SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ
270.
USNESENÍ SENÁTU
z 10. schůze, konané dne 20. července 2011
k 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, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 147/
Senát

I.

vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích
návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II.

pověřuje senátory Josefa Řiháka a Jana Hajdu odůvodněním usnesení Senátu
na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Josef Táborský v. r.
ověřovatel Senátu

Příloha k usnesení č. 270
Pozměňovací návrhy
k 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, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů
1. V části první v čl. I bod 42 upravit takto:
„42. V § 21 odst. 2 se slova „a jelenovitých z farmového chovu“ zrušují.“.
2. V části první v čl. I v bodu 43 v § 21 odst. 3 slova „skotu mladšího 24 měsíců nebo“
vypustit.
3. V části první v čl. I v bodu 57 slova „ ; to však neplatí pro“ nahradit slovy „ , pokud
nejde o“.
4. V části první v čl. I v bodu 99 v § 49 odst. 1 písm. s) bodu 3 slova „skotu mladšího 24
měsíců nebo“ vypustit.
5. V části první v čl. I v bodu 158 slova „se za větu první“ nahradit slovy „větě první
se slova „podle § 72 odst. 1 písm. n) až p)“ nahrazují slovy „podle § 72 odst. 1 písm.
o) až q)“ a za větu první se“.
6. V části první v čl. II v bodu 2 slova „v pracovním poměru“ nahradit slovy
„v pracovněprávním vztahu“.
7. V části druhé v čl. III v bodu 5 v položce 73 v písmenu h) slova „skotu mladšího 24
měsíců nebo“ vypustit.
8. V části čtvrté článek V upravit takto :
„Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou ustanovení čl. I
bodu 160, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 167, pokud jde o zmocnění pro Ministerstvo
zemědělství podle § 78 k vydání vyhlášky k provedení § 75 odst. 3, která nabývají
účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.

