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USNESENÍ
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
č. 113 ze dne 26. listopadu 2019

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU
113. USNESENÍ
z 18. schůze konané dne 26. listopadu 2019
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 další související zákony
Senátní tisk č. 147
Po úvodním slově zástupce předkladatele Pavla Veselého, náměstka ministra
zemědělství ČR, po zpravodajské zprávě senátora Karla Kratochvíleho 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 Karla Kratochvíleho;

III. pověřuje

na

schůzi

Senátu

předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto
usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Vladislav Vilímec v.r.
předseda výboru

senátor Karel Kratochvíle v.r.
zpravodaj výboru

senátor Miroslav Balatka v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 113/2019

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, a další související zákony
(Senátní tisk č. 147)
1. V čl. I bod 115 vypustit.
Následující body 116 až 152 označit jako body 115 až 151.
2. V čl. I bodu 150 (dosavadní bod 151) slova „§ 59 odst. 6 a 9“ nahradit textem „§ 59 odst.
6“.
3. V čl. I za bod 150 (dosavadní bod 151) vložit nový bod 151, který zní:
„151. V § 78 se za slova „k provedení“ vkládá text „§ 4 odst. 7,“.“.
Následující bod 151 (dosavadní bod 152) označit jako bod 152.
4. V čl. VI slova „čl. I bodů 12 a 78“ nahradit slovy „čl. I bodů 12, 78 a 151“.

