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Ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 15. června 2005
A. Poslanec Josef Vícha
Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 14 odst. 4 se na konci doplňuje věta „Pro účely ornitologického výzkumu dále neplatí
zákaz odchytu ptáků do sítí za použití zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení.“.“.

B. Poslanec Josef Mandík
1. Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 4 odst. 1 písm f) se za slova „živých zvířat jako lákadel“ vkládají slova „nebo
nástrah, aniž by to vyžadoval lov1d)“.“.
2. Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 4 odst. 1 písm. t) se za slova „jikry nebo mlíčí“ vkládají slova „pokud se nejedná o
výzkum a umělý chov ryb a“.“.
3. Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 5 odst. 3 větě druhé se středník nahrazuje tečkou a zbytek věty se zrušuje.“.
4. Vkládá se nový bod, který zní:
„… V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Při průmyslovém zpracování ryb se omráčení ani vykrvení neprovádí.“.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.“.
5. Vkládá se nový bod, který zní:
„…. V § 14 odst. 1 písm. n) se za slovo „návnada“ doplňují slova „ , nebo nástraha, nejde-li o
lov podle zvláštních předpisů1d).“.“.
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C. Poslankyně Dagmar Mocová
Do předkládaného návrhu zákona se doplňují následující novelizační body:
1.
V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.“.
2.

V § 3 se na konci textu písmene ff) doplňují slova „ ; za místo odjezdu se považuje také
shromažďovací středisko,2) pokud místo první nakládky je od uvedeného
shromažďovacího střediska vzdáleno méně než 100 km nebo pokud při vzdálenosti
větší než 100 km byl zvířatům poskytnut odpočinek minimálně 6 hodin a před novou
nakládkou byla zvířata nakrmena a napojena“.

3.

V § 4 odst. 1 písm. g) se za slovo „žlázy,“ vkládají slova „amputovat části křídel ptáků,
pokud se nejedná o zákrok provedený na mláďatech do 72 hodin po jejich vylíhnutí,“.

4.

V § 5b odst. 2 písm. b) se slova „a použitý dopravní prostředek není vybaven zařízením
umožňujícím naložení zvířete, aniž by mu byla způsobena bolest, utrpení, zranění nebo
jiné poškození,“ zrušují.

5.

V § 8a odst. 7 písmeno a) zní:
„a) zvířata jsou přepravována v zabezpečených kontejnerech, které
1. jsou při přepravě savců a ptáků náležitě větrané a obsahují dostatečné množství
vody a krmiva, s výjimkou mláďat drůbeže, pokud se důvodně předpokládá,
že bude cesta dokončena do 72 hodin po jejich vylíhnutí,
2. zabezpečují při přepravě ryb udržování přepravní teploty a okysličení vody,
odpovídající danému druhu ryb,“.

6.

V § 14 odst. 1 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.

7.

V § 14 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou
č. 4 a 4a znějí:
„(2) Ustanovení § 14 odst. 1 písm. k) a l) se nevztahuje na odchyt nebo usmrcování ryb
podle zvláštního právního předpisu.4)
(3) Ustanovení § 14 odst. 1 písm. h), k) a l) se nevztahuje na případy, kdy orgán státní
správy myslivosti rozhodne o povolení, popřípadě uložení úpravy stavu zvěře podle
zvláštního právního předpisu,4a) a je zabezpečeno, že účinek opatření se bude vztahovat cíleně
na vyjmenovaný druh zvěře a nezpůsobí utrpení jiným zvířatům.“.
______________________________
4)
§ 13 odst. 4 zákona č. 99/2004 Sb.
4a)
§ 45 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb.“.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.
8.

V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na osoby, které během studia provádějí
manipulaci s pokusným zvířetem nebo zákrok vymezený projektem pokusů, v uživatelském
zařízení, kterému byla udělena akreditace ústřední komisí podle § 15 odst. 1 písm. f), a za
přímého dozoru osoby odborně způsobilé podle § 17 odst. 1, která dbá na to, aby bylo
postupováno v souladu se zákonem a aby bylo zamezeno týrání zvířat.“.

-49.
V § 18 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a vkládá se nové písmeno a), které zní:
„a) osoba, která řídí činnost komise,“.
Dosavadní písmena a) až c) se označují b) až d).
10.

V § 18 odst. 4 se slova „písm. a) a b)“ nahrazují slovy „písm. a), b) a c)“ a slova
„odstavci 3 písm. c)“ nahrazují slovy „odstavci 3 písm. d)“.

11.

V § 18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Odborná komise rozhoduje hlasováním, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas osoby,
která řídí činnost komise.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
12.

V § 18a odstavec 4 zní:
„(4) Vedoucí pokusu nebo jeho zástupce se nesmí účastnit na zpracování stanoviska,
které se týká jeho projektu pokusů, jako člen odborné komise, komise příslušného státního
orgánu [§ 19 odst. 1 písm. d)] nebo ústřední komise.“.
13.

V § 19 se doplňují odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 5b znějí:
„(3) Kde se v přímo použitelných předpisech Evropských společenství5b) mluví o
a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím
pro účely tohoto zákona ústřední orgán státní správy nebo jiný orgán státní správy, do jehož
působnosti náleží výkon příslušného oprávnění nebo provedení příslušného opatření, anebo
orgán, na který byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření
přeneseny,
b) příslušném veterinárním úřadu, rozumí se tím pro účely tohoto zákona orgán veterinární
správy, do okruhu jehož působnosti byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění
příslušného opatření tímto zákonem svěřeny, popřípadě do okruhu jehož působnosti se
zřetelem na svůj význam, povahu a srovnatelné úkoly náleží.
(4) Kde se v předpisech uvedených v odstavci 3 mluví o opatřeních k zajištění
dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito předpisy
nebo k odstranění zjištěných nedostatků, rozumí se tím odpovídající opatření podle tohoto
zákona.
(5) Osoby, které jsou povinny plnit povinnosti uložené jim tímto zákonem, jsou
povinny plnit v oblasti ochrany zvířat také povinnosti, které pro ně vyplývají z předpisů
uvedených v odstavci 3.
_____________
5b)
Například nařízení Rady č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro
místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS, nařízení
Rady 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES č. 1255/1997 pokud jde
o použití míst zastávek, nařízení Rady (ES) č. 411/98 o doplňkových požadavcích na ochranu
zvířat u silničních vozidel používaných pro delší než osmihodinovou přepravu zvířat.“.
14. V § 21 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) plní úkoly vyplývající pro ni z přímo použitelných předpisů Evropských společenství,5b)“.
Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena c) až m).
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„b) plní úkoly vyplývající pro ně z přímo použitelných předpisů Evropských společenství,5b)
zejména vykonávají dozor nad plněním povinností fyzických a právnických osob
vyplývajících z těchto předpisů,“.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena c) až j).
16.

V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které
včetně poznámky pod čarou č. 5c zní:
„k) rozhodují o udělení, pozastavení nebo odnětí schválení vydaného stanici
odpočinku.5c)
______________________________
5c)
Nařízení Rady č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa
zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS.“.
17. V § 22 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) plní úkoly vyplývající pro ni z přímo použitelných předpisů Evropských společenství,5b)
zejména vykonává dozor nad plněním povinností fyzických a právnických osob vyplývajících
z těchto předpisů v případech, kdy si to vyhradí,“.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
18.

V § 24 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Obec vydá na základě žádosti podle § 8 odst. 3 písm. b) písemný souhlas
s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu zvířat. Tento souhlas lze vydat jen na základě
kladného vyjádření příslušného orgánu veterinární správy o tom, že pořadatel předložil
schválený řád ochrany zvířat. Bez tohoto souhlasu nelze veřejné vystoupení nebo svod
pořádat. Obec tento souhlas nevydá, pokud by jeho vydání mohlo narušit místní záležitosti
veřejného pořádku, zejména veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti osob nebo zvířat, zdraví a majetku.
(4) Na území hlavního města Prahy plní úkoly podle odstavce 3 příslušný úřad městské
části hlavního města Prahy.“.
19.

V § 24a odst. 4 se slova „písm. i),“ nahrazují slovy „písm. j), písemně“.

20.

V § 25 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které
znějí:
„(2) Provádí-li Evropská komise v České republice svými odborníky, popřípadě i
odborníky z jiných členských států, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném Evropskou komisí
pro tyto účely, ve spolupráci s orgány ochrany zvířat (§ 19 odst. 1) kontroly dodržování a
jednotného uplatňování povinností a požadavků, stanovených tímto zákonem a prováděcími
právními předpisy vydanými na jeho základě, anebo přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství,5b) orgány ochrany zvířat jim poskytují věcnou a osobní pomoc a
informace potřebné k provedení této kontroly.
(3) Pro provádění kontrol uvedených v odstavci 2 platí ustanovení odstavce 1 obdobně.
Zejména musí být těmto odborníkům umožněn stejný přístup do míst, zařízení a částí
dopravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, jaký mají pracovníci orgánů
ochrany zvířat pověření výkonem dozoru. Informace získané těmito odborníky v průběhu
kontrol a závěry z nich nesmí sloužit jiným účelům, než předmětu kontroly.“.
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21.

V § 29 odst. 2 se slova „§ 18 odst. 5 písm. g)“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 6 písm. g)“.

22.

V § 29b se slova „§24a a 28a“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 3 a 4, 24a a 28a“.

Poznámka:
Označení novelizačních bodů bude po hlasování zapracováno do návrhu zákona.

V Praze dne

17. června 2005

MVDr. Josef Řihák, v.r.
zpravodaj zemědělského výboru

