Zápis
z 2. schůze v 11. funkčním období
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
konané dne 29. listopadu 2016 od 15:00 hodin
v Zeleném salonku, Kolovratský palác
Přítomni: Jiří Burian, Tomáš Czernin, Milada Emmerová, Jan Hajda, Jan Horník, Anna
Hubáčková, Šárka Jelínková, Karel Kratochvíle, Jan Látka, Zbyněk Linhart, Radko
Martínek, Vladimír Plaček, Petr Šilar, Božena Sekaninová, Miloš Vystrčil, Jan Žaloudík
Omluveni: Zdeňka Hamousová, Miroslav Nenutil, Emilie Třísková, Petr Vícha
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení schůze komise
2. Senátní tisk č. 354 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o
hornické činnosti, výbušninách a o báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní
použití
zástupce předkladatele: zástupce Českého báňského úřadu
zpravodaj komise: sen. Jan Horník
3. Senátní tisk č. 1 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o
vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zástupce předkladatele: zástupce Ministerstva zemědělství ČR
zpravodaj komise: sen. Jan Hajda
4. Plán aktivit komise pro 11. funkční období - dokončení
5. Různé
6. Termín příští schůze
1. Zahájení schůze komise
Schůzi komise řídil místopředseda komise sen. Petr Šilar. Přivítal přítomné senátory,
omluvil nepřítomné kolegy (sen. Hamousovou, sen. Nenutila, sen. Třískovou a sen.
Víchu) a předložil komisi návrh pořadu jednání 2. schůze. Vzhledem k tomu, že žádný
člen komise nepředložil nový bod do programu jednání, předsedající komise nechal o
pořadu schůze hlasovat. Komise pořad 2. schůze jednomyslně odsouhlasila.
Předsedající určil ověřovatelem 2. schůze sen. Jana Horníka – návrh byl jednomyslně
přijat.
2. Senátní tisk č. 354 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o
hornické činnosti, výbušninách a o báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin
pro civilní použití
Předsedající přivítal na schůzi komise předsedu Českého báňského úřadu pana
Martina Štemberku a předal mu slovo. Ve svém vystoupení předseda ČBÚ stručně
seznámil členy komise s důvody novelizace zákona, kdy se jedná především o
harmonizaci

právních předpisů členských států EU a reaguje na případ výbušnin skladovaných ve
Vrběticích. Zmínil také, že tento senátní tisk v dopoledních hodinách projednal Výbor
pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu a ve svém usnesení jej doporučil
plénu Senátu ke schválení. Zpravodaj komise sen. Jan Horník ve své ZZ (rozeslána
všem členům komise e-mailem, rozdána v podkladech) zdůraznil, že se jedná
především o novelu technickou a upozornil na kolizi se stavebním zákonem. Toto je
možné řešit při úpravě stavebního zákona, který je v prvním čtení v Poslanecké
sněmovně. Požádal proto předkladatele zákona, aby byly drobné legislativní
nedostatky řešeny při projednávání stavebního zákona. Na závěr svého vystoupení
doporučil komisi přijmout návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou
sněmovnou. V obecné rozpravě reagoval na podněty předseda ČBÚ s tím, že si je
jeho úřad těchto nepřesností vědom a bude je řešit v rámci novely stavebního
zákona. V podrobné rozpravě vystoupili senátoři Petr Šilar, Jan Horník a Anna
Hubáčková s věcnými dotazy k ST. Po ukončení rozpravy dal předsedající hlasovat o
návrhu usnesení, které předložil zpravodaj komise sen. Jan Horník – schválit návrh
zákona ve znění postoupeném z Poslanecké sněmovny. Hlasování 16 pro, 0 proti,
zdržel se 0 – návrh byl přijat – viz usnesení č. 6. Předsedající poděkoval zástupcům
ČBÚ a MPO za účast na jednání komise.
3. Senátní tisk č. 1 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o
vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony
Předsedající komise pozval k projednávání tohoto tisku zástupce MZE ČR – náměstka
ministra zemědělství ČR pana Jiřího Šíra a předal mu slovo. Náměstek Šír stručně
seznámil členy komise s cílem novely tohoto zákona. Z pohledu MZE se jedná
především o průhlednější evidenci dovozu vína ze zahraničí, ochranu spotřebitelů a
možnost sledovat kvalitu dováženého i vyráběného vína. Zpravodaj komise sen. Jan
Hajda zdůraznil ve své ZZ (rozeslána všem členům komise e-mailem, rozdána
v podkladech) společné úsilí ministerstva zemědělství, vinařské veřejnosti a zástupců
vinoték, dovozců a dalších dotčených. Na novele zákona dva roky pracovali a
informovali odbornou i laickou veřejnost také prostřednictví seminářů, konferencí atd.
Zdůraznil, že cílem novely není negativně zasáhnout malé nebo velké vinaře či
výrobce, ale zabránit falšování vín a daňovým únikům. V novele zákona je povinně
nařízena záklopka, která má jako označení vlaječku a pro spotřebitele označuje
jednoznačně původ vína. Na závěr zpravodaj komise poděkoval zástupcům MZE za
skvělou spolupráci na novele tohoto zákona a doporučil schválit návrh zákona ve
znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. V rozpravě vystoupil sen. Petr
Šilar s pozměňovacími návrhy (rozeslány členům komise e-mailem, rozdány
v podkladech), které jsou přílohou tohoto zápisu. Dále v rozpravě vystoupili senátoři
M. Vystrčil, J. Hajda a V. Plaček s připomínkami k novele zákona. Po skončení
rozpravy předsedající komise podal návrh na hlasování o jednotlivých bodech PN:
nejprve byla hlasována část A, bod 1 a bod 2 – hlasování pro 5, proti 2, zdrželo se 9
senátorů – návrh nebyl přijat. Dále byla hlasovaná části B – body 2 a 3, hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželi se 3 – návrh byl přijat. Na závěr bylo hlasováno usnesení č. 7
– komise doporučila senátní tisk č. 1 ke schválení ve znění pozměňovacích
návrhů, které jsou přílohou tohoto usnesení, hlasování: pro 11, proti 0, zdrželo
se 5 – návrh byl přijat, viz usnesení č. 7.
Předsedající poděkoval zástupcům MZE za účast na jednání komise.

4. Plán aktivit komise pro 11. funkční období - dokončení
Předsedající komise otevřel bod, jehož projednávání bylo zahájeno na minulé schůzi
komise. S dalšími návrhy na doplnění plánu aktivit komise se přihlásil senátor Jan
Hajda, který pozval členy komise k návštěvě Národního vinařského centra, dále
senátor Karel Kratochvíle pozval členy komise k návštěvě Zemského hřebčince Písek
– oba návrhy byly zapracovány do plánu aktivit a bylo o tomto dokumentu hlasováno:
pro 16, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat, viz usnesení č. 8.
5. Různé
V bodě Různé se přihlásil zástupce komise ve Spolku pro obnovu venkova senátor
Radko Martínek. Informoval členy komise o aktivitách spolku a o plánované novelizaci
zákona o RUD.
6. Termín příští schůze
Příští schůze se uskuteční v úterý 13. prosince 2016 od 15:00 hodin v Zeleném
salonku, Kolovratský palác. Na programu jednání bude senátní tisk č. 6, za komisi byl
určen zpravodajem senátor Miloš Vystrčil a poté se členové komise seznámí
se společnou iniciativou MZE ČR a Asociace malých a středních podnikatelů ČR – Rok
venkova 2017.
Na závěr předsedající poděkoval přítomným členům za účast na jednání komise.
v. z. sen. Petr Šilar, v. r.
místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
sen. Jan Horník, v. r.
ověřovatel Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
Zapsala:
Kateřina Šarmanová
tajemnice Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Pozměňovací návrhy k Senátnímu tisku 1 - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví
a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví
a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Petr ŠILAR
___________________________________________________________________
A. K Čl. I (Změna zákona o vinohradnictví a vinařství)

1. K bodu 23: V § 16 odst. 4 větě poslední se slovo „uvede“ nahrazuje slovem
„může“ a za slovo „oběhu“ se vkládá slovo „uvést“.

2. K bodu 78: V § 39 odst. 1 písm. i) se slova „nebo v rozporu s § 16 odst. 4
nesplní povinnost uvést na obalu logotyp“ zrušují.
B. K Čl. II (Přechodná ustanovení)
1. K bodu 3: Bod 3 se zrušuje.
Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 3 až 6.
2. K dosavadnímu bodu 4 (nově označeném 3): V dosavadním bodu 4 se text
„6 měsíců“ nahrazuje textem „12 měsíců“.
3. K dosavadnímu bodu 5 (nově označeném 4): V dosavadním bodu 5 se text
„60 dnů“ nahrazuje textem „6 měsíců“.

