Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2003
4. volební období
74.

USNESENÍ
zemědělského výboru
ze 17. schůze
dne 11. června 2003
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a
evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský
zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb.,
/sněmovní tisk 236/.
Zemědělský výbor po úvodním slově Ing. Karla Macha, náměstka ministra zemědělství,
zpravodajské zprávě poslankyně Ing. Ludmily Brynychové a po rozpravě
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a
evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský
zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb.,
(sněmovní tisk 236) s c h v á l i t ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:
1.
2.
3.
4.



Čl. I
K bodu 1
v § 1 odst. 1 písm. b) se slova „a zvěře ve farmovém chovu“ zrušují a před slovo „běžců“
se vkládá spojka „a“
K bodu 2
V § 1 odst. 1 písm. c) se za slova „evidenci označovaných zvířat,“ vkládají slova „zvěře
ve farmovém chovu,“
Doplnit nový bod 20, který zní:
„20. V § 17 odst. 5 písm. c) se za slova „pověřené osobě“ vkládají slova „včetně termínů“
K bodu 23
v § 22 odst. 3 písm. a) se slova „svým tvarem nebo velikostí anebo“ zrušují a za slova
„pro jiný druh označovaných zvířat“ se doplňují slova „případně pro jiné pohlaví
označovaných zvířat,“.
v § 22 se za odst. 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Pro označování plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná
kniha, je příslušné znané chovatelské sdružení povinno
a) přidělovat označovaným koním identifikační čísla způsobem a v termínech
stanovených vyhláškou,
b) na žádost chovatele zabezpečit označování koní způsobem a v termínech stanovených
vyhláškou.“.
Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 5 a 13.



v § 22 dosavadní odstavec 11 (nový odstavec 12) se slova „v odstavcích 1 a 2“ nahrazují
slovy „v odstavcích 1, 2 a 6“.
 v § 22 dosavadní odstavec 12 (nový odstavec 13) se za slovo „druhy“ vkládají slova „a
vzory“.
5. K bodu 24
 v § 23 odst. 4 se slova „narozených po 31. prosinci 1997“ zrušují.
 v § 23 odst. 4 se doplňují písmena c) a d), která znějí:
„c) rozsah, způsob a termín předávání údajů provozovateli jatek,
provozovateli líhní, provozovateli shromažďovacích středisek, uživatelskými
zařízeními, asanačními podniky a obchodníky pověřené osobě.
d) způsob a termín odeslání průvodního listu skotu a průkazu koně provozovatelem jatek
pověřené osobě.“.
 v § 23c odst. 2 písm. a) se za slova „chovatelům uvedených v § 23 odst. 1 a 2,“
vkládají slova „osobám provádějícím inseminaci podle § 17,“.
6. K bodu 30
 v § 25 se odst. 3 písm. a) nahrazuje tímto zněním:
utracení zvířete, nelze-li zjistit jeho totožnost během 2 pracovních dnů;
chovateli nepřísluší náhrada za takto utracené zvíře.
 v § 25 se za odst. 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Při ukládání opatření podle § 24 odst. 3 písm. c) postupuje inspekce a podle § 24
odst. 6 písm. c) postupují inspekce a orgány veterinárního dozoru obdobně podle
odstavce 6.“.
7. Doplnit nový bod 35
„35. V § 26 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 3, který zní:
„3. Vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu, bez tohoto souhlasu.“.“.
8. Doplnit nový bod 36, který zní:
„36.V § 27 odst. 1 písm. b) bodu 2, v § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3, v § 27 odst. 3 písm. b)
bodu 3 a § 27 odst. 4 písm. b) bodu 3 se slova „§ 24 odst. 3 písm. b)“ nahrazují slovy „§
24 odst. 3 písm. c)“.
9. Bod 40 nově zní:
„40. V § 27 odst. 3 písm. b) bodě 1 se za slova „§ 9 odst. 3, § 10 odst. 2 a na konci textu
bodu 1 se doplňují slova „a § 22 odst. 4“.
10. K bodu 43
 v § 27 odst. 7 písm. a) se slova „v § 22 odst. 1, 2, 5“ nahrazují slovy „v § 22 odst. 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 11“.
 v § 27 odst. 7 písm. b) se za slova „asanačního podniku uvedené v“ vkládají slova „§
22 odst. 5, 7, 8, 9, 11 a“.
 v § 27 odst. 7 písm. c) se za slova „obchodníka uvedené v“ vkládají slova „§ 22 odst.
5, 7, 8, 9, 11 a“.
 v § 27 odst. 7 písm. e) se za slova „poruší povinnosti“ vkládají slova „osoby uvedené
v písm. a) až d)“ a slova „podle § 24 odst. 3 písm. c)“ se nahrazují slovy „podle § 24
odst. 6 písm. c)“.
 v § 27 odst. 7 se za dosavadní písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) nesplní nebo poruší povinnosti kontrolované osoby, uvedené v § 24 odst. 10,“.
 v § 27 odst. 7 se dosavadní písmeno f) označuje jako písmeno g) a slova „ztěžuje nebo
„ se zrušují.
 v § 27 odst. 8 písm. a) se za slova „uvedené v„ vkládají slova „§ 22 odst. 3,“ a slova
„§ 23 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 23b odst. 5“.
11. Bod 48 zní:

„48. V § 33 se slova „§ 22 odst. 3, § 23 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 13, § 23 odst.
5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4, § 24 odst. 11“.
12. Za dosavadní bod 49 doplnit nový bod 50, který zní:
„50. V § 34 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.“.
Čl. II
13. Doplňují se body 3 a 4, které znějí:
„ 3. Koně narozené před 1. lednem 1998 musí doprovázet průkaz koně od 1. ledna 2005.
Od tohoto data nastávají pro jejich chovatele povinnosti uvedené v § 23 odst. 4.
4. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.“.
II.

pověřuje
předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny.

III.

z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala
zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi zemědělského
výboru.

Miloslava Vostrá, v.r.
ověřovatelka výboru

Ing. Ludmila Brynychová,v.r.
zpravodajka výboru
Ing. Ladislav Skopal,v.r.
předseda výboru

