Zápis
z 5. schůze v 11. funkčním období
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
konané dne 30. května 2017 od 9:00 hodin
v Zaháňském salonku, Valdštejnský palác
Přítomni: Milada Emmerová, Jan Horník, Šárka Jelínková, Jan Látka, Zbyněk Linhart,
Radko Martínek, Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček, Božena Sekaninová, Petr Šilar, Petr
Vícha, Miloš Vystrčil, Jan Žaloudík
Omluveni: Jan Burian, Tomáš Czernin, Jan Hajda,
Hubáčková, Karel Kratochvíle, Emilie Třísková, Jiří Vosecký

Zdeňka

Hamousová,

Anna

Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení schůze komise
2. Senátní tisk č. 108 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
zástupce předkladatele: zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
zpravodaj komise: sen. Božena Sekaninová
3. Senátní tisk č. 122 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
zástupce předkladatele: zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
zpravodaj komise: sen. Vladimír Plaček
4. Různé
5. Termín příští schůze
1. Zahájení schůze komise
Předseda komise přivítal přítomné senátory na 5. schůzi komise, omluvil nepřítomné
senátory a vzhledem k nízké účasti členů komise na začátku schůze odložil hlasování o
programu jednání a určení ověřovatele schůze komise na později a přešel k bodu 2.
2. Senátní tisk č. 108 – stavební zákon
Předseda komise přivítal na jednání schůze komise zástupce předkladatele, náměstkyni
ministryně pro místní rozvoj ČR paní Marcelu Pavlovu, dále zástupce MPO ředitele
Serafína a ředitelku Fialovou a za Ministerstvo dopravy ČR náměstka Ferance. Udělil
slovo zástupkyni předkladatele paní Pavlové. Ta ve svém vystoupení především
představila novelu zákona, jejímž cílem je zjednodušení stavebního řízení pro všechny
druhy staveb mimo staveb vojenských a leteckých. Náměstkyně doporučila návrh
stavebního zákona ke schválení ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR.
Před vystoupením zpravodajky komise nechal předseda komise dodatečně hlasovat o
schválení pořadu jednání komise (jednomyslně schváleno) a jako ověřovatel byl
jednomyslně schválen sen. Jan Látka.

Poté předal slovo zpravodajce komise sen. Boženě Sekaninové, která ve svém vystoupení
shrnula dopady této novely na další legislativu – změna stavebního zákona ovlivní dalších
čtyřicet pět zákonů, např. zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, horní zákon a
mnoho dalších. Projednávání novely zákona trvalo celkem dva roky. Na závěr své
zpravodajské zprávy (rozeslána všem e-mailem) navrhla zpravodajka schválit návrh
zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. V obecné rozpravě vystoupil
náměstek ministra dopravy ČR p. Feranec s informací o zapojení ministerstva v průběhu
celého projednávání a podporou pro tento návrh zákona. V obecné rozpravě vystoupili
také senátoři R. Martínek, který poděkoval náměstkyni Pavlové za perfektně připravené
podklady k PN, což byla velká pomoc při projednávání takto složité novely v krátkém
čase. Také on podpořil návrh na schválení. Sen. Horník upozornil, že návrh zákona
postoupený z PS se liší od původního návrhu MMR ČR, PS do návrhu zákona zapracovala
celkem 130 PN. V podrobné rozpravě vystoupil M. Nenutil, který také ocenil práci MMR na
podkladech k tomuto zákonu. Avizoval pozměňovací návrh týkající se předběžné držby,
který bude podávat při projednávání na plénu Senátu. V rozpravě nebyly podány žádné
pozměňovací návrhy, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu zpravodaje komise –
doporučit schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou –
hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 5 – návrh byl přijat, viz usnesení č. 22.
3. Senátní tisk č. 122 – zákon o pohřebnictví
Předseda komise přivítal na jednání zástupce předkladatele návrhu zákona, náměstkyni
ministryně pro místní rozvoj ČR paní Kláru Dostálovou a požádal ji o souhrnné stanovisko
k této legislativní normě. Náměstkyně ministryně představila stručně zákon jehož cílem
je především vytvoření metodiky pro kontrolu a citlivé zacházení s lidskými ostatky. Byla
vytvořena pracovní skupina, která zapracovala velké množství návrhů vzešlých od
podnikatelů v pohřebnictví, zdravotnických a sociální zařízení a měst či obcí. Ve výborech
Senátu byl návrh přijat pozitivně. Zpravodaj komise sen. Plaček ve svém zpravodajském
vystoupení poděkoval MMR ČR za aktivitu v této oblasti, k novelizaci zákona dochází po
16 letech a je opravdu potřebná. Změny se zaměřily především na oblast státního dozoru
v pohřebnictví, působnosti obcí a krajů při zřizování pohřebišť (=hřbitovů) a změny se
dotkly také podnikatelské činnosti v pohřebnictví. Na závěr svého vystoupení podal návrh
schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. V obecné
rozpravě se senátoři zabývali terminologií, která je v NZ používána a dle nám. Dostálové
byla právě tato oblast řešena v úzké součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví ČR.
V podrobné rozpravě nikdo nevystoupil a nebyl ani podán PN. Předseda komise nechal
hlasovat o návrhu zpravodaje – schválit návrh zákona ve znění postoupeném
Poslaneckou sněmovnou – hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, návrh byl přijat, viz
usnesení č. 23.
Předseda komise poděkoval předkladatelům i zpravodajům za účast a jednání komise a
přešel k dalšímu bodu.
4. Různé
Předseda upozornil na nejbližší akce komise, na které je možné se ještě přihlásit. Jedná
se o návštěvu Lysé nad Labem ve dnech 22. – 23. června 2017, dále návštěvu Státního
pozemkového úřadu v Praze dne 6. června 2017. Plánované je také pracovní jednání
s vedením Národního památkového ústavu v Praze a připravuje se jednání na téma lékaři
na venkově.
Senátor Plaček poděkoval členům komise za účast na výjezdním zasedání komise na
Opavsku.

5. Termín příští schůze
Termín příští schůze komise nebyl stanoven.
Na závěr předseda poděkoval přítomným členům za účast na jednání komise.

sen. Miroslav Nenutil, v. r.
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

sen. Jan Látka, v. r.
ověřovatel Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
Zapsala:
Kateřina Šarmanová
tajemnice Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

