
                 

             

 

V Praze dne 16. prosince 2020 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,  

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem jménem organizací, které sdružují a reprezentují naprostou 
většinu českého hospodářství, ohledně návrhu zákona, který nás velmi znepokojuje.  

Jde o pozměňovací návrh č. 6922 k vládnímu návrhu 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 (sněmovní tisk 502), který stanoví podíl prodaných českých potravin (vyrobených v ČR a z českých 
surovin) v obchodech na minimálně 55 % v roce 2022 s postupným nárůstem až na 73 % v roce 2028.  

Apelujeme na každého z Vás, odmítněte tento návrh, který je nejen v praxi nerealizovatelný  
a nekontrolovatelný, ale především přináší poškození českých spotřebitelů, ohrožení českého exportu, a 
evidentní porušení pravidel jednotného vnitřního trhu EU (články 34 a 49 Smlouvy  
o fungování Evropské unie), na což ostatně opakovaně upozornila Evropská komise (např. formou dopisu 
komisaře T. Bretona) i Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Jak chceme hájit české národní 
zájmy, které spočívají zejména v udržení otevřenosti zahraničních trhů pro český vývoz, na kterém závisí 
prosperita této země, když se snažíme v jednom dílčím segmentu ekonomiky hranice uzavřít? Myslíte si, že 
se to obejde bez reakce? A jak nás poté budou vnímat zahraniční partneři v situaci, kdy více než kdy jindy je 
pro nás důležitá efektivní mezistátní a mezinárodní spolupráce?  

Již před několika měsíci jsme byli ve stejné situaci. Tehdy jste rozumně na základě apelů široké odborné i laické 
veřejnosti vrátili obdobné návrhy na povinné kvóty zpět k diskusi a přepracování. Důkladné vyhodnocení ani 
diskuse k tomu ale neproběhly.  

Upozorňujeme, že tyto návrhy nepomohou ve svém důsledku ani samotným zemědělcům. Naopak přinesou 
jen zmatky, žaloby vůči České republice, enormní byrokratickou zátěž pro podnikatele  
a ostudu pro všechny, kteří tento populistický návrh podpořili. V případě schválení to bohužel také silně 
poškodí důvěryhodnost celé naší země v zahraničí.  

Naprosto souhlasíme s tím, aby český stát podporoval rozvoj české zemědělské i potravinářské výroby. Ale je 
nutné tak činit rozumně, v rámci pravidel a dostatečně efektivně. Navrhujeme například dále systematicky 
rozšiřovat a cílit dotační programy, všestranně podporovat zefektivňování českého zemědělství a potravinářství, 
realizovat marketingové kampaně na podporu českých výrobků, státní orgány také mohou kontrolovat a 
testovat produkty. Podporujme české zemědělce a potravináře stejně, jako to dělají vyspělé státy západní 
Evropy, nesnažme se ale likvidovat volný trh, na kterém, jak znovu důrazně opakujeme, životně závisí 
prosperita této země a jejích občanů.  

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádáme Vás, abyste prokázali, že hájíte dlouhodobé zájmy a 
seriózní pověst celé naší země, a jednoznačně odmítli pozměňovací návrh č. 6922, projednávaný v souvislosti 
s novelizací zákona o potravinách a tabákových výrobcích.  

Přejeme Vám šťastnou ruku při hlasování a příjemné prožití vánočních svátků. 

S pozdravem, 
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