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USNESENÍ
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
č. 97 ze dne 18. července 2017

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU
97. USNESENÍ
z 12. schůze konané dne 18. července 2017
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 147
Po úvodním slově zástupce skupiny poslanců Robina Böhnische, po zpravodajské
zprávě senátora Jana Veleby a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké
sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu
tohoto usnesení;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání
senátora Jana Velebu;

III. pověřuje

na

schůzi

Senátu

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto
usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.
předseda výboru

senátor Jan Veleba v.r.
zpravodaj výboru

senátor Petr Holeček v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 97/2017
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

1. V čl. I bodu 9 v § 29c odst. 1 slova „31. ledna 2019“ nahradit slovy „31. prosince
2022“.
2. V čl. I bodu 9 v § 29c odstavce 3 až 6 upravit takto:
„(3) Žádost se podává na formuláři vydaném ministerstvem.
(4) Žádost je možné podat do 3 měsíců od oznámení ukončení činnosti podle § 5
odst. 2 písm. a) veterinárního zákona, nejpozději však do 31. března 2023.
(5) O kompenzační příspěvek může žádat pouze chovatel, který nejpozději do 30.
června 2016 oznámil zahájení činnosti podle § 5 odst. 2 písm. a) veterinárního
zákona. O kompenzační příspěvek může žádat rovněž chovatel, na něhož přešlo
hospodářství chovatele podle věty první.
(6) Kompenzační příspěvek se skládá z kompenzace za chované zvíře a
z kompenzace likvidačních nákladů za každou klecovou jednotku. Výše
kompenzačního příspěvku činí 6000 Kč za chovaného norka, 3500 Kč za chovanou
lišku a 2500 Kč za klecovou jednotku.“.
3. V čl. I bodu 9 v § 29c za odstavec 6 doplnit nový odstavec 7, který zní:
„(7) Počet chovaných zvířat pro výpočet výše kompenzačního příspěvku podle
odstavce 6 vychází z průměrného počtu zvířat zjištěného u chovatele při kontrolách
krajské veterinární správy provedených v období usmrcování v letech 2014, 2015 a
2016. Počet klecových jednotek podle odstavce 6 vychází z průměrného počtu
klecových jednotek hlášených chovatelem státní veterinární správě v letech 2014,
2015 a 2016. V případě přechodu hospodářství podle odstavce 5 věty druhé se
započítávají počty zvířat zjištěných a počty klecí hlášených u původního chovatele.“.

