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Oficiální zápis z jednání poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: Přípravy na vynucování
čipování v plném proudu; paradoxně pouze komunisté varují před likvidací přirozených práv/svobod chovatelů a
před  postihováním  dosud  nevinných  lidí!  Pravicové  parlamentní  strany  tristně  mlčí!  Jak  je  to  možné?  –
Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo důležitý dokument z provenience Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky nazvaný „Zápis z 18. schůze zemědělského výboru, která se uskutečnila 15. dubna 2015 v PS PČR“, který
mj.  v  bodu  5.2.  informuje  širokou  veřejnost  o  úspěchu  tzv.  ´čipovací  lobby´  z  hlediska  přesvědčení  některých
zákonodárců o nutnosti úpravy tzv. ´pro-čipovací legislativy´, jejímž skutečným cílem je donucení všech občanů ČR k
povinným  implantacím  mikročipů  do  živých  těl  nejlepších  čtyřnohých  přátel  člověka  držených  v  soukromých
domácnostech obyvatelstva, zavedení nových kontrol a poplatků (nákupy identifikačních čipů) pro i tu nejposlednější
babičku třeba z Hané a neuvěřitelné posílení moci nikým nevolených ochránců přírody. O pravých intencích těchto ´pro-
čipovacích´ lobbistů již SwN informovalo ve svém článku zde. K jak děsivým koncům podobné záměry v případě jejich
prosazení  do  právních  předpisů  vedou  posléze  Společenství  webu  Necipujtenas.CZ  lidem  vysvětlilo  dle  zpráv
„CCNMoney“ ve svém textu zde. – Výše uvedený Zápis však uvádí, že vymahači plošného čipování narazili na složité
právní problémy a už nyní byli nuceni přiznat dopady na mnoho dalších oblastí života celé společnosti .  Urputná
snaha o prosazení legislativního násilí tak doufejme nebude mít vůbec lehkou cestu. Navíc paradoxně na obranu
dosud  nevinných  občanů/chovatelů,  kteří  čipování  ze  zásady/přesvědčení/víry  odmítají  odhodlaně  vystoupil
veřejně pouze Vážený pan poslanec Ing. Pavel Kováčik (předseda poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a
Moravy; KSČM): Řekl, že současná legislativa již umožňuje plně trestat týrání zvířat a není tedy nutné nic měnit.
Varoval před postihováním poctivých chovatelů.  Bohužel tradiční zastánci svobody/přirozených práv občanů z
tzv. pravicového spektra většinou se svými příspěvky nevystoupili a nepochopitelně mlčeli. Přesný text ze Zápisu k
dotčenému bodu zní takto:  „5.2. Různé.  H. Pavera vystoupil k tématu dnes zmíněné problematiky týrání zvířat. Zda by
nebylo vhodné ze strany ZEV vyjádřit podporu a začít pracovat na opatřeních vč. legislativních k odstranění nežádoucích
jevů v této oblasti. M. Balaštíková informovala, že v této věci s posl. G. Peckovou vytvořily pracovní skupinu, která již
pracuje (proběhly 2 pracovní stoly) a která si bere za cíl vypracovat návrhy pro zlepšení situace v této oblasti. Dopady
jsou ale do více resortů. Je to složitější a práce bude hodně. Vyzvala členy ZEV, pokud mají zájem o práci v této pracovní
skupině, aby se jí přihlásili. P. Kováčik – Je to především medializované téma. Již dnes je možné tuto nekalou činnost
postihovat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Je třeba důsledné uplatňování tohoto zákona. Je také třeba při
jakýchkoliv úpravách dbát na to, aby změny nepostihly poctivé chovatele.“  

Zdroj dokumentu: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=105068 
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Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

7. volební období

Zápis 
z 18. schůze

zemědělského výboru,
která se uskutečnila 15. dubna 2015

v PS PČR  

Přítomni: poslankyně a poslanci J. Faltýnek, M. Balaštíková, V. Gabrhel, O. Havlová, J. Kott, 
P. Kováčik, J. Lobkowicz, H. Pavera, M. Pěnčíková, Z. Syblík, J. Šenfeld, 
K. Tureček, L. Velebný, D. Váhalová a J. Vozdecký a J. Zemánek

Omluveni: poslanci  P. Bendl, P. Kudela a  J. Volný
(Prezenční listina poslanců – příloha č. 1)

Hosté: dle prezenčních listin            (Prezenční listina poslanců – příloha č. 2)

Jednání výboru řídil předseda výboru posl. J. Faltýnek.

NÁVRH POŘADU:
1. Zahájení
2. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2014, kapitola 346 – Český úřad zeměměřický 

a katastrální 
3. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2014, kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství – 

Finanční  vztahy SR k Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (sešit  F)  + výdaje na  
Společnou zemědělskou politiku EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, Program rozvoje
venkova, národní zdroje k provádění tržních opatření v rámci Společné organizace trhu)

4. Informace z podvýborů 
5. Sdělení předsedy, různé
6. Návrh termínu příští schůze výboru

1.
Zahájení 

Předseda výboru posl. J. Faltýnek přivítal přítomné poslankyně, poslance a hosty. Z jednání
se omluvili a poslanci P. Bendl, P. Kudela a J. Volný. V otevřené rozpravě k návrhu programu nikdo
nevystoupil. Program jednání byl odsouhlasen beze změn (+14, 0, 0); přehled hlasování viz příloha
zápisu č. 3, str. 1.
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Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2014, kapitola 346 – Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

Úvodní slovo přednesl předseda ČÚZK K. Večeře. Rok 2014 byl prvním rokem účinnosti
nového Občanského zákoníku a nového katastrálního zákona a tyto předpisy přinesly velkou řadu
změn do celé oblasti nemovitostí vč. zápisu do katastru. Měly i dopad do výdajů kapitoly ČÚZK.
ČÚZK se musel vypořádat s obnovením zásady, že stavba je součástí pozemku, a to nejenom pro
nové  případy,  ale  i  případy  z  minulosti,  kdy  bylo  evidováno  samostatné  vlastnictví  stavby
a pozemku a bylo třeba provést spojení. Dále se museli se vypořádat s 15 novými typy věcných
práv k nemovitostem, který nový OZ zavedl, složitou právní úpravou ohledně pořadí zástavních
práv s novými typy poznámek,  kterých jsou desítky,  a  s  novými požadavky na bezpečnost  při
zápisech. Počet návrhů na vklad práv meziročně vzrostl o více než 50 % na 1.018 tis. Počet podání
zápisu záznamem a poznámkou klesl na 642 tis. 400 tis. zápisů se přesunulo do administrativně
složitějšího  procesu  vkladového  řízení.  Došlo  k  prodloužení  doby provedení  vkladu  z  11  dnů
v r. 2013 na 28 dnů v r. 2014 – tato změna je přímým důsledkem schválené právní úpravy, jejímž
cílem je poskytnout 20 denní lhůtu těm, kteří by v rámci vkladového řízení měli být z katastru
vymazáni nebo jejich právo jinak ovlivněno. Digitalizace katastrálních map v r. 2014 pokračovala
podle plánu. Na konci r. 2014 byla  digitální forma katastrálních map na 85 % území ČR.
Celkové výdaje stanovené SR na r. 2014 byly 2.756 mil. Kč (o 2,5 % více oproti r. 2013 ); zvýšené
výdaje tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a výdaje související s novou právní úpravou
v rozsahu cca 40 mil. Kč. V průběhu r. 2014 došlo k posílení rozpočtu o 21 mil. Kč; dále bylo
použito 114 mil. Kč z nároku z nespotřebovaných výdajů. Celkové výdaje byly v r. 2014 čerpány
ve výši 2.826 mil. Kč. Největší položku tvoří výdaje na platy zaměstnanců (1.973 mil. Kč, tj. 70 %;
meziroční růst výdajů na platy dosáhl 2,5 %). Velkou položku investičních a provozních výdajů
tvoří výdaje na informační systémy (412 mil. Kč, tj. 15 % z rozpočtu – meziročně poklesly o 13 %)
- na konci r. 2014 byl uveden do provozu informační systém MANAGEMENT SYSTÉM, který
umožňuje pracovat se všemi podáními a ze kterého se následně čerpají  informace do databáze
katastru v digitální podobě. Výdaje na provoz budov činily 179 mil. Kč, tj. 6 % výdajů. Významné
jsou provozní výdaje na poštovní služby 135 mil. Kč (meziroční nárůst o 54 %). Výdaje na veřejné
zakázky pro digitalizaci katastrálních map činily 12 mil. Kč.
Příjmy byly  stanoveny  zákonem o  SR  na  rok  2014  na  581  mil.  Kč.  Skutečné  příjmy  činily
1.161 mil.  Kč.  V roce  2014  byly  proplaceny výdaje  na  projekty  podporované  EU,  které  byly
rozpočtovány v letech 2012 a 2013. Bez této částky byly příjmy překročeny přibližně o 150 mil. Kč
(jednalo se hlavně o daňové příjmy ze správních poplatků a příjmy z vlastní činnosti).
Prostředky za r.  2014 byly vynaloženy účelně a hospodárně a v rámci podstatné změny právní
úpravy činnosti ČÚZK nenastaly žádné podstatné problémy. 

Zpravodaj posl.  J. Šenfeld zopakoval základní údaje této kapitoly v příjmech a výdajích.
Zmínil  docílené  příjmy ve  výši  1.160.637 tis.  Kč (oproti  minulým létům byly výrazně  vyšší).
U výdajů 2.826.373 tis. Kč tvoří nejvyšší částku platy. Výdaje na nákup služeb 442.073 tis. Kč
oproti minulému roku vzrostly o 32.371 tis. Kč, a to nejvíce v souvislosti s poštovními službami.
Stanovené  závazné  ukazatele  byly  v  průběhu  roku  upraveny  13  rozpočtovými  opatřeními.
V minulém roce nevznikla žádná krizová situace,  co se týká rozpočtu.  V r. 2014 proběhla řada
vnějších  kontrol  (NKÚ,  MF).  Z  pohledu  plnění  úkolů  byl  r.  2014  výjimečný  v  souvislosti  se
změnami vyplývajícími z nového OZ a nové právní úpravy zápisu do katastru nemovitostí. Lhůty
pro vyřízení zápisu se prodloužily, jak již bylo řečeno, do 30 dnů. Pokud jde o digitalizaci, tak
uvedl, že její dokončení se předpokládá v r. 2017. Ke konci minulého roku bylo zdigitalizováno
85 % území. Z pohledu zpravodaje byly úkoly ČÚZK v r. 2014 plněny úspěšně. Avizoval návrh
souhlasného a doporučujícího usnesení.
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V otevřené rozpravě vystoupili:
J. Faltýnek – Kvitoval snížení výdajů na konzultační, poradenské a právní služby - plnění na 44 %
oproti rozpočtované částce.
P. Kováčik -  Z dlouhodobého hlediska je práce ČÚZK na vysoké úrovni. Má široký rozsah, který
nezasahuje pouze do resortu zemědělství a  zasahuje i  do každodenního života občanů.  Úřad je
obsazen profesionály,  kteří  dlouhodobě odvádějí  obrovský kus  práce  -  odbornost  a dlouhodobá
spolehlivost. Za 85 % digitalizace jsou léta velké dřiny. Se změnou zákona si poradili velmi dobře
a na vysoké úrovni. Povaha pracovní činnosti zaměstnanců Úřadu by si zasloužila vyšší finanční
ocenění.  
L.  Velebný –  Také  pochválil  práci  ČÚZK.  Položil  dotaz  k  navýšení  výdajů  na  poštovné:  Je
povinnost  katastrálních  úřadů  jakékoliv  změny  dát  na  vědomí  majiteli  resp.  vlastníkovi
nemovitosti?  Další  dotaz  položil  k  rozdílům ve  výměrách  mezi  ručním a  digitálním měřením
hranic.
Odpověď: K. Večeře: Když je vkladem vymazáváno jakékoliv právo, tak ten, jemuž je vymazáváno,
musí dostat upozornění o vyznačení plomby a potom, v případě změny zápisu (pokud změna zápisu
probíhá vkladem) a jeho provedení, dostávají účastníci vkladového řízení změnový výpis. Toto je
povinnost kat. úřadů. Před rokem 2014 na základě potvrzení banky o splacení dluhu se zástavní
právo vymazávalo, aniž se kdokoliv vyrozumíval.
K rozdílům mezi ručním a digitálním měřením sdělil, že je snaha o co nejpřesnější měření. Ruční
měření nebylo nikdy přesné, digitální je – z toho vznikají určité odchylky (mohou činit až 10 %).
Úřad nikdy neměl významné výdaje na konzultační služby a nikdy nevyužíval služeb advokátních
kanceláří.  Tyto  prostředky  jsou  poskytovány  zejména  na  znalecké  posudky,  dále  např.  na
nakupování energie na burze, čímž dochází k velkým úsporám.
H. Pavera – Položil dotaz k dvojímu vlastnictví pozemků – zda se to ještě v současnosti stává?
Odpověď: K. Večeře: V minulosti se dlouhodobě vlastnické právo k pozemkům řádně nezapisovalo
do evidence. Pak tyto situace vznikaly. V těchto případech nerozhoduji katastrální úřady, ale soudy.
Novelou katastrálního zákona od r. 2012 bylo upraveno, že druhý zápis se neprovádí a odkazuje se
ve věci na soud. V současné době by se tak již stávat nemělo.

Zpravodaj posl. J. Šefeld předložil návrh usnesení.

Bylo přijato usnesení č. 73 (+ 13, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 3, str. 1.

3.
Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2014, kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství –

Finanční vztahy SR k Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (sešit F) + výdaje na Společnou
zemědělskou politiku EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, Program rozvoje venkova, národní

zdroje k provádění tržních opatření v rámci Společné organizace trhu)
__________________________________________________________________________________

Návrh kapitoly uvedl náměstek ministra zemědělství Z. Adamec. Parametry SR na r. 2014 byly
schváleny Poslaneckou sněmovnou PČR 19. 12. 2013. Rozpočet kapitoly zahrnuje příjmy a výdaje
vlastního Úřadu, 7 přímo řízených organizačních složek státu, příspěvek na provoz 7 příspěvkových
organizací (z toho 3 státních veterinárních ústavů), prostředky k podpoře výzkumu a vývoje včetně
podpor  pro  7  výzkumných  institucí  a  nestátních  výzkumných  institucí,  výdaje  na  financování
společných programů ČR a EU vč.  výdajů na Společnou zemědělskou politiku (dále jen „SZP“),
národní  podpory  do  zemědělství,  lesního  a  vodního  hospodářství,  dotace  neziskovým  apod.
organizacím, transfery krajům a obcím, transfery vysokým školám, fyzickým osobám nepodnikajícím,
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transfery do zahraničí a dále i výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi. V průběhu roku
byla  v  kapitole  MZe  provedena  Ministerstvem  financí  řada  rozpočtových  opatření  na  pokrytí
nezajištěných  potřeb  resortu,  zejména  na  financování  vodohospodářských  programů,  na  výstavbu
a obnovu  infrastruktury  vodovodů  a  kanalizací,  na  odstraňování  následků  povodní  na  státním
vodohospodářském majetku, na podporu prevence před povodněmi a na podporu obnovy, odbahnění
a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.
Celkové  příjmy kapitoly schválené ve výši 44.886.086 tis. Kč byly v průběhu roku rozpočtovými
opatřeními mírně navýšeny o cca 102,5 mil. Kč na celkem upravený rozpočet 44.988.615 tis. Kč.
Skutečné plnění bylo ve výši 42.414.116 tis. Kč, tzn. na úrovni 94,3 %. Nižší plnění příjmů bylo
způsobeno především nižším plněním příjmů za vynaložené výdaje na SZP, konkrétně na Program
rozvoje venkova (dále jen „PRV“).
Celkové výdaje byly schváleny ve výši 52.170.669 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními byly navýšeny na
55 mld. Kč a skutečné čerpání za rok 2014 činilo 48.611.539 tis. Kč, tj. 88,4 %, z toho běžné výdaje
byly čerpány na 81,6 %, kapitálové výdaje na 141,9 %. U běžných výdajů kapitoly směrované na
činnost organizačních složek státu vč. mzdových výdajů bylo čerpáno o téměř 135 mil. Kč méně oproti
r. 2013 (snížení bylo dáno především přesunem prostředků na posílení výdajů na pozemkové úpravy
a převodem  na provoz příspěvkových organizací státních veterinárních ústavů). Investiční výdaje byly
schváleny ve  výši  2.995.545  tis.  Kč  a  v  průběhu  roku  byly  navýšeny  rozpočtovými  opatřeními
o 3,2 mld.  Kč na  celkovou výši  6,2 mld.  Kč (zejména posílení  programu vodního hospodářství).
Skutečná výše kapitálových výdajů 8,8 mld. Kč je ovlivněna použitím nároků z nespotřebovaných
výdajů  předchozích  let,  a  to  zejména  na  financování  kapitálových  výdajů  v  rámci  PRV  a  na
financování programů v rámci dotací směrovaných do vodního hospodářství. Národní dotace byly
směrovány do zemědělství, lesního a vodního hospodářství.  Schválený rozpočet 5,14 mld.  Kč byl
navýšen o téměř 2 mld. Kč a čerpán v celkové výši 6,5 mld. Kč. Do zemědělství bylo poskytnuto
4,3 mld. Kč dotací (na podpůrné programy 1,82 mld. Kč, do vodního hospodářství 1,97 mld. Kč a do
lesního hospodářství 280 mil. Kč.). Co se týká SZP nejvýznamnější položkou kapitoly je financování
SZP prostřednictvím SZIFu. Výdaje schválené rozpočtem ve výši 38 mld. Kč byly v průběhu roku
lehce navýšeny na 38.068.384 tis. Kč. V rámci SZP byly MZe převáděny prostředky na financování
přímých plateb, PRV a prostředky na společnou organizaci trhu. Na předfinancování přímých plateb ze
státního rozpočtu byly SZIFu poskytnuty prostředky ve výši 21 mld. Kč ze schváleného rozpočtu
22,8 mld. Kč, z nároků nespotřebovaných výdajů 1,16 mld. Kč. Na přechodnou vnitrostátní podporu
přímým platbám byly poskytnuty SZIFu prostředky ve výši 67.920 tis. Kč ze schváleného rozpočtu
850  mil.  Kč.  Tyto  finanční  prostředky  budou  vypláceny  v  r.  2015.  Co  se  týká  PRV  -  kryté
spolufinancování  z  EU, tam byly poskytnuty prostředky ve  výši  9.072 mil.  Kč (plnění  79 % ze
schváleného rozpočtu). Na PRV část krytá ze státního rozpočtu bylo poskytnuto SZIFu 2,6 mld. Kč.
Třetí oblastí financování v rámci SZP byly prostředky směrované na společnou organizaci trhu – kryté
příjmem EU byly prostředky schváleny ve výši 388 mil. Kč, celkem bylo převedeno na účet SZIFu
více – 426 mil. Kč (110 % schváleného rozpočtu). Obdobná situace je u kofinancování z českých
peněz, kde u schválené částky 123.600 tis. Kč bylo konečně čerpáno 129.263 tis. Kč. Užití prostředků
Státním zemědělským intervenčním fondem vůči konkrétním příjemcům je součástí závěrečného účtu
SZIFu za rok 2014.

M. Šebestyán, ředitel  SZIF, sdělil,  že základní parametry byly uvedeny náměstkem ministra
zemědělství a je připraven odpovědět na dotazy položené v rozpravě.

Zpravodaj posl.  K. Tureček uvedl, že v závěru r. 2013 na ZEV byl schválen návrh rozpočtu
této  kapitoly na rok 2014 a toto je  první  státní  závěrečný účet  našeho rozpočtu,  který  si  ZEV
schválil.  Uvedená  čísla  odpovídají  návrhu  SZÚ.  SZÚ  je  v  souladu  se  schváleným rozpočtem
a v souladu  se  schválenými  rozpočtovými  opatřeními  Ministerstva  financí  vč.  převodu
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nespotřebovaných  výdajů  na  základě  rozpočtových  opatření  MF.  Avizoval  návrh  souhlasného
a doporučujícího usnesení.

V otevřené rozpravě vystoupili:
L.  Velebný – Položil  dotaz k termínům rozkladů finančních kontrol  a závěrů z nich.  Jak je  to
s odvoláními?
Odpověď: Z. Adamec: Konstatoval, že za některé nálezy NKÚ hrozí až 1,3 mld. Kč na pokutách.
Odvolání jsou v konečné fázi. Probíhají jednání s MF a Generálním finančním ředitelstvím, aby
byla věc co nejdříve vyřešena.

H. Pavera – Úvodem uvedl, že českému zemědělství se daří i v těžké evropské konkurenci, kde je
zemědělství dobře podporováno a dotováno. Podporuje zvýšení dotací menším zemědělcům a více
trestat  ty,  kteří  dobře  s  půdou nehospodaří  (1).  Dále se  vyjádřil  ke  4 oblastem:  (2)  K ochraně
týraných zvířat – zde se počítá s částkou 3 mil. Kč, která mu připadá nedostatečná. Veterinární
správa i Policie ČR by měly být v tomto směru aktivnější. Mělo by dojít i k úpravě legislativy.
(3) Je  toho  názoru,  že dotace  na  bezbariérové  vstupy  spadají  do  kompetence  jiných  resortů.
(4) K problematice Lesů ČR sdělil, že kraje i obce mají mnohdy problém s vlastnictvím pozemků,
kdy LČR chtějí po krajích či obcích pronájem za pozemky, na kterých jsou komunikace, které jsou
ve vlastnictví kraje nebo obce, což se domnívá, není správné. Toto by měl řešit stát. (5) Je pozitivní,
že  marketingová  podpora  byla  snížena  o  více  než  100  mil.  Kč.  On  sám  preferuje  podporu
regionálních farmářských trhů většího charakteru v krajích, což je z jeho pohledu více efektivní než
reklama v televizi.
Odpověď: Z. Adamec:
add 1) Po delimitaci Pozemkového úřadu do Státního pozemkového úřadu byla na MZe zrušena
celá sekce, která byla zodpovědná za téma půdy. Nyní je nově zřizováno oddělení, které se bude
zabývat ochranou a erozí půdy. Toto téma považuje MZe za velmi důležité.
add 2) Čas ukáže, jak bude s částkou na ochranu týraných zvířat naloženo a zda bude vyčerpána.
Pokud budou požadavky a volné prostředky, bude toto předmětem dalšího jednání a diskusí.
add 3) V letošním roce se tomuto tématu hodně věnují. Ve spolupráci s ostatními náměstky MZe
byla  vypracována analýza,  jejímž výsledkem je  i  zjištění,  že  MZe vypisuje  nejvíce  oblastí  pro
dotace ze všech kapitol. Již byly zredukovány o 2 a další redukce bude následovat. Dotace by měly
být cíleny zejména na zemědělství a s tím související činnosti.
add 4) K LČR – prosí o zaslání konkrétního případu. Projedná s vedením LČR a bude následně
posl. Paveru informovat. (Souhlas H. Pavery.)
add 5) Výdaje do oblasti marketingu je třeba obezřetně vážit, ale na druhou stranu se domnívá, že
oblast zemědělství byla v rámci státu v minulosti dlouhodobě málo vidět. Kampaň na propagaci
regionální a české potraviny je důležitá i v souvislosti s tím, že je třeba, aby si lidé začali více
všímat, odkud potraviny pocházejí a jakou mají kvalitu. Tuto propagaci považuje za správnou.

J.  Faltýnek –  Od  začátku  tohoto  volebního  období  se  řeší  stav  českého  zemědělství,  které  za
posledních 10 let ztratilo základní rovnováhu mezi živočišnou (velký úbytek) a rostlinnou výrobou.
Důsledkem dřívější politiky, kdy byli podporováni zemědělci bez ohledu na to, jestli zaměstnávají
lidi  nebo vytváří  přidanou hodnotu, se zemědělec přizpůsobil  a zaměřil  se na pěstování tržních
plodin a opustil živočišnou výrobu, která má zásadní vliv na zlepšování půdní úrodnosti, protože
organická hmota se přestala vracet do půdy, což má následně i dopad na erozi. Tato vláda věnuje
zásadní pozornost zemědělství a i v číslech, která dnes zazněla, je to vidět – navýšení objemu peněz
v národních dotacích, zejména do živočišné výroby. S ministrem zemědělství tuto problematiku
diskutují  permanentně.  Zemědělství  je  i  podnikání.  V  oblasti  zemědělství  si  současná  vláda
stanovila novou strategii, která by vrátila rovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou výrobu.
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Odpověď: Z. Adamec – K ochraně půdy a erozi. Podle eLPISu je erozí ohroženo cca 11 % půdy.
Reálná ohroženost je ale mezi 50 – 60 %.  Je třeba začít chránit půdní fond – čísla jsou alarmující.
M.  Šebestyán –  Zemědělce  a  uživatele  půdy  je  třeba  motivovat  nejenom  sankcemi,  ale
i prostřednictvím přístupu k dotacím -  i investičním.

M.  Balaštíková –  Položila  dotazy  k  podpoře  marketingu  –  propagace  farmářských  výrobků
a malých i velkých výrobců souvisí i s výživou lidí. Uvažovalo MZe o  spolupráci s Ministerstvem
zdravotnictví  ve  vztahu  k  prezentaci  a  osvětě  obyvatelstva  ve  vztahu  ke  zdravé  výživě?  Nad
potravinovým právem jsou kontrolními orgány jak MZe tak i MZdr. Podpora informovanosti by
měla jít z obou resortů.
Odpověď:  M. Šebestyán – To je otázka přístupu k marketingu. V minulých letech se budovala
znalost značky (např. regionální potravina nebo Klasa). Nyní se ve spolupráci s ostatními resorty
buduje nová strategie, která bude zaměřena na regionální produkci a osvětu klientů-spotřebitelů.
Komunikace se spotřebitelem je nezbytná.

P. Kováčik – Dlouhodobě hovoří o tom, že na zemědělství a venkov je třeba pohlížet systémově, že
jde o celou soustavu, která funguje v komplexu, nikoliv o vedle sebe sedící  jednotlivá odvětví.
K eroznímu ohrožení přispěla i nesmyslná podpora energetiky na zemědělské půdě (bioplynky) bez
zprostředkování živočišnou výrobou.  Kukuřice se nepěstuje pro krávy, ale pro bioplynky. Rozsáhlé
pěstování  kukuřice je  významným faktorem, který zhoršuje  erozi  půdy.  Nestačí  jenom podpora
živočišné  výroby,  ale  i  zpracovatelského  průmyslu  a  i  marketingu.  Zásadní  věcí  je  vrátit  se
k účinným  protierozním  opatřením  a  tím  je  pěstování  víceletých  pícnin  vč.  trvalých  travních
porostů. Protierozní opatření se v minulosti obracely proti pěstitelům brambor. Každé opatření je
třeba citlivě vyhodnocovat ve vztahu ke krajině a konkrétnímu regionu a mít na paměti, že v krajině
žije zemědělec, který po staletí v této krajině hospodaří, že úrodnost, výnosnost a přežitelnost je
dlouhodobě perspektivní. Veškerá takováto opatření musí být systémová.

J. Lobkowicz – Zemědělci nepřestali dělat živočišnou výrobu pouze kvůli výdělku, ale v 90. létech
to souviselo se zpracovatelským průmyslem, který zemědělcům mnohdy neplatil a v řadě případů
proto  zemědělcům  nezbylo  nic  jiného,  než  skončit  s  podnikáním  v  živočišné  výrobě.
Zpracovatelský průmysl zásadně ovlivňuje cenovou politiku.

J. Faltýnek – Dotační systém v Evropě podporuje živočišnou výrobu – v ČR to takto nastaveno
nebylo. Problémy, které se zde diskutují, vznikly nedobrou dotační politikou státu v minulosti. To je
minulost, která se nyní napravuje. 

J.  Kott – Bramborářů v ČR postupně ubývá. Vysočina byla bramborářská výrobní a regenerační
oblast pro brambory. V současnosti se na Vysočině pěstují velmi málo a pokud jsou, tak to jsou
povětšině škrobárenské brambory. Je třeba se zaměřit i  na to, aby byla odstraněna diskriminace
bramborářů v dotačních titulech v rámci bodového ohodnocení. Položil dotaz, zda byla zpracována
analýza podpory např. farmářských trhů a různých celonárodních výstav, které přinášejí zemědělské
veřejnosti užitek a něco nového? 
Odpověď: M. Šebestyán – Letos se zavádí nové dotační schéma. U bramborářů byly učiněny změny
v přímých platbách, byly zařazeny do citlivých komodit a byla zvýšena hektarová dotace. V rámci
oblasti společné organizace trhu jsou nové tituly, což jsou propagační opatření. Některé nevládní
organizace čerpají dotace přímo z EU na propagaci určitých typů výrobků.  Co se týká trhů nebo
jiných akcí, je pro prodejce/zemědělce důležité, aby prodal a tím i propagoval českou potravinu.
Z. Adamec – Ministr  zemědělství  podporuje české zemědělce i  co se týká exportu.  Důležitá je
i propagace českých produktů v zahraničí – podpora účasti českých zástupců na zahraničních trzích.
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L.  Velebný –  Položil  dotaz  k  majetko-právnímu  vypořádání  při  výstavbě  vodního  díla  Nové
Heřmínovy v částce téměř 40 mil. Kč. Jak pokračují přípravné práce? Poprosil o písemné vyjádření.
(Náměstek Z. Adamec  přislíbil zaslat.)

Zpravodaj posl. K. Tureček předložil návrh usnesení.

Bylo přijato usnesení č. 74 (+ 10, 0, 1 se zdržel); přehled hlasování je uveden v příloze č. 3,
str. 1.

4.
Informace z podvýborů 

Místopředseda  zemědělského  výboru  posl.  L.  Velebný výbor  informoval,  že  předchozí  den,
v úterý  14.  dubna,  se  uskutečnilo  pracovní  jednání  zemědělského  výboru,  hospodářského  výboru
a podvýboru ZEV pro potravinářství a veterinární činnost se  zástupci Ministerstva zemědělství ČR,
Legislativní  rady vlády ČR,  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže,  Potravinářské  komory ČR
a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR  na téma:  „Vládní  návrh zákona,  kterým se mění zákon
č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím
zneužití“. Očekává se bouřlivý průběh projednávání této předlohy v PSP. P. Kováčik – Jak bylo řečeno,
souběžně proběhlo jednání podvýboru  ZEV pro potravinářství a veterinární činnost za vysoké účasti
členů podvýboru. Je třeba některá opatření přijmout. Diskuze byla plodná. J. Faltýnek – Okomentoval
vystoupení nové prezidentky SOCR p. Novákové, kdy z jeho pohledu nepodala relevantní informace.
Praktiky některých řetězců jsou diskutabilní – v této souvislosti zmínil případ žádosti nejmenovaného
obchodního řetězce o příspěvek na oslavu výročí vzniku řetězce jednomu z jeho dodavatelů. To je
nepřípustné  chování.  Také  očekává  bouřlivou  diskusi.  Zákon  bude  zřejmě  zemědělskému výboru
přikázán. P. Kováčik – pokud novela nebude ZEV přikázána, je třeba o to  požádat.

5.
Sdělení předsedy, různé

5.1. Sdělení předsedy
Předseda výboru posl. J. Faltýnek připomněl 2 akce:

5.1.1. Ve čtvrtek 16. dubna t.r. se od 10.00 do 12.00 hodin uskuteční v PS PČR pod záštitou ZEV pre-
zentace Státní zemědělské a potravinářské inspekce na téma „Falšování potravin – aktuální problém?“.

a

5.1.2.  Ve  čtvrtek  7.  května  se  od  9.00  hodin  t.r.  uskuteční  v  PS  PČR pod  záštitou  ZEV
mezinárodní konference na téma „Klonování a geneticky modifikované organismy“. 
Poprosil členy ZEV o co největší účast na těchto akcích.
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5.2. Různé
H. Pavera vystoupil k tématu dnes zmíněné problematiky týrání zvířat. Zda by nebylo vhodné ze strany
ZEV vyjádřit podporu a začít pracovat na opatřeních vč. legislativních k odstranění nežádoucích jevů
v této oblasti.
M. Balaštíková informovala, že v této věci s posl. G. Peckovou vytvořily pracovní skupinu, která již
pracuje (proběhly 2 pracovní stoly) a která si bere za cíl vypracovat návrhy pro zlepšení situace v této
oblasti. Dopady jsou ale do více resortů. Je to složitější a práce bude hodně. Vyzvala členy ZEV, pokud
mají zájem o práci v této pracovní skupině, aby se jí přihlásili.
P.  Kováčik –  Je  to  především  medializované  téma.  Již  dnes  je  možné  tuto  nekalou  činnost
postihovat  podle  zákona  na  ochranu  zvířat  proti  týrání.  Je  třeba  důsledné  uplatňování  tohoto
zákona. Je také třeba při jakýchkoliv  úpravách dbát na to, aby změny nepostihly poctivé chovatele.

5.
Návrh termínu příští schůze výboru

Předseda výboru J. Faltýnek sdělil, že další schůze ZEV by měla proběhnout ve středu 6. května.
Program bude stanoven podle přikázání sněmovních tisků Poslaneckou sněmovnou zemědělskému
výboru. Jedním z bodů by mohlo být projednání resp. zahájení projednávání sněmovního tisku 444
(o významné tržní síle), pokud bude zemědělskému výboru přikázán. 

 
***

Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek  poděkoval přítomným za účast 
a  18. schůzi zemědělského výboru v 10.45 hodin ukončil.

***

Dne: 15. dubna  2015
Zapsali: T. Vrba, J. Závodská

 Ladislav  VELEBNÝ v.r. Jaroslav  FALTÝNEK v.r.
     ověřovatel výboru          předseda výboru
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Příloha zápisu č. 3/1

Hlasování
18. schůze zemědělského výboru PS PČR

/15. dubna 2015/

pořad 18. ZEV SZÚ 2014
kap. 346
ČÚZK

SZÚ 2014
kap. 329

MZe

ano ne zdr ano ne zdr ano ne zdr

1. BALAŠTÍKOVÁ Margita / / /

2. BENDL Petr - - - - - - - - -

3. FALTÝNEK Jaroslav / / /

4. GABRHEL Vlastimil - - - / - - -

5. HAVLOVÁ Olga / / /

6. KOTT Josef / / /

7. KOVÁČIK Pavel / / /

8. KUDELA Petr - - - - - - - - -

9. LOBKOWICZ Jaroslav / / /

10. PAVERA Herbert / / /

11. PĚNČÍKOVÁ Marie / / - - -

12. SYBLÍK Zdeněk / / /

13. ŠENFELD Josef / / /

14. TUREČEK Karel / / - - -

15. VÁHALOVÁ Dana / - - - - - -

16. VELEBNÝ Ladislav / / /

17. VOLNÝ Jan - - - - - - - - -

18. VOZDECKÝ Josef - - - - - - /

19. ZEMÁNEK Jiří / - - - - - -

Celkem: 14 0 0 13 0 0 10  0 1

                                                                                                                    usn. č. 73         usn. č. 74
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