Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
(tisk 388)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního zemědělského výboru č. 102
z 23. schůze konané dne 15. května 2019 (tisk 388/2)

1.

V části první čl. I se za bod 5 vkládá nový bod X, který zní:
„X. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:
„(4) Členem honebního společenstva se nestává stát s honebními pozemky, se kterými je
příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, a to ani v případě honebních pozemků, kde
je příslušný hospodařit se spoluvlastnickým podílem. Honební pozemky podle věty první
získávají postavení přičleněných pozemků uznané společenstevní honitby39).
____________
39)
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.“.“.
Následující body se přečíslují.

2.

V části první čl. I bodu 7 se slova „Zákon č. 229/1991 Sb.“ nahrazují slovy „§ 9 zákona
č. 229/1991 Sb.“.

3.

V části první čl. II se doplňuje bod 5, který zní:
„5. Členství státu v honebním společenstvu s honebními pozemky uvedenými v § 4 odst.
4 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro honební pozemky a spoluvlastnické
podíly k pozemkům, se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, se použije
§ 4 odst. 4 tohoto zákona obdobně. Pro stanovení nároku na vypořádací podíl se použije
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

4.

V části druhé čl. III se za bod 21 vkládá nový bod X, který zní:
„X. V § 18 odst. 1 se slovo „fondu“ nahrazuje slovy „státního rozpočtu“.“.
Následující body se přečíslují.

5.

Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

-2„ČÁST ČTVRTÁ
Zrušovací ustanovení
Čl. VI
Nařízení vlády č. 65/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb.,
o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu, se
zrušuje.“.
Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a dosavadní čl. VI se označuje jako čl.
VII.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 6. června 2019
B.

Poslanec Jan Pošvář

(SD 2898)
Vkládá se nový novelizační bod 2, který zní:
„2. V § 3 odstavci 2 se číslo „50 000“ nahrazuje číslem „100 000“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.

V Praze dne 7. června 2019

David P r a ž á k, v.r.
zpravodaj garančního zemědělského výboru

