Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného pro 2. čtení
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
sněmovní tisk č. 98
___________________________________________________________________________
1) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 16 (§ 2da odst. 1 písm. a):
V čl. I se za dosavadní bod 16 vkládá nový bod 17, který zní:
„17. V § 2da odst. 1 písmeno a) zní:
„a) podnikatelům,“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
2) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 17 (§ 2da odst. 2 písm. a):
V čl. I se za navrhovaný bod 17 (pozměňovací návrh Zemědělského výboru č. 9) nově bod 18
vkládá nový bod 19, který zní:
„19. V § 2da odst. 3 písmeno a) zní:
„a) vznik, reprodukci a rozvoj podniků a farem,“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
3) K části první k čl. I (změna zákona o zemědělství) k bodu 17 (§ 2da odst. 3 písm. d):
V čl. I se za dosavadní bod 17 (nově 20) vkládá nový bod 21, který zní:
„21. V § 2da odst. 1 písmeno d) zní:
„d) rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve venkovských oblastech u podnikatelů a
obcí a dobrovolných svazků obcí, včetně podpory budování infrastruktury,“.
Dosavadní novelizační body se přečíslují.
Odůvodnění:
K bodům 1 až 3:
Navrhuje se, aby podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým
a lesnickým fondem, a.s. (PGRLF, a.s.) bylo možné poskytovat na vznik a rozvoj podniků
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nebo na rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve venkovských oblastech také
podnikatelům, kteří nepůsobí v oblasti zemědělství, lesnictví vodního hospodářství a
zpracovatelského průmyslu, jde-li o zpracování produkce zemědělské výroby a potravin.
Záměrem je vytvoření možností na podporu rozvoj venkova jako celku s tím, že je
předpokládáno, že programy podpory budou zaměřeny zejména na rozvoj mikropodniků či
podporu začínajících podnikatelů. Z uvedeného důvodu je navržena změna § 2da odst. 1
písmeno a), odst. 3 písmeno a) a d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů.
Podle § 2da odst. 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, stanoví vláda na návrh
ministerstva podmínky poskytování podpor PGRLF, a.s. Z tohoto důvodu je zřejmé, že
podpory poskytované PGRLF, a.s. představují jeden z nástrojů státu při provádění aktivní
zemědělské politiky a politiky vedoucí k rozvoji venkova. Finální rozhodování o programech
podpor, jejich formě a podmínkách jsou přijímány mimo PGRLF, a.s. Navrhovaná změna
povede k tomu, že ministerstvo, respektive vláda bude moci vybrat takovou formu podpory,
která bude v konkrétním případě nejefektivnější a prostřednictvím PGRLF, a.s. realizovat
svou zemědělskou politiku, politiku rozvoje venkova nebo případně reagovat na krizové
situace. Zakotvení nových forem podpor PGRLF, a.s. nebo rozšíření možných příjemců
podpor naopak neznamená, a to i s ohledem na výše uvedené, že podpora v nově
navrhovaných formách či pro nově navrhované příjemce podpory, musí být připravena nebo
schválena.
Finální rozhodování vlády o programech podpor PGRLF a.s. se v zákoně č. 252/1997
Sb., o zemědělství, nemění.
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