Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období
163.

USNESENÍ
zemědělského výboru
z 58. schůze
dne 9. listopadu 2005
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích /sněmovní tisk 1116/
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Karla Macha,
náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě posl. MVDr. Jaroslava Pešána a po
rozpravě
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích /sněmovní tisk 1116/
s c h v á l i t ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:
1. K bodu 9:
V § 3 odst. 1 písm. v) se slovo „veterinárního“ na prvním i druhém místě zrušuje.
2. K bodu 17:
Stávající text nahradit novým, který zní:
„V § 3 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 7b zní:
„(5) Na nakládání s vedlejšími živočišnými produkty se nevztahuje zákon o odpadech s
výjimkou případů stanovených předpisem Evropských společenství7b).
______________________________________________

7b) Nařízení Evropského paramentu a Rady (ES) č. 1774/2002.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 7b se označuje jako poznámka pod čarou č. 7c, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.“.
3. Za bod 17 se vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy upravenými
předpisy Evropských společenství pojmy, jejichž obsah a význam nejsou definovány v tomto
zákoně, ale v uvedených předpisech, vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto
pojmů v uvedených předpisech.“.
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4. K bodu 22:
Stávající text nahradit novým, který zní:
„V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „ , předkládat výsledky těchto vyšetření, zkoušek a úkonů
krajské veterinární správě ve lhůtách jí stanovených“ nahrazují slovy „ve lhůtách stanovených
Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle § 44 odst. 1 písm. d)“, slovo „tyto“
se nahrazuje slovem „jejich“ a slova „§ 52 odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 52 odst. 3“.“.
5. K bodu 57:
Stávající text nahradit novým, který zní:
„V § 20 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 17b zní:
„(5) Živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu může chovatel prodávat v malých
množstvích ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Čerstvé
drůbeží maso, čerstvé králičí maso a vejce pocházející z vlastního hospodářství může chovatel
prodávat v malých množstvích ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo
spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo dodávat do místní maloobchodní prodejny,
která zásobuje přímo konečného spotřebitele. Vejce prodávaná v tržnici, na tržišti nebo do
místní maloobchodní prodejny musí být označena stanoveným způsobem17a). Za místní
maloobchodní prodejnu se v této souvislosti považuje maloobchodní prodejna v obci, jež je z
obcí, v nichž je maloobchodní prodejna, zpravidla nejblíže hospodářství chovatele. Med
pocházející z vlastního hospodářství může chovatel prodávat v malých množstvích ve své
domácnosti, svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v
jeho domácnosti, anebo dodávat do maloobchodní prodejny na území příslušného okresu,
která zásobuje přímo konečného spotřebitele; med prodávaný v tržnici, na tržišti nebo
dodávaný do maloobchodní prodejny musí být označen jménem, příjmením a místem trvalého
pobytu nebo pobytu17b) chovatele, druhem medu podle jeho původu, údajem o jeho množství a
datem minimální trvanlivosti.
__________________________________________
17b)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.“.

6. Za bod 57 se vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 20 odst. 6 se slova „mléko, výrobky z tohoto mléka a čerstvá, neprosvícená a
neoznačená vejce“ nahrazují slovy „mléko a výrobky z tohoto mléka“ a slova „mléko a vejce
pocházejí“ nahrazují slovy „mléko pochází“.
7. K bodu 63:
V § 21 odst. 6 se za stávající text doplňuje věta „Jde-li o zvěřinu z volně žijícího zvířete
vnímavého na trichinelózu, která je určena k domácí spotřebě účastníka lovu, anebo k dodání
v malém množství účastníkem lovu přímo konečnému spotřebiteli nebo do místní
maloobchodní prodejny (§ 20 odst. 5), jež zásobuje přímo konečného spotřebitele, musí
účastník lovu zabezpečit vyšetření této zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel) v laboratoři,
které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním
veterinárním ústavu, anebo v laboratoři, které bylo krajskou veterinární správou vydáno
povolení pro tento druh vyšetření podle § 50 odst. 2.“
8. K bodu 65:
V § 22 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova
„nedílnou součástí provozního a sanitačního řádu jsou zásady správné hygienické praxe a
postupy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP),“.

2

9. K bodu 123:
Bod 123 se zrušuje.
10. K bodu 125:
Stávající text nahradit novým, který zní:
„V § 44 odst. 1 písm. d) se za slovo „které“ na prvním místě vkládají slova „programy
ozdravování zvířat,“ a za slovo „roce,“ se vkládají slova „a to včetně lhůt k jejich provedení,
zveřejňuje jejich seznam ve Věstníku Ministerstva zemědělství a na svých webových
stránkách“.“
11. K bodu 133:
Stávající text nahradit novým, který zní:
„V § 48 odst. 1 písm. c) se zrušují slova „a uveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva
zemědělství“ a slova „vyhlašuje a ruší, popřípadě zmírňuje mimořádná veterinární opatření“
se nahrazují slovy „rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních
opatření“.“
12. K bodu 135:
Stávající text nahradit novým, který zní:
V § 48 odst. 1 písm. f) se za slovo „pokyny“ vkládají slova „s opatřeními“, za slovo
„nedostatků“ se vkládají slova „ , provádí interní audity a na základě jejich výsledků přijímá
vhodná opatření“ a slova „uspořádání a vybavení podniků“ se nahrazují slovy „konstrukci,
uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení“.
13. Za bod 143 se vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 48 odst. 1 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:
„q) vydává povolení k přijetí materiálů kategorie 1, materiálů kategorie 2 a zpracovaných
produktů pocházejících z materiálů kategorie 1 nebo 2 podle předpisu Evropských
společenství7b),“.
Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno r).“.
14. Za bod 144 se vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 49 odst. 1 písm. b) se za slovo „zdolávání“ vkládá čárka a slova „a stanoví
chovatelům lhůty pro předložení výsledků vyšetření zvířat, zdravotních zkoušek a povinných
preventivních a diagnostických úkonů podle § 5 odst. 1 písm. a),“ se nahrazují slovy
„schvaluje a v případě neprovedení stanovených povinných preventivních a diagnostických
úkonů [§ 5 odst. 1 písm. a), § 44 odst. 1 písm. d)] pozastavuje, popřípadě odnímá status
hospodářství úředně prostého nebezpečných nákaz“.“
15. K bodu 150:
Stávající text nahradit novým, který zní:
„V § 49 odst.1 písmeno r) zní:
„r) vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení
1. k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem
vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), nejde-li o povolení k provádění
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laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být
využívány pro účely státního veterinárního dozoru,
2. k výkonu některých veterinárních asanačních činností (§ 51 odst.1), nejde-li o
provozování asanačního podniku,“.“.
16. V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene s) doplňují slova „a předpisy Evropských
společenství“.
17. Za bod 150 se vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 49 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:
„s) vydává povolení k přijetí zpracovaných živočišných bílkovin podle předpisu Evropských
společenství7b),“.
Dosavadní písmena s) až u) se označují jako písmena t) až v).
18. Za bod 152 se vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 50 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Krajská veterinární správa může vydat povolení k provádění laboratorní, popřípadě
jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce
(trichinel), nejde-li o povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární
diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být využívány pro účely státního veterinárního
dozoru, osobě, která dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonná, k
výkonu této činnosti odborně způsobilá a bude ji vykonávat v prostředí a za veterinárních
hygienických podmínek odpovídajících druhu a rozsahu této činnosti.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6 .
X. V § 50 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“.
X. V § 50 odst. 6 se za slova „může povolení“ doplňují slova „vydané podle odstavce 1“ a na
konci odstavce se doplňuje věta „Krajská veterinární správa může povolení vydané podle
odstavce 2 změnit nebo odejmout, jestliže činnost není vykonávána řádně anebo se změnily
podmínky, za nichž bylo povolení vydáno.“.“.
19. K bodu 160:
Stávající text nahradit novým, který zní:
„V § 52 odst. 3 se odkaz na poznámku pod čarou č. 17a nahrazuje odkazem na poznámku pod
čarou č. 17j a na konci odstavce se doplňuje věta „Tyto laboratoře postupují při vyšetřování
vzorků podle norem a metod stanovených předpisy Evropských společenství25f) a jsou podle
nich hodnoceny.“.
Poznámka pod čarou č. 25f zní:
„25f) Čl.12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

20. K bodu 173:
Bod 173 se zrušuje.
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21. K bodu 215:
Stávající text nahradit novým, který zní:
„Hlava X včetně nadpisů zní:
„HLAVA X
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 71
Přestupky
(1) Krajská veterinární správa uloží fyzické osobě pokutu
a) až do výše 10 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku tím, že
1. nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d),
§ 6 odst. 1, 6 a 7, § 7 odst. 1 a 2, § 8 odst. 1 až 3 nebo § 9 odst. 2, nebo
2. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4 až 7, 21 odst. 1 až 4 a odst. 6 nebo
§ 25 odst. 1, nebo
3. nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 40 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 3 a 4
nebo § 42 odst. 3 písm. a),
b)
až do výše 20 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku tím, že
1. nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi
přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 13 odst. 3, § 14
odst. 1 nebo § 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1
písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4, nebo
2. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 19 nebo § 20 odst. 1 až 3, nebo
3. nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích
zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2,
§ 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 3 a 6, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 38b odst. 1 nebo § 38c
odst. 1 až 4, nebo
4. vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, bez tohoto
povolení, nebo
5. ztěžuje nebo maří výkon státního veterinárního dozoru nebo nesplní závazné pokyny
orgánu veterinární správy, nebo
6. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropských
společenství,
c) až do výše 50 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku tím, že poruší zákaz
uvedený v § 56a odst. 4, anebo nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z
mimořádných veterinárních opatření.
(2) Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je
dvojnásobkem částky uvedené v odstavci 1.
(3) Přestupek je spáchán opakovaně, pokud byl spáchán v době do jednoho roku od
právní moci rozhodnutí, jímž byla tomu, kdo se ho dopustil, uložena pokuta za přestupek
podle tohoto zákona.
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§ 72
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Krajská veterinární správa uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu
a) až do výše 300 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že
1. nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d) a
odst. 2, § 6 odst. 1, 5, 6 a 7, nebo
2. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené pro přepravu zvířat a péči o
ně v průběhu přepravy v § 7 nebo § 8 odst. 1 až 3, nebo
3. nesplní nebo poruší povinnost pořadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2,
povinnost provozovatele shromažďovacího střediska stanovenou v § 9a odst. 1 a 2
nebo povinnost obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1, nebo
4. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4 až 7, § 21 odst. 2 a 4, § 22 odst. 1
písm. d), § 24 odst. 1, § 25, 26 nebo § 27 odst. 1,
b) až do výše 500 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že
1. nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi
přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 nebo
§ 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo §
17a odst. 4, nebo
2. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 18 odst. 1, 2 a 4, § 21 odst. 6, § 22 odst. 1 písm.
a) až c) a e) až h) nebo § 23 odst. 1 až 3, nebo
3. nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3, § 40,
§ 41 odst. 1 až 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),
c) až do výše 1 000 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že
1. nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 3, anebo poruší zákaz uvedený
v § 56a odst. 4, nebo
2. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 19, § 20 odst. 1 až 3 nebo § 21 odst. 1 a 3, nebo
3. nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích
zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30
odst. 3, § 32 odst. 1, 3 a 6, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 37 odst. 3, § 38b odst. 1 nebo
§ 38c odst. 1 až 4, nebo
4. vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, bez tohoto
povolení, nebo
5. ztěžuje nebo maří výkon státního veterinárního dozoru nebo nesplní závazné pokyny
orgánu veterinární správy, nebo
6. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropských
společenství,
d) až do výše 2 000 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní
nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.
(2) Ústav uloží právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu
a) až do výše 300 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo
poruší povinnost stanovenou v § 66a odst. 3 nebo § 66c odst. 4,

6

b) až do výše 500 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo
poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 4, § 66a odst. 1 a 2, § 66b odst. 1 nebo § 66c
odst. 1 až 3,
c) až do výše 1 000 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní
nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 1.
(3) Krajská veterinární správa uloží pokutu až do výše 20 000 Kč podnikající fyzické
osobě, která se
a)
jako soukromý veterinární lékař dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší
povinnost stanovenou v § 6 odst. 4, § 12 odst. 2, § 17a odst. 6, § 61 odst. 1 nebo § 62
odst. 2, nebo
b)
jako soukromý veterinární technik dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo
poruší povinnost stanovenou v § 64 odst. 2 a 3.
(4) Za opakované nesplnění nebo porušení povinnosti nebo požadavků anebo za
opakované nesplnění nebo nedodržení podmínek nebo zákazu podle odstavců 1 a 2 (dále jen
"protiprávní jednání") lze uložit pokutu, která je dvojnásobkem částky uvedené v odstavci 1
nebo 2.
(5) Protiprávní jednání je opakované, pokud se ho právnická nebo podnikající fyzická
osoba dopustila v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž jí byla uložena
pokuta za předchozí protiprávní jednání podle právních předpisů o veterinární péči.
(6) Za porušení povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy3) uloží krajská
veterinární správa právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu podle zvláštních právních
předpisů3).
§ 73
Veterinární inspektoři mohou za méně závažná porušení povinnosti uvedená v § 71,
zjištěná při výkonu státního veterinárního dozoru, ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty
do výše 5 000 Kč, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a je-li osoba, která povinnost
porušila, ochotna blokovou pokutu zaplatit.
§ 74
Společná ustanovení
(1) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, době trvání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(2) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy orgán oprávněný k uložení pokuty
protiprávní jednání zjistil, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo.
(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(4) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad. Výnos pokut je příjmem
státního rozpočtu.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.
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22. K bodu 230:
Stávající text nahradit novým, který zní:
„V příloze č. 2 bodě 45. se slova „pulorová nákaza“ nahrazují slovy „pulorová nákaza/tyf
drůbeže“ a na konci se doplňují slova:
„60. Aethina tumida (tumidóza)
61. roztoč Tropilaelaps
62. další nákazy, o jejichž povinném hlášení rozhodnou orgány Evropské unie“.
23. Za bod se vkládá nový bod, který zní:
„X. V příloze č. 3 se na konci doplňují slova:
„19. další nákazy, o nichž tak stanoví orgány Evropské unie“.“.
24. K bodu 231:
Stávající text nahradit novým, který zní:
„V příloze č. 4 bodě 27. se slova „pulorová nákaza“ nahrazují slovy „pulorová nákaza/tyf
drůbeže“ a na konci se doplňují slova:
„40. infekční nekróza krvetvorné tkáně
41. Aethina tumida (tumidóza)
42. roztoč Tropilaelaps
43. další nákazy, o nichž tak stanoví orgány Evropské unie“.
25. K č á s t i I , č l . I I . :
Společná a přechodná ustanovení se doplňují o body 5 a 6, které znějí:
„5. Jestliže produkty, které spadají do působnosti vyhlášky č. 376/2003 Sb., o veterinárních
kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů,
a příslušných předpisů Evropských společenství39) a které byly dovezeny před 1. lednem
2005 a uskladněny ve svobodných celních pásmech, svobodných skladech a schválených
celních skladech nebo prostorech osob zásobujících plavidla v mezistátní námořní
dopravě (§ 37), aniž by byly provázeny veterinárním osvědčením odpovídajícím
příslušným předpisům Evropských společenství, neopustily sklady, v nichž byly
uskladněny, do 31. prosince 2005 a zůstaly v uskladnění, musí být od 1. ledna 2006
zničeny pod dohledem úředního veterinárního lékaře40). Náklady tohoto opatření nese
vlastník uvedených produktů.
6. Pokud se v jiných právních předpisech používá pojem „konfiskáty živočišného původu“,
rozumí se tím „vedlejší živočišné produkty“.“.
Poznámky pod čarou č. 39 a 40 znějí:
„39)

Rozhodnutí Rady 79/542/EHS, v platném znění.
Rozhodnutí Komise 94/984/ES, 97/221/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/609/ES, 2003/779/ES a
2004/438/ES v platném znění.
40) Rozhodnutí Komise 2005/92/ES ze dne 2. února 2005 o veterinárních podmínkách, osvědčeních a
přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného
původu ve svobodných pásmech, svobodných skladech a v prostorech hospodářských subjektů zásobujících
prostředky přeshraniční námořní dopravy ve Společenství.
Rozhodnutí Komise 2005/93/ES ze dne 2.února 2005 o přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a
doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu v celních skladech ve Společenství.“.
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26. K č á s t i I I , č l . I V . :
Doplnit nový bod 1, který zní:
„V položce 68 se slova „osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím
výsledku“ nahrazují slovy „společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD)“.
27. K č á s t i I I , č l . I V . :
K (dosavadnímu) bodu 3:
Slova „osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím výsledku“ se nahrazují
slovy „společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD)“.
28. K č á s t i I I I , č l . V :
Čl. V zní:
„Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.

II.
p o v ě ř u j e předsedu výboru,
aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.
III.
z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi zemědělského výboru.

Miloslava V o s t r á v.r.
ověřovatelka výboru

MVDr. Jaroslav P e š á n v.r.
zpravodaj výboru

Ing. Ladislav S k o p a l v.r.
předseda výboru
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