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Zápis
z 3. schůze zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala
dne 6. října 2010 na Ministerstvu zemědělství

Středa 6. října 2010 od 9.00 hodin

Přítomno: 10 poslanců
Omluveni: poslanci M. Hašek, P. Jalowiczor, M. Jeník, M. Vacek a L. Velebný
(Prezenční listina poslanců - příloha č. 1)
Přítomní hosté: dle prezenční listiny
(Prezenční listina hostů - příloha č. 2)
Jednání výboru zahájil a po celou dobu řídil předseda výboru posl. Pavol Lukša.
Pořad schůze:
1. Zahájení
2. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve
znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 53)
3. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 83)
4. Informace z podvýborů, různé
5. Sdělení předsedy
6. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru
Po skončení jednání schůze následuje prezentace úseku lesního hospodářství Ministerstva
zemědělství.
1.
Zahájení
Poslance zemědělského výboru přivítal náměstek ministra zemědělství Roman Boček.
Předseda výboru Pavol Lukša poděkoval za pozvání. Přivítal přítomné členy výboru
a hosty.
Konstatoval, že obdržel omluvu poslanců M. Haška, P. Jalowiczora, M. Jeníka,
M. Vacka a L. Velebného. Přítomno je 9 poslanců a výbor je usnášení schopný. Nikdo
nevznesl žádné návrhy na doplnění pořadu. Návrh pořadu byl jednomyslně schválen všemi
přítomnými poslanci (+9, 0, 0); viz příloha zápisu č. 4, str. 1.
(Schválený program jednání je přílohou zápisu č. 3)
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2.
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 53)
Úvodní sovo přednesl náměstek ministra zemědělství Karel Tureček. Jedná se
o implementační normu. Novela vymezuje základní pojmy vycházející z nařízení Evropského
Parlamentu. Obsahuje sankce za porušení nařízení, redukuje zmocňovací ustanovení –
vyhlášky k zákonu.
Zpravodajem byl posl. Pavel Kováčik. Konstatoval, že základní informace již byly
podány na schůzi Poslanecké sněmovny v 1. čtení zákona. Pan náměstek řekl vše podstatné.
Zaměřil se pouze na proceduru projednávání v zemědělském výboru. Doporučil otevřít
obecnou rozpravu, před ukončením obecné rozpravy projednávání přerušit a stanovit termín
pro podávání pozměňovacích návrhů do 26. 10. V souvislosti s projednáváním této novely
navrhuje uspořádat i seminář. Navrhl uskutečnit tento seminář v Brně nebo ve Znojmě formou
výjezdního zasedání výboru.
V obecné rozpravě vystoupili poslanci P. Kováčik (k platnosti zákona), L. Skopal
(výbor bude zasedat až v listopadu, je potřebná podrobná diskuse, podpořil návrh na
uspořádání semináře a výjezdního zasedání ve Znojmě a návštěvu Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského - ÚKZÚZ), J. Papež (podpořil výjezdní výbor, seminář
i termín pro podávání PN). Na všechny dotazy odpověděl náměstek ministra K. Tureček.
S přednesenými návrhy byla vyslovena obecná shoda (+9). Posl. P. Kováčik navrhl usnesení
na přerušení projednávání tohoto bodu a stanovení termínu pro podávání pozměňovacích
návrhů do 26. 10. 2010.
Bylo přijato usnesení č. 17 (+10, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 4,
str. 1.
(Příloha zápisu č. 5)
3.
Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 83)
Úvodní slovo přednesl náměstek ministra zemědělství Karel Tureček. Uvedl, že se
jedná o složitou normu, která si vyžádá dlouhou diskusi. Kromě jiného převádí Národní
Hřebčín Kladruby na státní příspěvkovou organizaci; umožňuje, aby současný Národní
hřebčín Kladruby n. L., s.p. mohl vést plemennou knihu a plemenářskou evidenci
starokladrubského koně; navrhuje změny při předávání průkazu koně; navrhuje upřesnění
formy zveřejňování seznamu uznaných chovatelských sdružení a chovatelských podniků
prasat; pojem „neplemenné ryby“ se nahrazuje pojmem „živočichové pocházející
z akvakultury“; navrhuje výjimku v souvislosti s plemenářským zákonem pro volně žijící
zubry; v souvislosti s ústředním systémem ústřední evidence se plemenářský zákon uvádí do
souladu se zákonem o zemědělství a zákonem o SZIF.

4
Zpravodajem byl posl. Pavel Kováčik. Konstatoval, že základní informace byly již
podány na schůzi Poslanecké sněmovny v 1. čtení zákona. Pan náměstek řekl vše podstatné.
Pouze k nově zaváděnému pojmu „akvakultura“ poznamenal, že je to sice krkolomné
pojmenování, ale smysluplné, protože tento pojem zahrnuje pouze živočichy chované
člověkem, nezahrnuje volně žijící živočichy. Dále se ve zpravodajské zprávě zaměřil na
proceduru projednávání této novely v zemědělském výboru. Doporučil otevřít obecnou
rozpravu, před ukončením obecné rozpravy projednávání přerušit a stanovit termín pro
podávání pozměňovacích návrhů do 26. 10. 2010.
V obecné rozpravě vystoupili k nově zaváděnému pojmu „akvakultura“ poslanci
J. Lobkowicz, P. Kováčik a nám. ministra K. Tureček. Posl. P. Kováčik navrhl usnesení na
přerušení projednávání tohoto bodu a stanovení termínu pro podávání pozměňovacích návrhů
do 26. 10. 2010.
Bylo přijato usnesení č. 18 (+10, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 4,
str. 1.
(Příloha zápisu č. 6)
4.
Informace z podvýborů, různé
4.1. Předseda výboru P. Lukša zrekapituloval zřízení podvýborů ZEV a jejich pracovních
skupin. Ve lhůtě, která byla stanovena v usneseních ZEV č. 13 a 14, se nahlásilo ke členství
v těchto podvýborech celkem 22 poslanců, shodně do každého podvýboru 11 poslanců. S tím
byl vyjádřen všeobecný souhlas (+10). Posl. L. Skopal navrhl zvážení možnosti projednat na
příští schůzi výboru zřízení třetího podvýboru ZEV.
4.2. Posl. L. Skopal upozornil, že pokud by se výbor scházel ve výborovém týdnu, který
následuje dle schváleného harmonogramu, je středa 17. 11. státním svátkem.
4.3. Posl. L. Skopal apeloval na přítomné náměstky J. Nováka a K.Turečka, zda by bylo
možné poslancům zemědělského výboru umožnit, tak jak bylo v dřívějších létech tradicí,
volný vstup do budovy Ministerstva zemědělství. S tím vyslovili souhlas posl P. Kováčik
a J. Papež. (Všeobecný souhlas všech přítomných poslanců.)
5.
Sdělení předsedy
Předseda výboru posl. P. Lukša
-

požádal poslance, aby tajemníkovi zemědělského výboru p. V. Weisovi předávali své
podněty k případným výjezdním zasedáním zemědělského výboru v příštím roce,

-

upozornil členy výboru, že se mohou hlásit k členství v podvýborech jiných výborů. Došlá
oznámení o zřízených podvýborech obdrželi prostřednictvím pošty ZEV.
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6.
Návrh a termín příští schůze
Předseda výboru P. Luška navrhl, aby se příští jednání výboru uskutečnilo dne 18. 11.
2010 jako výjezdní zasedání ve Znojmě. To v rozpravě podpořili i posl. P. Kováčik, J. Papež
a L. Skopal. V tomto smyslu navrhl předseda výboru usnesení.
Bylo přijato usnesení č. 19 (+10, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 4,
str. 2.
(Příloha zápisu č. 7)
***
Předseda výboru P. Lukša poděkoval přítomným za spolupráci, schůzi ukončil a vyhlásil
přestávku. Poté následovala prezentace úseku lesního hospodářství MZE.
***

Prezentace úseku lesního hospodářství Ministerstva zemědělství
Předseda výboru posl. P. Lukša přivítal pana náměstka ministra zemědělství J. Nováka
a předal mu slovo.
Pan náměstek J. Novák v úvodu řekl, že hlavním tématem, kterým je třeba se zabývat,
je otázka dlouhodobého charakteru: Jak dále s lesním hospodářstvím?
Obsahem následující prezentace byla tato témata:
 Základní údaje o lesním hospodářství v ČR /nárůst rozlohy lesní půdy, zásoby dříví
v lesních porostech, těžba dříví, evidované kůrovcové dříví/
 Lesnictví v národním hospodářství
 Dotace do lesnictví /mandatorní výdaje vykazují vzrůstající tendenci, služby vlastníkům
vykazují vyrovnanou hladinu čerpání, finanční příspěvky vykazují klesající tendenci –
omezování rozpočtů krajů/
 Základní principy lesnické politiky a hospodaření v lesích
 Národní lesnický program /NLP/
(Příloha zápisu č. 8)
 Novela lesního zákona /má být technickou novelou, která řeší oblasti, které byly od roku
1995 beze změn, snižuje byrokracii, zabývá se licencemi, průběžnému doškolování,
náhradou škod, náhradní správou lesů/
 Lesnictví v EU /vymahatelnost lesního práva, správa a obchod – FLEGT, mezinárodní
vyjednávání/. V rámci tohoto bodu vystoupila pracovnice odboru koncepcí a ekonomiky
lesního a vodního hospodářství K. Ventrubová, která poslance podrobněji seznámila
s akčním plánem EU – FLEGT.
(Příloha zápisu č. 9)
Poslanci obdrželi usnesení PSP č. 1676/16. 4. 2010.
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V prezentaci dále pokračoval ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství Jiří
Pondělíček, který představil jednotlivé sekce odboru. Např. v oblasti rybářství je ČR vázána
4 směrnicemi a 1800 nařízeními Rady ministrů EU, v oblasti myslivosti jsou to 2 směrnice
a 2 nařízení. Stát pak musí tato nařízení předefinovat do naší legislativy.
(Příloha zápisu č. 10)
V rozpravě vystoupili poslanci P. Lukša, J. Novotný, J. Oliva, J. Papež a L. Skopal.
Diskutována byla tato problematika: kontrola dovozu ryb z třetích států (Odpověď: Všechny
rybářské lodě musí být vybaveny modrou skříňkou, která monitoruje přesně jejich pohyb
a kapitán musí vést deník, kde se uvádí množství a druh lovené ryby. Problém je ale s tzv.
přidruženým lovem.); velikost honebních společností; druhová ochrana (vydra říční,
kormorán); plánovací vyhláška 553/2004; podpora a financování nevládních organizací,
platnost žalob na vypsané tendry Lesů ČR; účast malých pil v regionech; komoditní burza;
národní akční plán; biomasa – lesní zbytková dendromasa. Na dotazy poslanců průběžně
odpovídali J. Novák a J. Pondělíček.
Dále byla diskutována problematika neprovázanosti lesního hospodářství
a dřevozpracujícího průmyslu, jak je tomu například u zemědělství a potravinářského
průmyslu. Předseda výboru P. Lukša vznesl dotaz, zda někde v Evropě je dřevozpracující
průmysl kompetenčně zařazen pod ministerstvo zemědělství. Požádal náměstka J. Nováka
o zpracování informace k této problematice a případně následně o návrh legislativního řešení.

***
Jednání bylo ukončeno v 11:30 hod.
***

Dne: 6. října 2010
Zapsali: V. Weis, J. Závodská

Pavol LUKŠA v. r.
předseda výboru

Josef ŠENFELD v. r.
ověřovatel výboru

