Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období

ZÁPIS

z 52. schůze
výboru pro evropské záležitosti
konané dne 28. června 2016
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Přítomni:

Benešík Ondřej, Jakubčík Igor, Toufar Lubomír, Ploc Pavel, Váhalová Dana, Kott
Josef, Marková Soňa, Šenfeld Josef, Valenta Jiří, Zahradník Jan

Omluveni:

Váňa Roman, Soukup Zdeněk, Dobešová Ivana, Ţeníšek Marek, Pilný Ivan,
Zelienková Kristýna, Černoch Marek, Fiala Petr, Langšádlová Helena

Schůzi výboru zahájil př. O. Benešík v 9.00 hod. a celou dobu ji řídil. Připomněl, ţe byla
svolána na základě usnesení č. 277 přijatého na 51. schůzi výboru dne 12. května 2016.
Konstatoval, ţe pozvánky byly všem včas rozeslány a návrh pořadu mají poslanci k dispozici.
V následném hlasování všichni přítomní navrţený pořad schválili /hlasování 10-0-0, všichni
přítomní pro, jmenovitě uvedeni v příloze/.
Schválený pořad schůze:
1. Priority předsednictví Slovenské republiky v Radě Evropské unie
2. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání
Evropské rady v Bruselu ve dnech 28. a 29. června 2016
3. Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok
2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2016 /kód
dokumentu 9121/16, KOM(2016) 324 v konečném znění/
4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitalizace evropského průmyslu Dosaţení
maximálních přínosů jednotného digitálního trhu /kód dokumentu 8100/16,
KOM(2016) 180 v konečném znění/
5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Důstojný ţivot: místo závislosti soběstačnost
Násilné vysídlování a rozvoj /kód dokumentu 8339/16, KOM(2016) 234 v konečném
znění/
6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 234/2014 Sb., o státní sluţbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 706/
7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU
– Čas přijmout rozhodnutí /kód dokumentu 7687/16, KOM(2016) 148 v konečném znění/
8. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím
výboru pro evropské záleţitosti v období 9. května – 26. června 2016
9. Dokumenty SZBP
10. Sdělení předsedy
11. Různé
Členové výboru schválili změnu zpravodaje k bodu č. 7, místo mpř. I. Jakubčíka byl
zpravodajem stanoven mpř. P. Ploc.
Předseda O. Benešík poţádal členy výboru, aby přijali usnesení, kterým zmocňují
předsedu výboru ke stanovení termínu příští schůze, k jejímu svolání a k přípravě jejího pořadu
/usn. č. 282, hlasování 10-0-0, Benešík Ondřej pro, Jakubčík Igor – pro, Toufar Lubomír –
pro, Ploc Pavel – pro, Váhalová Dana – pro, Kott Josef – pro, Marková Soňa – pro, Šenfeld
Josef – pro, Valenta Jiří – pro, Zahradník Jan – pro, v příloze/.
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1.

Priority předsednictví Slovenské republiky v Radě Evropské unie

Př. O. Benešík přivítal velvyslance Slovenské republiky J. E. Petera Weisse, který přišel
členy výboru informovat o prioritách slovenského předsednictví.
J. E. P. Weiss konstatoval, ţe Slovensko předsedá Radě EU poprvé a připravuje se jiţ od
voleb v roce 2012. K přípravám předsednictví přizvala vládní strana i strany opoziční a pravidelně
je informuje o svých krocích, proto předsednictví není předmětem politického boje.
Slovenské předsednictví čelí aktuálně výzvám, jako jsou migrační krize, teroristické
útoky v Paříţi a Bruselu, důsledky hospodářské a migrační krize a „brexit“.
Klíčové je zaměření na občana a jeho propojení EU. Slovensko bude v pozici čestného
zprostředkovatele, bude dbát o to, aby byly vyslechnuty všechny názory a bylo dosahováno
konsensů v jednotlivých oblastech.
Slovensko si stanovilo 4 priority svého předsednitví - 1. budování hospodářsky silné
Evropy, to znamená vytváření vhodného prostředí pro investice, strukturální reformy, dokončení
hospodářské a měnové unie, vznik Evropského fondu pro strategické investice a dosaţení dohody
o rozpočtu EU na rok 2017 bez příspěvků Velké Británie; 2. jednotný trh je největším úspěchem
EU, Slovensko se zaměří na boj proti vyhýbaní se daňovým povinnostem právnických osob a na
modernizaci současného systému DPH, chce dokončit bankovní unii a stabilizovat tak bankovní
sektor a také posunout budování jednotného digitálního trhu; 3. v otázce migrační politiky ocenil
velvyslanec P. Weiss přípravu společné pobřeţní a pohraniční stráţe v rámci nizozemského
předsednictví, cílem Slovenska je vytvoření udrţitelné migrační politiky a 4. v rámci globálně
angažované Evropy je potřeba reagovat na odchod Velké Británie ujasněním bezpečnostní
politiky EU.
J. E. P. Weiss uvedl, ţe příkladem k řešení Brexitu můţe být zkušenost s rozdělením
Československa, kdy bylo uzavřeno 26 bilaterálních smluv.
Př. O. Benešík potvrdil, ţe odluka České republiky a Slovenska byla dobře vypořádaná.
Zajímalo jej, jak rychlé bude oddělení Velké Británie od EU a názor Slovenska na země
Východního partnerství a západního Balkánu. Pozastavil se nad xenofobními reakcemi některých
britských občanů proti pracovníkům ze střední a východní Evropy na území Británie.
J. E. P. Weiss řekl, ţe je třeba překonat stav mezi politickou realitou (některé politické
strany se budou snaţit své občany přemluvit k referendu o vystoupení z EU) a právním vyřešením
vystoupení Británie (do té doby bude stále součástí EU). Velká Británie oznámila, ţe nového
premiéra najde do října, potom mohou teprve začít rozhovory o vystoupení na úrovni Evropské
rady.
Slovensko hodlá zároveň udrţet myšlenku rozšiřování EU. Status přidruţených zemí mají
Srbsko a Černá Hora, aktivně bude spolupracovat také se zeměmi Východního partnerství.
Po stíţnostech Britů na jejich nedostatečnou informovanost před referendem a jejich
projevech odporu proti pracovníkům ze střední a východní Evropy je cílem slovenského
předsednictví lépe informovat všechny občany o Evropské unii.
Př. O. Benešík potvrdil nutnost lépe informovat občany ze strany politiků.
Posl. J. Zahradník přirovnal odchod Británie z EU k rozpadu Československa. Zajímalo
jej, jestli budou jiţ za slovenského předsednictví zahájeny diskuse o reformách EU.
J. E. P. Weiss uvedl, ţe diskuse jiţ začala. Německo a Francie přednesly svoje představy
o změnách některých evropských politik. Slovenský ministr zahraničních věcí nabídl diskusi na
úrovni ministrů o vzájemných představách dalšího vývoje EU.
Posl. J. Zahradník nepovaţuje za dobré řešení krize návrh předsedy Evropské komise
Jeana-Clauda Junckera, aby všechny země mimo eurozónu povinně přijaly Euro.
J. E. P. Weiss potvrdil, ţe technokratické příkazy narazí na politický odpor.
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Př. O. Benešík upřesnil, ţe předseda Evropské komise je pouze vykonavatelem změn.
K rozhodnutí o změnách musí dospět premiéři jednotlivých členských států.
Předseda výboru popřál velvyslanci Slovenska úspěšné řešení současné těţké situace EU.
2.

Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím
jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 28. a 29. června 2016

Př. O. Benešík přivítal ředitele Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády
PhDr. Jana Krále, který přišel členy výboru informovat o pozicích, které bude ČR zastávat na
jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 28. a 29. června 2016.
J. Král omluvil nepřítomnost premiéra a státního tajemníka pro evropské záleţitosti,
kteří jsou jiţ na jednání v Bruselu. Evropská rada má v programu 4 základní body – 1.
„brexit“, 2. migraci, 3. ekonomický vývoj a 4. vnější vztahy.
Vystoupení Velké Británie bude zahájeno po aktivaci článku 50 Smlouvy o EU,
jakmile Británie schválí vystoupení z EU parlamentem. Tento článek nebyl dosud nikdy
aktivován, jedná se o právní cestu podle Lisabonské smlouvy. Velká Británie oznámí
vystoupení z EU v říjnu Evropské radě, notifikuje jí svůj poţadavek a od tohoto okamţiku
poběţí dvouletá lhůta vyjednávání o vystoupení. Členské státy mají zájem, aby tato notifikace
proběhla co nejdříve.
Informoval, ţe zítra ráno se koná mimořádné zasedání Evropského parlamentu.
Premiér Sobotka se sejde s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a s předsedou
Evropského parlamentu Martinem Schulzem.
David Cameron seznámí při dnešní večeři členy EU se situací ve Velké Británii.
Zítra se potom uskuteční neformální zasedání Evropské rady ve formátu 27 zemí, tedy
bez zástupců Velké Británie.
Závěry v této části nejsou předem k dispozici, bude je formulovat předseda Donald
Tusk.
ČR respektuje rozhodnutí britských voličů a poţaduje rychlé řešení. Je připravena
zúčastnit se mimořádného summitu s jasně připravenými podmínkami.
V oblasti migrace bude kladen důraz na řešení jejích příčin a na lepší spolupráci se
zeměmi původu. Finanční pomoc třetím zemím je podmíněna řešením příčin migrace.
Slovensko bude také usilovat o budování Evropského fondu pro strategické investice.
Posl. Z. Soukupa zajímalo, jestli slovenské předsednictví plánuje pokračování
přístupových rozhovorů s Tureckem.
J. Král vysvětlil, ţe rozhovory s Tureckem budou pokračovat, jakmile Turecko splní
dohodnuté podmínky. Na jednání Evropské rady ale bude zmíněno provádění dohody EUTurecko, která nesouvisí s přístupovými dohodami.
Posl. J. Zahradníka zajímalo, jestli se výsledky referenda Velké Británie nějakým
způsobem EU poučí. Doporučil, aby premiér Sobotka prosazoval na jednání Evropské rady
reformování EU. Zeptal se také, jestli angličtina přestane po odchodu Velké Británie platit
jako oficiální jazyk EU.
Př. O. Benešík uvedl, ţe je rozdíl mezi úředním a pracovním jazykem. Velká Británie
byla jediným členským státem, který poţadoval angličtinu jako oficiální jazyk. Moţná o to
následně poţádají Irové.
J. Král upřesnil, ţe během procesu vystoupení Británie z EU budou uzavřeny 3
smlouvy, ve kterých se EU můţe také vypořádat s pouţíváním oficiálního jazyka.
Př. O. Benešík navrhl usnesení, ve kterém výbor pro evropské záleţitosti bere na
vědomí informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na jednání Evropské rady
v Bruselu ve dnech 28. a 29. června 2016 /usn. č. 283, hlasování 10-0-0, Benešík Ondřej
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pro, Toufar Lubomír – pro, Ploc Pavel – pro, Váhalová Dana – pro, Dobešová Ivana – pro,
Kott Josef – pro, Pilný Ivan – pro, Šenfeld Josef – pro, Valenta Jiří – pro, Zahradník Jan –
pro, v příloze/.

8.

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně
prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 9. května – 26. června
2016

Z tabulky dokumentů doručených výboru v období od 9. května – 26. června 2016 byly
vybrány tyto dokumenty a k nim zpravodajové: č. 8715/16, 8742/16, 8765/16, 9121/16, 8728/16
a 10014/16 – př. O. Benešík, 10012/16, 10022/16 – posl. I. Dobešová, 9565/16, 9611/16, 9706/16,
9610/16 – posl. L. Toufar, 8670/16, 8671/16 a 8727/16 – mpř. P. Ploc /usn. č. 284, hlasování 100-0, Benešík Ondřej pro, Toufar Lubomír – pro, Ploc Pavel – pro, Váhalová Dana – pro,
Dobešová Ivana – pro, Kott Josef – pro, Pilný Ivan – pro, Šenfeld Josef – pro, Valenta Jiří –
pro, Zahradník Jan – pro, v příloze/.
3.

Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České
republiky na rok 2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České
republiky z roku 2016 /kód dokumentu 9121/16, KOM(2016) 324 v konečném
znění/

Př. O. Benešík uvedl, ţe se výbor usnesl projednat tento dokument v předchozím bodu.
Konstatoval, ţe poslanci obdrţeli text dokumentu, rámcovou pozici vlády /v příloze/
a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.
Dokument představili ředitel Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády
PhDr. Jan Král a ředitel odboru Hospodářská politika Ministerstva financí Ing. David Prušvic,
Ph.D.
Zpravodaj O. Benešík konstatoval, ţe doporučení jsou oproti předchozím obecnější
a kladou důraz na cíle, nikoli prostředky k jejich dosaţení.
J. Král uvedl, ţe doporučení jsou zaměřena na opatření vedoucí k udrţitelnosti
veřejných financí, omezení regulací a administrativní zátěţe, protikorupční opatření, výzkum
a vývoj, zvýšení atraktivnosti učitelského povolání a na odstranění překáţek na trhu práce.
Tato doporučení jsou nezávazná a kaţdý stát by si měl zvolit svoji cestu, jak je plnit. Vláda
ČR oceňuje, ţe počet doporučení klesnul oproti minulému roku. Připraví Národní program
reforem na rok 2017.
Posl. I. Pilný konstatoval, ţe Evropská komise doporučuje omezit administrativnětechnické překáţky, na druhé straně však sama blokuje dopravní stavby ČR pomocí zákona
o dopadu na ţivotní prostředí. ČR by měla hájit pozici proti EIA. Uvedl, ţe stav egovernmentu v ČR je špatný. Podporuje dostavění dalšího bloku jaderné elektrárny v ČR.
J. Král uvedl, ţe vláda učinila důleţitý krok pro pokrok e-governmentu jmenováním
koordinátora pro digitální agendu. Všechny související aktivity tím budou soustředěny na
jedno kontaktní místo. Informoval, ţe s textem doporučení o administrativních překáţkách se
vláda neztotoţňuje a naopak usiluje o odstraňování těchto překáţek.
Posl. J. Zahradník uvedl, ţe přísnější zákon o ţivotním prostředí vedl ke znemoţnění
dostavby dopravních staveb.
Posl. I. Dobešová konstatovala, ţe je poprvé svědkem zvyšování platů učitelům.
Rezervy však podle ní existují i v samotném systému.
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Zpravodaj O. Benešík navrhl závěr usnesení, kterým výbor pro evropské záleţitosti
1. bere na vědomí Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České
republiky na rok 2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z
roku 2016, KOM(2016) 324 v konečném znění, kód Rady 9121/16 /usn. č. 285, hlasování 9-02, Benešík Ondřej
pro, Toufar Lubomír – pro, Ploc Pavel – pro, Váhalová Dana – pro,
Dobešová Ivana – pro, Kott Josef – pro, Pilný Ivan – nehlasoval, Marková Soňa – pro,
Šenfeld Josef – pro, Valenta Jiří – pro, Zahradník Jan – nehlasoval, v příloze/.
4.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitalizace evropského průmyslu
Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu /kód dokumentu
8100/16, KOM(2016) 180 v konečném znění/

Př. O. Benešík uvedl, ţe se k projednání tohoto dokumentu výbor usnesl na 50. schůzi
konané dne 28. dubna 2016 prostřednictvím usnesení č. 267. Konstatoval, ţe poslanci
obdrţeli text dokumentu, rámcovou pozici vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve
spolupráci
s PI.
Dokument představili náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiří Koliba a Ing.
Kamila Mouchová z Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády.
J. Koliba uvedl, ţe digitalizace je fenomén dnešní doby, který má vliv také na
průmysl. Cílem sdělení je posílení konkurenceschopnosti EU v digitálních technologiích. ČR
povaţuje sdělení za přínosné v souvislosti s Akčním plánem pro digitalizaci.
K. Mouchová upřesnila, ţe vláda jmenovala státního tajemníka Tomáše Prouzu
koordinátorem pro digitální agendu a stanoví jeho priority pro nadcházející období.
Zpravodaj I. Pilný ocenil roli digitálního koordinátora, jehoţ prostřednictvím se
sjednotí rezortně rozdělená oblast digitalizace. ČR má v rozvoji této oblasti velké zpoţdění.
Zpravodaj I. Pilný navrhl závěr stanoviska, kterým výbor pro evropské záleţitosti 1.
vítá iniciativy na podporu rozvoje jednotného digitálního trhu, jenţ povaţuje za jednu
z prioritních oblastí, na niţ by se nyní měly zaměřit orgány EU i členské státy, a to i vzhledem
k faktu, ţe jde o oblast, kde opatření realizovaná na evropské úrovni mohou zjevně přinést
výraznou přidanou hodnotu; 2. povaţuje probíhající digitalizaci evropské ekonomiky za
významný transformační proces a domnívá se, ţe „digitální část“ ekonomiky bude
v budoucích letech v Evropě představovat jeden ze zásadních zdrojů hospodářského růstu a
posilování konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, a proto je toho názoru, ţe vhodné a
efektivní nastavení právního rámce spolu s finančními stimuly vedoucími k dalším investicím
nezbytným pro rozvoj tohoto odvětví jsou nyní klíčovými aspekty, na něţ je třeba se
soustředit; 3. je znepokojen současným stavem eGovernmentu v ČR, který jej řadí na poslední
místa v Evropě. Strategie Digital by default není v ČR uplatňována. ČR zaostává ve vyuţití
otevřených dat, přílepek k zákonu o implementaci eIDAS je nevyhovující. Dále je znepokojen
současným zpoţděním přijetí strategie RIS3 v oblasti vědy, výzkumu a inovací, který je nutný
pro čerpání evropských fondů a 4. ţádá vládu, aby urychlila výstavbu vysokorychlostního
internetu včetně přijetí nutných legislativních opatření a aby urychlila také implementační
práce na Průmyslu 4.0, Práci 4.0 a implementovala materiál MŠMT v oblasti digitálního
vzdělávání /hlasování 10-0-0/. Výbor následně přijal finální usnesení /usn. č. 286, hlasování
10-0-0, Benešík Ondřej pro, Toufar Lubomír – pro, Ploc Pavel – pro, Váhalová Dana – pro,
Kott Josef – pro, Pilný Ivan – pro, Marková Soňa – pro, Šenfeld Josef – pro, Valenta Jiří –
pro, Zahradník Jan – pro, v příloze/.
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5.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Důstojný život: místo závislosti
soběstačnost Násilné vysídlování a rozvoj /kód dokumentu 8339/16,
KOM(2016) 234 v konečném znění/

Př. O. Benešík uvedl, ţe se k projednání tohoto dokumentu výbor usnesl na 51. schůzi
konané dne 12. května 2016 prostřednictvím usnesení č. 281. Konstatoval, ţe poslanci
obdrţeli text dokumentu, rámcovou pozici vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve
spolupráci
s PI.
Dokument představil náměstek ministra zahraničních věcí PhDr. Lukáš Kaucký.
Informoval, ţe sdělení stanovuje strategii, jak by měla EU lépe pomáhat uprchlíkům a vnitřně
přesídleným osobám a lépe vyhodnotit jejich potřeby, vzdělávání a sociální zabezpečení.
Ministerstvo zahraničních věcí se ztotoţňuje se sdělením i závěry Evropské rady k této
problematice.
PhDr. Irena Krasnická z MZV doplnila, ţe v EU je v současné době nejvíce uprchlíků
a vnitřních vysídlenců od 2. světové války – asi 65 milionů. Pro vnitřní vysídlence neexistuje
na rozdíl od uprchlíků mezinárodní právní předpis.
Zpravodaj J. Kott uvedl, ţe strategické plánování je důleţité pro maximalizaci účinku
humanitární a rozvojové pomoci EU. Nejedná se pouze o válečné migranty, ale i osoby
nuceně vysídlené vlivem klimatických změn a přírodních podmínek. V kaţdé oblasti je třeba
hledat vhodné řešení na základě místních podmínek. EU počítá i se zapojením soukromého
sektoru.
Zpravodaj J. Kott navrhl závěr stanoviska, kterým výbor pro evropské záleţitosti bere
na vědomí sdělení Komise Důstojný ţivot: místo závislosti soběstačnost Násilné vysídlování
a rozvoj, KOM(2016) 234 v konečném znění, kód Rady 8339/16 /hlasování 9-0-0/. Výbor
následně přijal finální usnesení /usn. č. 287, hlasování 10-0-0, Benešík Ondřej pro, Toufar
Lubomír – pro, Ploc Pavel – pro, Váhalová Dana – pro, Kott Josef – pro, Marková Soňa –
pro, Šenfeld Josef – pro, Valenta Jiří – pro, Zahradník Jan – pro, v příloze/.
6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o
změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů,
a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 706/
Př. O. Benešík uvedl, ţe tento tisk byl výboru přikázán k projednání na 44. schůzi
Poslanecké sněmovny usnesením č. 1202 ze dne 3. května t. r.
Dokument představil náměstek ministra zdravotnictví JUDr. Radek Policar.
Informoval, ţe zákon sleduje 2 hlavní cíle – 1. zajistit adaptaci nařízení Evropského
parlamentu
a
Rady
o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a 2. řešení akutní hrozby
nedostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v ČR. Zakotvují se zde také pravidla
pro fungování etické komise. R. Policar poţádal členy VEZ o podporu návrhu tohoto zákona.
Zpravodaj J. Zahradník doplnil, ţe dalším cílem je zajistit adaptaci nařízení, pokud jde
o zásady a pokyny správné výrobní praxe pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky.
Omezování reexportů v návrhu vyvolává různé pohledy. Parlamentní institut konstatoval
kompatibilitu s právem EU. Distributoři léčiv povaţují novelu za nejasnou a zmatečnou.
Grémium majitelů lékáren se kloní k názoru, ţe zákon je zbytečný.
Informoval, ţe návrh projednal výbor pro zdravotnictví a schválil k němu několik
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pozměňovacích návrhů.
Zpravodaj J. Zahradník navrhl přerušení projednávání návrhu zákona.
Posl. S. Marková upřesnila, ţe výbor pro evropské záleţitosti má tento návrh projednat
z hlediska kompatibility s evropským právem, nikoliv obsahově. Protoţe Parlamentní institut
potvrdil kompatibilitu s evropským právem, nevidí důvod k přerušení projednávání.
Výbor schválil vystoupení předsedy Grémia majitelů lékáren Mgr. Marka Hampela
a prezidenta České lékárnické komory Lubomíra Chudoby, PharmDr.
M. Hampel vyjádřil názor, ţe schválením tohoto zákona nebude vyřešen akutní
nedostatek některých léků, protoţe jsou distribuovány pouze jedním distribučním kanálem.
Petici proti této situaci jiţ podepsalo 4000 lékárníků.
Přimluvil se za pozměňovací návrh o dostatečném mnoţství léčiv dostupných pro
všechny pacienty. Uvedl, ţe zastupuje 1180 lékáren.
L. Chudoba doplnil, ţe diskuse o reexportu léčiv probíhá jiţ 4 roky. Tímto zákonem je
třeba regulovat distribuci léčiv tak, aby lékárny měly přístup ke všem lékům. Konstatoval, ţe
regulaci reexportu jiţ schválily všechny sousední státy.
Zpravodaj J. Zahradník navrhl přerušení projednávání tohoto bodu, coţ výbor
neschválil /hlasování 2-0-6/.
Př. O. Benešík poté navrhl usnesení, kterým výbor pro evropské záleţitosti I.
doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit vládní návrh zákona, kterým se
mění
zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní sluţbě, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 706/ a II. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona
ve výboru pro evropské záleţitosti /usn. č. 288, hlasování 6-1-1, Benešík Ondřej nehlasoval,
Toufar Lubomír – pro, Ploc Pavel – pro, Váhalová Dana – pro, Marková Soňa – pro,
Šenfeld Josef – pro, Valenta Jiří – pro, Zahradník Jan – proti, v příloze/.
7.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti
DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí /kód dokumentu 7687/16,
KOM(2016) 148 v konečném znění/

Př. O. Benešík uvedl, ţe se k projednání tohoto dokumentu výbor usnesl na 50. schůzi
konané dne 28. dubna 2016 prostřednictvím usnesení č. 267. Konstatoval, ţe poslanci
obdrţeli text dokumentu, rámcovou pozici vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve
spolupráci
s PI.
Dokument představila náměstkyně ministra financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Uvedla, ţe Evropská komise zveřejnila Akční plán v oblasti DPH v dubnu t. r. Dokument se
zaměřuje na úpravu systému DPH ve vztahu k budoucímu systému a na nástroje, které by
řešily situaci s daňovými úniky na DPH. Evropská legislativa však umoţňuje vyuţít
mechanismy proti podvodům v DPH na tuzemské úrovni pouze omezeně, proto se bude ČR
snaţit vyuţít moţnosti vyuţití dočasné výjimky.
Zpravodaj P. Ploc doplnil, ţe navrhovaná opatření v dlouhodobém horizontu
upřednostňují pouze jednu variantu definitivního reţimu DPH, a to zdanění přeshraničních
transakcí stejně jako tuzemských.
Zpravodaj P. Ploc navrhl závěr stanoviska, kterým výbor pro evropské záleţitosti
1. podporuje rámcovou pozici vlády ČR ze dne 6. května 2016 ke sdělení o akčním plánu
v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (kód Rady
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7687/16); 2. bere na vědomí sdělení Komise o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem
k jednotné oblasti DPH v EU (kód Rady 7687/16); 3. je názoru, ţe EU potřebuje jednodušší
systém DPH, který bude zároveň účinnější, stabilnější, odolnější vůči podvodům a
uzpůsobený jednotnému trhu; 4. zdůrazňuje, ţe zlepšení správní spolupráce a rozšíření
automatické výměny informací mezi daňovými správami členských států představuje jednu z
moţností, jak bojovat proti podvodům v oblasti DPH a 5. usnáší se postoupit dokument spolu
se
svým
usnesením
a rámcovou pozicí vlády ČR k informaci rozpočtovému výboru /hlasování 7-0-1/. Výbor
následně přijal finální usnesení /usn. č. 289, hlasování 7-0-1, Benešík Ondřej pro, Toufar
Lubomír – pro, Ploc Pavel – pro, Váhalová Dana – pro, Marková Soňa – pro, Šenfeld Josef
– pro, Valenta Jiří – pro, Zahradník Jan – nehlasoval, v příloze/.
9.

Dokumenty SZBP

Př. O. Benešík konstatoval, ţe členové výboru obdrţeli podkladový materiál k aktuální
společné zahraniční a bezpečnostní politice. Pokud by někdo z členů výboru měl zájem se
některému z témat věnovat podrobně, stačí o tom informovat sekretariát VEZ.
10.

Sdělení předsedy

Př. O. Benešík informoval, ţe VEZ bude ve dnech 2. – 4. října 2016 organizovat
setkání Visegradské čtyřky ve Zlínském kraji. Výbor přijal usnesení, kterým se usnáší
zorganizovat ve dnech 2. aţ 4. října 2016 ve Zlínském kraji setkání výborů pro evropské
záleţitosti parlamentů zemí Visegrádské čtyřky /usn. 290, hlasování 8-0-0 Benešík Ondřej
pro, Toufar Lubomír – pro, Ploc Pavel – pro, Váhalová Dana – pro, Marková Soňa – pro,
Šenfeld Josef – pro, Valenta Jiří – pro, Zahradník Jan – pro, v příloze/.
Př. O. Benešík avizoval poslední bilaterární cestu výboru do Švýcarska
a Lichtenštejnska. Navrhnul dva termíny, a to ve výborových týdnech od 19. září, nebo od
31. října. Poslanci se shodli na preferenci termínu od 31. října.
11.

Různé
K tomuto bodu nevystoupil ţádný poslanec.

Schůze skončila ve 12.30 hod.

/zapsala Eva Hadravová/
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Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Ondřej Benešík v. r.
předseda výboru

