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Pozměňovací a jiné návrhy
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. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

-2Pozměňovací a jiné návrhy 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. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského výboru č. 107 ze 37. schůze
konané dne 8. dubna 2009 (tisk 703/1)
K části první čl. I.:
1.

Vkládá se nový bod č. 1, který zní:

„1.
V § 5a odst. 1 se slova „pro účely podnikání“ zrušují a slova „podniku, závodu nebo
jiného zařízení, v němž jsou tito živočichové chováni nebo drženi“ se nahrazují slovy
„produkčního podniku akvakultury nebo zvláštního rybochovného zařízení, v němž jsou
chováni vodní živočichové“.“.
2.

Vkládá se nový bod č. 2, který zní:

„2.
V § 21 odst. 13 se na konci doplňuje věta „Není-li toto vyšetření provedeno krajskou
veterinární správou, musí být provedeno v laboratoři uvedené v § 52 odst. 3.“.“.
3.
Vkládá se nový bod č. 3, který zní:
„3.
V § 27b odst. 3 větě první se slova „ , a není-li tato osoba k dispozici, veterinární
lékař“ zrušují.“.
4.
„4.
5.

Vkládá se nový bod č. 4, který zní:
V § 27b odst. 5 větě první se slova „ani veterinárním lékařem“ zrušují.“.
Za dosavadní bod č. 2 se doplňuje nový bod, který zní:

„ … . V § 70 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Jedná-li se o náhradu v případě
nebezpečné nákazy včel, lhůty pro podání žádosti podle předchozí věty se prodlužují o 6
týdnů.“.“.

Ve druhém čtení dne 9. června 2009 nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh.

V Praze dne 9. června 2009

MVDr. Pavel Bohatec, v. r.
zpravodaj zemědělského výboru

