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Vládní návrh

na vydání

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. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů
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ZÁKON
ze dne ………………………. 2009,
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. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna veterinárního zákona
Čl. I
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona
č. 182/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 48 odst. 1 písmeno q) včetně poznámek pod čarou č. 25g až 25i zní:
„q) určí na žádost orgánu vykonávajícího státní dozor podle zákona o České obchodní
inspekci25g) nebo zákona o Celní správě České republiky25h), který státní veterinární ústav
provádí laboratorní vyšetření k identifikaci živočišného druhu podle předpisu Evropských
společenství, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj
kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže25i),

CELEX: 32007R1523
______________________

25g) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
25h) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
25i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje
uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 25g „Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března
2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality.
Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení
a označení původu zemědělských produktů a potravin.“ se označuje jako poznámka pod
čarou č. 25j, poznámka pod čarou č. 25g „Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů.“ se označuje jako poznámka pod čarou č. 25k a poznámky pod čarou
č. 25h až 25j se označují jako poznámky pod čarou č. 25l až 25n, a to včetně odkazů na
poznámky pod čarou.
2. V § 49 odst. 1 písm. p) se doplňuje bod 3, který zní:
„3. dodržovány povinnosti nebo požadavky stanovené předpisem Evropských společenství,
kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí
kůže a výrobky obsahující tyto kůže25i), jedná-li se o surové kočičí a psí kůže,“.
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CELEX: 32007R1523
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. II
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb.,
zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., 258/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona
č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 23 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:
„(12) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků
stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se zakazuje
uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující
tyto kůže29), nejedná-li se o surové kočičí a psí kůže.

CELEX: 32007R1523
______________________
29)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje
uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže.“.

2. V § 23a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Česká obchodní inspekce je oprávněna zajistit kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto
kůže, s výjimkou surových kočičích a psích kůží, a nařídit jejich zničení, a to na náklady toho,
kdo porušil zákaz stanovený přímo použitelným předpisem Evropských společenství29).“.

CELEX: 32007R1523
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako 5 až 7.
3. V § 23a odst. 7 se slova „podle odstavce 4“ nahrazují slovy „podle odstavce 5“.
4. V § 24 odst. 1 se v písmenu b) slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno b) se vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým
se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže29), nebo“.
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CELEX: 32007R1523
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
5. V § 24 odst. 9 písm. a) se slovo „x)“ nahrazuje slovem „w)“.
6. V § 24 odst. 9 písm. b) se za slova „písm. c)“ vkládají slova „a d)“.
7. V § 24 odst. 9 písm. d) se slova „písm. y)“ nahrazují slovy „písm. x)“.
8. V § 24a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým
se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže29),“.

CELEX: 32007R1523
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. OBECNÁ ČÁST
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA
1.

DŮVOD PŘEDLOŽENÍ

1.1.

Název

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. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.2.

Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností

Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží
na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení
pravidel v obchodě s kůžemi a výrobky z nich, která do současnosti sice v některých zemích
řešila tuto problematiku, ale vzhledem k jejich různorodosti se stávala spíše brzdou
ve vzájemném obchodě, vydal Evropský parlament a Rada (ES) dne 11. prosince 2007
nařízení č. 1523/2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet
z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže (dále jen „nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007“).
Cílem nařízení je sladění právních předpisů na úrovni Společenství upravujících
obchod s kočičími a psími kůžemi nebo výrobky z těchto kůží za účelem odstranění překážek
na trhu kožešin.
V souvislosti s výše citovaným nařízením, stanovujícím zákaz uvádět na trh
ve Společenství, dovážet do Společenství nebo z něj vyvážet kůže z koček a psů a výrobky
tyto kůže obsahující, je povinností členského státu vymezit dohlížející orgán a stanovit sankce
za případné porušení tohoto nařízení. Dále je každá členská země povinna oznámit Komisi,
jaké analytické metody bude používat k identifikaci živočišného druhu, z něhož pochází
kožešina.
2.

NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ

2.1.

Návrh možných řešení, včetně nulové varianty

Varianta 1 - nulová
Uvedenou variantu nelze využít, Česká republika jako členský stát je povinna se
přijatým nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 řídit a na jeho základě
určit :
 dohlížející orgán, či orgány, které budou kontrolovat plnění nařízení,
 sankce za jeho porušení,
 analytické metody k identifikaci živočišného druhu, z něhož pochází kožešina.
Varianta 2 – minimální adaptace nařízení
V souvislosti s adaptací shora citovaného nařízení, které členským státům ukládá
povinnost stanovit pravidla týkající se zákazu uvádět na trh Společenství, dovážet
do Společenství nebo z něj vyvážet kůže z koček a psů a výrobky tyto kůže obsahující, se
navrhuje, aby byla veterinárním zákonem stanovena kompetence krajských veterinárních
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nebo požadavky stanovené citovaným nařízením, pokud se jedná o surové kočičí a psí kůže.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s předmětem úpravy veterinárního zákona,
na jehož základě vykonávají orgány veterinární správy dozor nad povinnostmi a požadavky
stanovenými pro živočišné produkty, kterými se podle § 3 písm. n) tohoto zákona rozumí
suroviny živočišného původu, a to všechny části těl zvířat, zejména maso, vnitřnosti, tuky,
kůže, kosti, krev, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, kopyta, vlna, srst, peří, také
mléko, vejce, med a včelí vosk, jakož i výrobky z těchto surovin, které jsou určeny k výživě
lidí a zvířat. Pod pojmem surovina živočišného původu se rozumí, jak vyplývá z úvodního
ustanovení zákona a jeho odkazu na přímo použitelné předpisy Evropských společenství,
kterým je nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro
lidskou spotřebu, v platném znění, kůže v nativním, nezpracovaném stavu.
Citované nařízení ukládá členským státům povinnost stanovit pravidla týkající se
sankcí za porušení tohoto nařízení a příslušné orgány by měly mít možnost zásilky, které
obsahují kočičí a psí kůže, zabavit a zničit. Právní nástroje k zajištění shora popsaných
opatření a pravidel veterinární zákon obsahuje, proto nebylo v této souvislosti nezbytné tento
zákon měnit.
V případě porušení povinností nebo požadavků stanovených přímo použitelným
předpisem Evropského společenství uloží krajské veterinární správy právnické nebo fyzické
osobě ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. l a odst. 3 písm. c) veterinárního zákona
pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
Možnost zabavit a zničit zásilky obsahující kůže koček a psů, která má být podle
citovaného nařízení rovněž stanovena, vyplývá z ustanovení § 52 odst. 1 písm. c)
veterinárního zákona, na základě kterého mohou krajské veterinární správy uložit formou
závazného pokynu, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být nedostatky zjištěné při výkonu
veterinárního dozoru odstraněny. Přičemž z ustanovení § 52 odst. 1 písm. a) výslovně
vyplývá, že předmětem dozoru orgánů veterinární správy je dodržování povinností
a požadavků stanovených rovněž předpisy Evropských společenství.
K vývozu živočišných produktů se ve smyslu § 38b veterinárního zákona vyžaduje
veterinární osvědčení, popř. doklad o splněných veterinárních podmínkách. V případě
předmětných surových kůží by požadované doklady nebyly příslušnou krajskou veterinární
správou vydány.
Vzhledem k tomu, že orgány veterinární správy nekontrolují výrobky z kůží koček
a psů, navrhuje se, aby orgánem příslušným ke kontrole byla Česká obchodní inspekce. V této
souvislosti se navrhuje úprava příslušného ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Kromě
určení kompetence ke kontrole je v návrhu též zakotveno ustanovení o oprávnění České
obchodní inspekce uložit zákaz uvádění výrobků z psích a kočičích kůží na trh, včetně
oprávnění k jejich zajištění a likvidaci. Touto úpravou se zamezí případnému násobení
a křížení kontrolní činnosti mezi jednotlivými kontrolními orgány, t.j. syrové kůže budou
kontrolovat orgány státní veterinární správy a výrobky z nich Česká obchodní inspekce
a Celní správa, tak jak jim i z věcného hlediska přísluší.
Dále se navrhuje, aby Státní veterinární správa na žádost těchto orgánů vykonávajících
dozor podle veterinárního zákona určila, který ze státních veterinárních ústavů provede
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vychází z předpokladu, že by měl být stanoven orgán, který zajistí, aby bylo k dispozici
pracoviště vybavené analytickou metodou k identifikaci kočičích a psích kůží. Orgány
veterinární správy při výkonu dozoru nad plněním uvedeného nařízení budou rozhodovat na
základě laboratorních vyšetření, prováděných laboratořemi uvedenými v § 52, odst. 3.
Navrhované ustanovení § 48 odst. 1 písm. r) umožňuje Státní veterinární správě pro případ, že
ostatní dozorové orgány, t.j. Česká obchodní inspekce a Celní úřad, nebudou mít pro tyto
účely vhodnou laboratoř, určit na jejich žádost některý ze Státní veterinární správou řízených
státních veterinárních ústavů.
Vzhledem k technologickému zpracování kožešin, se jeví jako nejvhodnější
pro identifikaci kočičí a psí DNA metoda real-time PCR, která umožňuje stanovit krátké
úseky (100-150 bp) tepelně a mechanicky poškozené DNA. Tato metoda je vhodná
i pro vysoce citlivé stanovení několika molekul DNA ve vzorku. Stanovení budou prováděna
na termocykleru s real-time detekcí LightCycler (Roche).
Problematika je řešena v rámci Výzkumného záměru a z finančních prostředků
Vědeckého výboru veterinárního.
Byla vypracována metoda izolace DNA z kůží a chlupů psa. Byla připravena
referenční sekvence DNA pro stanovení přítomnosti zvířecí DNA ve vzorku a ověřena
na vzorcích chlupů psa. V současné době jsou navrhovány primery ze známých sekvencí
mtDNA pro druhově specifické stanovení DNA psa a kočky. Je možno předpokládat, že se
podaří metodu validovat na konci roku 2008.
Tuto analýzu může provádět pouze laboratoř vybavená pro molekulární biologii vybavení na izolaci DNA. Pro provádění real-time PCR je potřeba termocykler s real-time
detekcí.
Kromě adaptační úpravy obsahuje návrh zákona v článku, kterým se mění zákon
o ochraně spotřebitele, též návrh legislativně technické úpravy, kterou se napravuje chyba, ke
které došlo při projednávání poslední novely zákona (zákon č. 36/2008 Sb.) v Parlamentu
ČR.

2.2.

Dotčené subjekty

Dotčenými subjekty jsou:
- obchodníci s kůžemi
- zpracovatelé kůží a kožešin
- Státní veterinární správa ČR
- krajské veterinární správy
- státní veterinární ústavy
- spotřebitelská veřejnost
- dovozci výrobků z kůží
- výrobci a prodávající výrobků z kůží
- Česká obchodní inspekce
3.

VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ

3.1.

Identifikace nákladů a přínosů všech variant

Varianta 1 - uvedenou možnost nelze použít (viz výše)
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Poplatky za kontrolu dovezených kůží psů a koček na Pohraniční veterinární stanici
(PVS) se stanovují podle nařízení EP a Rady č. 882/2004, příloha V, kap. 3 a přílohy VI,
a to v minimální částce 55 EURO za zásilku. Tato částka může být navýšena o náklady
související s uskladněním zásilky, a to v případě nezbytnosti vyšetření za účelem identifikace
živočišného druhu, z něhož kožešina pochází.
V případě pozitivního výsledku vyšetření je nutno ještě počítat s náklady na likvidaci
zásilky.
Na základě konzultací uskutečněných s Hospodářskou komorou ČR a Svazem
obchodu a cestovního ruchu ČR je možné konstatovat, že z pohledu českých výrobců
i podnikatelů prodávajících výrobky z kůží by neměly být tyto ekonomické subjekty zatíženy
náklady souvisejícími s aplikací nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007.
Podle jejich sdělení v České republice nejsou tyto výrobky předmětem obchodu.
U dovozců se nepředpokládají náklady související s ověřováním výrobků z kůží,
neboť mohou požadavek na ověření přenést na své dodavatele v rámci smluvních ujednání.
Předpokládá se dopad na rozpočet České obchodní inspekce, které bude kontrola
dodržování zákazu prodeje výrobků vyrobených z výše uvedených kůží zakotvena jako nová
kompetence. V souvislosti s jejím uplatňováním lze očekávat zvýšení nákladů související
s nákupem a rozborem vzorků. Předpokládá se, že se jejich průměrná výše na jeden vzorek
bude pohybovat ve výši 7 000 Kč, z toho 5 000 Kč bude činit cena jednoho odebraného
vzorku z tržní sítě a 2 000 Kč náklady na laboratorní vyšetření. Rozbor vzorků bude prováděn
externě na smluvním základě v příslušných odborných pracovištích. Česká obchodní inspekce
nemá potřebnou techniku a další zařízení nezbytná pro náročná vyšetření a ani se jimi
vybavovat nebude. Při odběru zhruba 20 podezřelých vzorků za rok budou tyto náklady
představovat cca 140 000 Kč/rok. Pokud by se prokázalo, že některý vzorek je nabízen či
prodáván v rozporu s právem, uhradí náklady za něj prodejce.
Další navýšení se předpokládá u nákladů souvisejících s cestovným, dopravou
vzorků k posouzení a vzděláváním kontrolních pracovníků. Lze předpokládat, že tyto náklady
budou v úhrnu představovat částku cca 10 000 Kč za rok. Nepočítá se s tím, že by předmětná
kontrola vyžadovala navýšení počtu pracovníků České obchodní inspekce a mzdových
prostředků.
Administrativní zátěž na prodejce je spojena se seznámením se s odběrním
protokolem v rámci započaté kontroly a s jeho podpisem. Pokud je odebraný vzorek shledán
jako bezproblémový, k další zátěži nedochází a cena zboží je prodejci uhrazena.
Varianta 2 - přínosy:
 zjednodušení pro podnikatele v oblasti obchodování s kožešinami a výrobky z nich
na základě sjednocení pravidel závazných pro všechny členské státy EU
 ve Společenství není zvykem chovat kočky a psy pro účely produkce kůží, přestože byly
zaznamenány případy zpracování kočičích a psích kůží. Ve skutečnosti se zdá,
že převážná většina kočičích a psích kůží vyskytujících se ve Společenství pochází
ze třetích zemí. Zákaz obchodu ve Společenství je v zájmu zvýšení účinnosti doprovázen
zákazem dovozu těchto výrobků do Společenství. Tento zákaz dovozu je zároveň
odpovědí na obavy spotřebitelů z možného zavádění kůží z koček a psů do Společenství,
zejména proto, že existují známky toho, že tato zvířata mohou být chována a porážena
nehumánním způsobem
 vyšší informovanost a ochrana spotřebitelů

-93.2.

Konzultace

Návrh, který je předmětem analýzy, byl konzultován s Ministerstvem průmyslu
a obchodu, Generálním ředitelstvím cel, Českou obchodní inspekcí, Hospodářskou komorou
ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a dále s odborníky v oboru analytických metod
z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno.
4.

NÁVRH ŘEŠENÍ

4.1.

Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení

Varianta 1 - jak již bylo uvedeno výše, nulovou variantu nelze využít, ČR jako členská země
je povinna zajistit adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1523/2007 v praxi.
Varianta 2 - navrhované řešení se jeví jako optimální, protože splňuje a zabezpečuje plnění
věcných nároků, kladených nařízením na členský stát a využívá již fungujících institutů
veterinárního zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o České obchodní inspekci
a celního zákona.
4.2.

Implementace a vynucování

Implementace a vynucování zavedených opatření bude zajištěno zákonnými
prostředky vyplývajícími z veterinárního zákona – tj. především prováděním státního
veterinárního dozoru příslušnými orgány veterinární správy, případně pak ukládáním
závazných pokynů k odstranění zjištěných nedostatků a ukládáním pokut.
U výrobků z uvedených kůží bude implementace a vymáhání opatření zajištěno
prováděním kontrol ze strany České obchodní inspekce. V případě zjištěných nedostatků
budou ukládána opatření k jejich odstranění a sankce za porušení povinností.
4.3.

Přezkum účinnosti

Přezkum nového předpisu bude prováděn na základě sledování a pravidelného
vyhodnocování účinnosti a funkčnosti zavedených opatření.
4.4.

Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů

Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA:
MVDr. Jaroslav Pešán
odbor legislativní a právní SVS ČR
tel.: 227 010 612
e-mail: j.pesan@svscr.cz
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná novela je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, nejsou touto novelou dotčeny.
Pokud jde o slučitelnost navrhované právní úpravy s komunitárním právem, je na místě uvést,
že předkládaný návrh novely veterinárního zákona a zákona o ochraně spotřebitele vychází
z principu obecné závaznosti a přímé použitelnosti nařízení orgánů Evropské unie ve všech
členských státech, tedy i v České republice.
Návrh novely souvisí s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007
a je s tímto právním aktem i ostatními předpisy Evropských společenství plně slučitelný.
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K Čl. I bodu 1
/§ 48 odst. 1 písm. q)/
K zajištění kvalifikovaného laboratorního vyšetření k identifikaci kočičích a psích kůží
se navrhuje kompetence Státní veterinární správě ČR určit na žádost příslušného orgánu
dozoru (Celní správa nebo Česká obchodní inspekce) státní veterinární ústav, který provádí
příslušné laboratorní vyšetření. Tato kompetence se svěřuje Státní veterinární správě ČR
především proto, že Státní veterinární správa ČR řídí státní veterinární ústavy
a koordinuje jejich odbornou činnost.
K Čl. I bodu 2
/§ 49 odst. 1 písm. p) bod 3/
Účelem navrhované úpravy je stanovení kompetencí příslušných orgánů veterinární
správy kontrolovat a přijímat opatření, která jsou stanovena v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007.
K Čl. II bodu 1
/§ 23 odst. 12/
K zajištění výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených v nařízení je
tímto ustanovením dána kompetence České obchodní inspekci.
K Čl. II bodu 2 a 3
/§ 23a odst. 4/
Na rozšíření kompetence k výkonu dozoru je České obchodní inspekci dáno oprávnění
zajistit kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže a nařídit jejich zničení. Současně se
provádí legislativně technická úprava související s vložením nového odstavce.
K Čl. II bodu 4 a 6
/§ 24 odst. 1 písm. c)/

- 11 V souladu s novou koncepcí správního trestání vymezuje se správní delikt, spočívající
v porušení povinností vyplývajících z nařízení. Současně se s vymezením nového správního
deliktu stanoví sankce za tento delikt.
K Čl. II bodu 5 a 7
/§ 24 odst. 9 písm. a) a § 24 odst. 9 písm. d)/
V těchto ustanoveních je navrhováno odstranění legislativně technické chyby, ke
které došlo při projednávání poslední novely zákona (zákon č. 36/2008 Sb.) v Senátu
Parlamentu ČR (tisk č. 169).
K Čl. II bodu 8
/§ 24a odst. 1 písm. c)/
V souladu s novou koncepcí správního trestání vymezuje se správní delikt, spočívající
v porušení povinností vyplývajících z nařízení.
K Čl. III
Účinnost je stanovena s ohledem na použitelnost nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1523/2007, která je stanovena ode dne 31. prosince 2008.

V Praze dne 5. ledna 2009

předseda vlády

ministr zemědělství

