
 

 

 

 

           

 

V Praze dne 7. dubna 2021 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,  
 
jménem našich svazů a asociací, které zastupují rozhodující část české ekonomiky, se na Vás 
obracíme v souvislosti s probíhající novelizací zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, která byla usnesením senátu č. 149 
vrácena zpět k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (sněmovní tisk 502/11).  

Apelujeme na Vás tímto, abyste podpořili změnu přijatou jednomyslně v Senátu Parlamentu ČR, 
která z daného zákona vypouští ustanovení o tzv. potravinových kvótách. Jde o nelegální, 
nelegitimní a nerealizovatelné opatření, které by poškodilo pověst České republiky a způsobilo 
obrovskou nejistotu na celém spotřebitelském trhu.  

Zároveň by bylo velmi nešťastné, pokud by novelizace zákona nebyla schválena vůbec a vše se 
vrátilo na začátek legislativního procesu. Upozorňujeme, že novelizace mj. obsahuje tak žádanou 
specifikaci tzv. dvojí kvality potravin, transponuje několik směrnic EU, vymezuje kompetence institucí, 
upřesňuje podmínky pro značení česká potravina a přináší i další velmi potřebné změny.  

Dovolte nám ještě jednou v této souvislosti shrnout důvody, proč jsou nepřijatelné tzv. potravinové 
kvóty, které byly obsaženy ve verzi návrhu zákona schválené Poslaneckou sněmovnou a které 
stanovovaly pevný procentuální podíl objemu prodejů ve středních a větších obchodech pro 
potraviny z České republiky.  

 

• Kvóty jsou v rozporu s principy jednotného vnitřního evropského trhu, a tedy i s našimi 

mezinárodními závazky v rámci EU – konkrétně s čl. 34 a 49 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Potvrdil to ostatně i dopis evropského komisaře Bretona a také usnesení Výboru Poslanecké 

sněmovny pro evropské záležitosti.  

• Kvóty by ohrozily export, na němž je česká ekonomika minimálně z 80 % závislá. Nelze „ohradit“ 

republiku v jednom ekonomickém segmentu a v dalších segmentech bez následků těžit z volného 

trhu. Velmi pravděpodobně by na toto protekcionistické opatření recipročně reagovaly další 

členské země, což by výrazně poškodilo tuzemské hospodářství.  

• Kvóty by vedly k výraznému omezení konkurence na českém trhu, tedy i značnému omezení 

nabídky a zdražení výrobků pro spotřebitele. Česká republika není v mnoha segmentech potravin 

vůbec soběstačná a čeští potravináři nemohou sehnat dostatek surovin pro svou výrobu 

z tuzemska, což nelze změnit během pár měsíců.  

• Poslanecký pozměňovací návrh přinášející do zákona kvóty byl napsán tak, že nebude v praxi 

realizovatelný ani vymahatelný. Určuje povinný podíl z prodejů, nikoliv nabídky, navíc objem 

prodejů definuje hmotností. Celé je to bezprecedentní opatření, které by na trhu vyvolalo 

hlubokou právní nejistotu a enormní byrokratickou zátěž. I samotný Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, který by měl jeho dodržování kontrolovat, se proti tomuto opatření 

veřejně ohradil a označil ho za neaplikovatelné. 

 



 

 

 

 

           

 

Jsme jednoznačně pro to, aby Česká republika systematicky a výrazně podporovala české zemědělce 

a potravináře, musí se tak však dít koncepčně a efektivně. Navrhujeme dále pracovat na cílených 

dotačních programech, zaměřit se na zvyšování efektivity, snižovat byrokratickou zátěž, realizovat 

mohutné marketingové kampaně a systematicky vzdělávat spotřebitele. To vše jsou vyzkoušené cesty 

i ze zahraničí. Jděme po nich a bojujme za skutečné české státní zájmy.  

Případné schválení kvót by České republice přineslo jednoznačně mezinárodní ostudu. Navíc v době 

koronavirové krize, kdy naše země potřebuje mezinárodní spolupráci více než kdy jindy. Žádáme Vás 

tedy znovu, abyste podpořili pozměňovací návrhy Senátu a finálně schválili novelizaci zákona  

o potravinách bez kvót. Jsme zcela přesvědčeni, že se tak zasloužíte o stát.  

Děkujeme ještě jednou a přejeme, ať se i v této nelehké době daří.  

 

S přátelským pozdravem  
    

 

 

 

 

  

Tomáš Prouza 
prezident 

Svaz obchodu 
 a cestovního ruchu ČR 

v.r. 

Jaroslav Hanák 
prezident 

Svaz průmyslu  
a dopravy ČR 

v.r. 
 

Jan Levora 
výkonný ředitel 
České sdružení  

 pro značkové výrobky 
v.r. 

 
 
 

Vladimír Dlouhý 
prezident 

Hospodářská komora ČR 
v.r. 

 

Dana Večeřová 
prezidentka 

Potravinářská komora ČR 
v.r. 


