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Pozměňovací návrh

Zdeňka Podala, Margity Balaštíkové a dalších poslanců

k vládnímu návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další

související zákony.

Sněmovní tisk 502



V části první, čl. I se za dosavadní bod 22 vkládá nový bod, který zní: 

„V § 9b se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Podíl potravin splňujících kritéria dle odstavce 1 písm. a), b) nebo c), bez ohledu na to, zda jsou

způsobem dle odstavce 1 skutečně označeny, na trhu České republiky se stanovuje nejméně na 55 % v roce

2021. Tento podíl se každoročně zvyšuje o 5 procentuálních bodů až do roku 2027. Systém výpočtu tohoto

podílu stanoví prováděcí právní předpis.“.“

Následující body se přečíslují.

Platné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn

§ 9b

 (1)  Při  uvádění  potraviny  na  trh  lze  poskytnout  informaci  slovy  „česká  potravina“,  grafické
znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo
grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud

a) 100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů47) nebo mléka
pochází z České republiky, a prvovýroba48),  narození, chov, porážka zvířat a všechny fáze výroby
proběhly na území České republiky, nebo

b) součet hmotnosti  složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti
všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné než uvedené v písmeni a)
a výroba proběhla na území České republiky; přidaná voda se nezapočítává do celkové hmotnosti
všech složek., nebo

c) jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území
České republiky.

 

(2) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci slovy „vyrobeno v České republice“ nebo
slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam, pokud výroba proběhla na území České republiky.

 (3) Označení podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 nelze použít pro vinařské produkty.

(4) Podíl potravin splňujících kritéria dle odstavce 1 písm. a), b) nebo c), bez ohledu na to, zda
jsou způsobem dle odstavce 1 skutečně označeny, na trhu České republiky se stanovuje nejméně na 55
% v roce 2021. Tento podíl se každoročně zvyšuje o 5 procentuálních bodů až do roku 2027. Systém
výpočtu tohoto podílu stanoví prováděcí právní předpis. 

47)47) Příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
48)48) Čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
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Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je stanovit závazný podíl potravin původem z České republiky na našem trhu

ve výši 55% v roce 2021. Jedná se o potraviny, které splňují kritéria pro uvádění na trh s označením slovy

"česká  potravina",  grafickým  znázorněním  stanoveným  prováděcím  právním  předpisem  nebo  jinou

informací  zejména  slovní,  obrazovou  nebo  grafickou  naznačující,  že  země  původu  potraviny  je  Česká

republika, a to bez ohledu na to, zda jsou způsobem dle § 9b odstavce 1 zákona skutečně označeny.

Pozměňovací návrh má dále za cíl stanovit pravidlo každoročního zvyšování podílu českých potravin na

našem trhu o 5 procentuálních bodů až do roku 2027.

Návrh  přispívá  k plnění  cílů  stanovených  v Agendě  2030.  Umožňuje  regionálním  výrobcům  potravin

prosadit se lépe na domácím trhu. Návrh dále přispívá k udržení zaměstnanosti na českém venkově. Návrh

snižuje v konečném důsledku i uhlíkovou stopu a přispívá k závazkům na úrovni EU k uhlíkové neutralitě. 
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