacím, ve kterých by výrobci
lihu vyráběli spotřebitelská balení o uvedeném objemu ještě po uplynutí stanovené lhůty pro
jejich výrobu, přičemž na spotřebitelském balení by uváděli datum výroby dřívější.
V Praze dne 16.4.2013
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Příloha zápisu č. 5
posl. L. Skopal_01
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
k návrhu zákona o povinném značení lihu
(Sněmovní tisk č. 939)
Poslance
„§ 19
Kauce
1. Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši
2. a) 500 000 Kč, opravňující k převzetí nejvýše 25 000 kusů kontrolních pásek
v jednom kalendářním roce,
3. b) 5 000 000 Kč, opravňující k převzetí 25 001 a více kusů kontrolních pásek
v jednom kalendářním roce.
(2) Kauce se poskytuje
a) složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu po
celou dobu registrace osoby povinné značit líh, nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány
u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne
1. zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, anebo
2. snížení kauce.
(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než
2 roky.
(4) Kauce se sníží k prvnímu dni druhého kalendářního roku následujícího po roce, ve
kterém osoba povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce podle odstavce 1,
pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět. Dodatek ke stávající bankovní záruce,
kterým je snižována výše bankovní záruky k zajištění nedoplatků, může správce daně
přijmout nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode dne snížení kauce.
(5) V kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém došlo k oznámení podle
odstavce 4, je osoba povinná značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v počtu
odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle
odstavce 4 zpět.

