Zápis
z 3. schůze v 11. funkčním období
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
konané dne 13. prosince 2016 od 15:00 hodin
v Zeleném salonku, Kolovratský palác
Přítomni: Jiří Burian, Tomáš Czernin, Jan Horník, Anna Hubáčková, Jan Látka, Zbyněk
Linhart, Radko Martínek, Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček, Božena Sekaninová, Petr
Šilar, Petr Vícha, Jiří Vosecký
Omluveni: Milada Emmerová, Jan Hajda, Zdeňka Hamousová, Šárka Jelínková, Karel
Kratochvíle, Emilie Třísková, Miloš Vystrčil, Jan Žaloudík
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení schůze komise
2. Senátní tisk č. 6. – Návrh zákona, kterým se mění zákon 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
zástupce předkladatele: zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
zpravodaj komise: sen. Miloš Vystrčil
3. Rok venkova 2017 – seznámení se společným projektem Ministerstva zemědělství
ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
4. Různé
5. Termín příští schůze
1. Zahájení schůze komise
Schůzi komise řídil předseda komise sen. Miroslav Nenutil. Přivítal přítomné senátory,
omluvil nepřítomné kolegy (viz prezenční listina) a předložil komisi návrh pořadu
jednání 3. schůze. Vzhledem k tomu, že žádný člen komise nepředložil nový bod do
programu jednání, předseda komise nechal o pořadu schůze hlasovat. Komise pořad
3. schůze jednomyslně odsouhlasila. Předseda určil ověřovatelem 3. schůze sen.
Jiřího Buriana – návrh byl jednomyslně přijat.
2. Senátní tisk č. 6 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů
Předseda komise na jednání omluvil zpravodaje komise sen. Miloše Vystrčila a
požádal sen. Zbyňka Linharta o přednesení ZZ. Přivítal také zástupce předkladatele
návrhu, ředitelku Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR paní
Marcelu Pavlovou a požádal ji o představení návrhu zákona. Paní ředitelka stručně
nastínila důvody novelizace tohoto zákona, změny jsou jen velmi jednoduché a cílem
je zpřesnit současné znění zákona na podkladě zkušeností z praxe a uvést ho do
souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem živnostenským. Poté návrh
zákona představil zástupce zpravodaje sen. Zbyněk Linhart.

Vzhledem k tomu, že ZZ byla všem rozeslána s dostatečným časovým předstihem,
zpravodaj komise se omezil na stručné shrnutí a podal návrh na usnesení komise
ve znění: schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Předseda
komise otevřel obecnou rozpravu, ve které členové komise upozornili na hraniční
termín, ve kterém byl zákon zaslán z PS PČR k projednání do Senátu. Vzhledem
k plánovanému projednávání na plénu 14. prosince bude velmi těžké dodržet
navrhovanou účinnost zákona od 1. 1. 2017. V podrobné rozpravě navrhnul sen. Jiří
Vosecký PN, který by upravoval výše zmíněnou situaci a navrhnul PN ve znění:
Účinnost zákona od 1. dubna 2017. Další pozměňovací návrhy nebyly podány a
předseda komise uzavřel podrobnou rozpravu.
Jako první dal hlasovat o PN sen. Jiřího Voseckého – hlasování: pro 4, proti 3, zdrželo
se 6. Pozměňovací návrh nebyl přijat. Dále dal předseda hlasovat o návrhu
zpravodaje komise – přijmout návrh zákona ve znění postoupeném
z Poslanecké sněmovny, hlasování: 13 pro, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat,
viz usnesení č. 9. Zpravodajem pro projednání tisku v plénu Senátu byl stanoven
sen. Zbyněk Linhart.
Předseda komise poděkoval zástupci MMR ČR za účast na jednání komise a předřadil
bod č. 4 – Různé.
3. Různé
Předseda komise seznámil členy s žádostí předsedy Senátu PČR o převzetí záštity nad
akcí Česká chuťovka 2017 a Dětská chuťovka 2017, nad kterou měl záštitu
v předchozích ročnících. Důvodem je především téma soutěže, které se shoduje
s aktivitami komise. V podkladech byl všem rozdán dopis ředitele sekretariátu
předsedy Senátu s touto informací. Členové komise návrh jednomyslně schválili,
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat, viz usnesení č. 10. Do
hodnotitelské soutěže komise určila sen. Petra Šilara a jako organizačního zástupce
komise určila tajemnici komise.
Dalším bodem byla tradiční účast komise v Brně na veletrhu Regiontour 2017, který
se uskuteční v lednu v Brně. Vzhledem k avizované schůzi pléna Senátu 18. a také
19. ledna 2017 se členové komise dohodli, že účast se bude řešit až podle aktuálního
programu jednání pléna a případná návštěva Regiontour bude jen jednodenní (19.
ledna). Zájemci o účast se přihlásí tajemnici komise nejlépe e-mailem. Předseda
komise také informoval o plánovaném III. ročníku Krojovaných slavností, které
komise uspořádá v sobotu 13. května 2017 od 10:00 hodin ve Valdštejnské zahradě.
Zájemci o účast souborů z regionu se mohou přihlásit u tajemnice komise,
předpokládaný rozsah vystoupení souboru je nejvýše 45 minut. Vybrané soubory by
měly být především folklorní, aby bylo naplněno téma akce – kroje a folklor.
Předseda komise tento bod uzavřel a přivítal zástupce MZE ČR a AMSP na jednání
komise.
4. Rok venkova 2017
Předseda komise přivítal předsedu představenstva Asociace malých a středních
podniků a živnostníků pana Karla Havlíčka a vedoucí oddělení Celostátní sítě pro
venkov paní Ministerstva zemědělství ČR paní Zuzanu Dvořákovou a požádal je o
představení projektu Rok venkova 2017, na kterém se společně podílejí. V úvodním
slově p. Havlíček seznámil členy komise s cílem akce – navazuje na velmi úspěšný
Rok řemesel 2016, který měl pozitivní ohlas mezi odborníky i veřejností a svými
akcemi pomohl nastartovat zájem o řemesla a učňovské školství. Projekt Rok
venkova 2017 má podobné ambice, jedná se o celoplošný projekt s dosahem cca 70
tisíc malých a středních podnikatelů, na které by měla cílit integrovaná podpora
v oblasti rozvoje venkova. Zapojení vlády, krajů i spolků je podmínkou pro úspěch
celého projektu a ve spolupráci s MZE a MMR bude cílem také zjednodušení
administrativy a jednodušší získání dotací nebo úvěrů pro podnikatelskou činnost na
venkově. Mělo by také dojít k aktivnímu zapojení České pošty prostřednictvím služby
„Partner“, která by měla rozšířit dostupnost využívání služeb ČP na venkově a
propojit ji s dalšími službami typu koloniál.

V loňském roce se podařilo připravit ve spolupráci s Českou televizí velmi oblíbený
pořad Toulky za cechy a řemesly, na který by měl navazovat podobně laděný
program se zaměřením na venkov.
Na vystoupení pana Havlíčka navázala paní Dvořáková z MZE, která v krátké
prezentaci seznámila členy komise s evropskými dotačními programy na období 2014
– 2020 a s dotačními programy MZE na rok 2017 (prezentaci rozešle tajemnice
komise e-mailem).
Na závěr svých vystoupení odpověděli hosté na dotazy přítomných senátorů.
5. Termín příští schůze
Termín příští schůze komise nebyl stanoven.
Na závěr předseda poděkoval přítomným členům za účast na jednání komise.

sen. Miroslav Nenutil, v. r.
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

sen. Jiří Burian, v. r.
ověřovatel Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Zapsala:
Kateřina Šarmanová
tajemnice Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

