
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 některé související zákony 

(tisk 881) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního zemědělského výboru č. 159 ze 

42. schůze konané dne 3. května 2017 (tisk 881/2) 

 

A. K části první  

K článku I 

 

1. Bod 4 zní: 

„4. V § 3 odst. 1 písm. jj) se za slovo „obrany“ vkládají slova „nebo Ministerstva vnitra“ a slova 

„ , který se seznámil se zdravotním stavem zvířat chovaných nebo držených v tomto hospodářství 

nebo v tomto chovu“ se zrušují.“. 

  

 

2. Za bod 7 se vkládá nový novelizační bod 8, který zní: 

„8. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní: 

„(4) Očkování psa proti vzteklině podle odst. 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na 

označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie 

o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, 

který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová 

psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. 

Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje 

zjistit totožnost konkrétního psa. 

_______________ 
65) Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 

o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.“. 

Dosavadní body se přečíslují. 

 

 

3. Dosavadní bod 11 zní: 

„11. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní: 

 

„§ 5 

 

 (1) Chovatel hospodářských zvířat je dále povinen  

a) zabezpečit v rozsahu odpovídajícím druhu zvířat, způsobu jejich chovu a ustájení čištění, 

dezinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou chována zvířata, 

jakož i čištění a dezinfekci technologických zařízení, dopravních prostředků, strojů, nástrojů, 

nářadí, pracovních pomůcek a jiných předmětů, které přicházejí do přímého styku se zvířaty, 

používat k tomu přípravky schválené podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů9a), 

dodržovat návod k jejich použití a zacházet s vedlejšími živočišnými produkty způsobem 

stanoveným tímto zákonem a předpisy Evropské unie9b),  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=131622)



2 

 

b) v případě nebezpečí zavlečení nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka zřídit, 

popřípadě umístit prostředky sloužící k ochraně proti nákazám a nemocem přenosným ze zvířat na 

člověka a dbát o jejich řádnou funkci,  

c) k napájení zvířat používat vodu, která neohrožuje zdravotní stav zvířat a zdravotní nezávadnost 

jejich produktů, a ke krmení zvířat používat jen zdravotně nezávadná krmiva,  

d) podávat zvířatům pouze léčivé přípravky v souladu s pravidly pro jejich používání při 

poskytování veterinární péče5), veterinární přípravky schválené podle tohoto zákona, doplňkové 

látky v souladu se zvláštními právními předpisy4) a dodržovat podmínky pro podávání některých 

látek a přípravků zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí  

(§ 19), poskytovat nezbytnou součinnost orgánům, které provádějí odběr vzorků a šetření 

v souvislosti s plněním plánu sledování přítomnosti některých látek a jejich reziduí  

u zvířat, v živočišných produktech, krmivech a napájecí vodě (dále jen „plán sledování některých 

látek a jejich reziduí“), a dodržovat opatření přijatá na základě tohoto šetření,  

e) nepodávat zvířatům látky a přípravky, jejichž používání u hospodářských zvířat nebo  

u zvířat, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, není povoleno (§ 19 odst. 1 a 3)9c),  

f) předkládat na požádání úřednímu veterinárnímu lékaři záznamy stanovené zvláštním právním 

předpisem9d) a umožnit přístup k těmto záznamům také soukromému veterinárnímu lékaři, který 

vydává potvrzení o zdravotním stavu zvířete a o nákazové situaci v místě původu (dále jen 

„zdravotní potvrzení“),  

g) v případě, že chová zvěř ve farmovém chovu, oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů 

předem zahájení a ukončení své chovatelské činnosti ve vztahu k farmovému chovu zvěře,  

h) dodávat na jatky pouze jatečná zvířata s pravdivě a úplně uvedenými informacemi o 

potravinovém řetězci v souladu s přílohou II oddílu III nařízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví 

zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, 

i) uvádět na trh pouze zvířata, kterým nebyly podávány nepovolené nebo zakázané4) látky nebo 

přípravky (§ 19), vést záznamy o tom, kdy a které léčivé přípravky a látky, jimiž mohou být 

nepříznivě ovlivněny živočišné produkty, byly podány zvířatům, neprodleně předkládat tyto 

záznamy veterinárnímu lékaři, aby v nich zaznamenal podání léčivých přípravků zvířatům nebo 

očkování zvířat, uchovávat tyto záznamy nejméně po dobu 5 let a dodržovat ochranné lhůty. 

 

(2) Chovatel, který chová včelstva, je dále povinen neprodleně po zjištění úhynu včelstev na 

stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním předpisem krajské 

veterinární správě. 

 

     (3) Mor včelího plodu a hnilobu včelího plodu je zakázáno léčit. 

 

         (4) Chovatel, který jako podnikatel10) chová hospodářská zvířata pro účely podnikání, je dále 

povinen  

a) oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské 

činnosti, jakož i informovat krajskou veterinární správu bez zbytečného odkladu o změnách, k nimž 

má dojít ve způsobu ustájení nebo v druzích chovaných zvířat,  

 b) zajistit, aby práce při ošetřování zvířat a získávání jejich produktů vykonávaly pouze osoby 

způsobilé k takové činnosti podle zvláštních právních předpisů11), které mají základní znalosti o 

péči o zvířata a o hygienických požadavcích na získávání živočišných produktů,  

c) zpracovat podle schválených zásad pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz a 

nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace (dále jen 

„pohotovostní plán“), zajistit, aby pohotovostní plán byl přístupný všem osobám uvedeným v 

písmenu b) a při každé změně chovu zvířat, nejméně však jednou ročně, pohotovostní plán 

aktualizovat, 

d) zpracovat vlastní ozdravovací program v souladu s celostátním programem tlumení jedné nebo 

více nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a původců těchto nákaz a nemocí (dále jen 

„program ozdravování zvířat“), předložit jej včetně příslušných změn ke schválení krajské 
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veterinární správě nejpozději do 60 dnů od data zveřejnění programu ozdravování zvířat ve 

Věstníku Ministerstva zemědělství a postupovat podle tohoto programu. 

 

 (5) Chovatel, který chová drůbež v rámci svého podnikání, je dále povinen neprodleně po 

zjištění poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci vajec nebo zvýšené úmrtnosti drůbeže 

nad limity stanovené prováděcím právním předpisem hlásit tyto skutečnosti krajské veterinární 

správě.  

 

           (6) Prováděcí právní předpis stanoví  

a) veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování  

a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a na jejich uvádění na trh,  

b) které látky a přípravky nelze uvádět do oběhu a podávat zvířatům, které látky a přípravky nelze 

podávat zvířatům určitých druhů a které látky a přípravky lze podávat zvířatům určitých druhů jen 

za určitých podmínek a tyto podmínky,  

c) postup při zpracovávání pohotovostních plánů a ozdravovacích programů chovatelů, hlediska, 

podle nichž se tyto plány a programy zpracovávají, a co mají obsahovat,  

d) ve kterých případech a za jakých podmínek může Státní veterinární správa povolit  

v mezích stanovených právními akty Evropské unie zmírnění veterinárních požadavků stanovených 

na zdraví zvířat a jejich pohodu,  

e) limity poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci vajec nebo zvýšené úmrtnosti 

drůbeže, při jejichž překročení jsou chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro účely 

podnikání, povinni hlásit tyto skutečnosti krajské veterinární správě,  

f) limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto úhyny 

krajské veterinární správě. 

___________ 
10) § 420 a násl. občanského zákoníku.“.“. 

 

 

4. K bodům 12 až 18.  

Body 12 až 18 se zrušují. 

Dosavadní body se přečíslují.  

 

 

5. Za dosavadní bod 24 se vkládá nový novelizační bod 25, který zní: 

„25. V § 17a odst. 2 písm. d) se slova „prohlídku jatečných zvířat a masa“ nahrazují slovy 

„veterinární vyšetření zvířat před poražením, jejich masa, orgánů a ostatních částí po poražení (dále 

jen „prohlídka jatečných zvířat a masa“)“.“. 

Dosavadní body se přečíslují.  

 

 

6. K dosavadnímu bodu 27 

     V § 21 odstavec 15 včetně poznámek pod čarou č. 65 a 66 zní: 

 „(15) Jatečná zvířata podléhají na jatkách povinné prohlídce jatečných zvířat  

a masa, kterou provádí úřední veterinární lékař, který splňuje požadavky odborné kvalifikace 

stanovené předpisy Evropské unie65). Podrobnosti prohlídky jatečných zvířat  

a masa včetně úkonů, které mohou být prováděny jinými osobami odborně způsobilými k výkonu 

odborné veterinární činnosti než veterinárními lékaři, jsou stanoveny předpisy Evropské unie66). 

______________ 
65) Příloha I oddíl III kapitola IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004. 
66) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.“. 
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7. Dosavadní bod 35 zní: 

„35. V § 25 odst. 3 se slova „sezonní prodej živých ryb“ nahrazují slovy „prodej živých ryb na 

samostatném prodejním místě“ a za slovo „správě“ se vkládají slova „prostřednictvím informačního 

systému Státní veterinární správy“. 

 

 

8. K dosavadnímu bodu 37 

V § 27a odst. 1 písm. d) se slova „, na stanovišti včelstev“ zrušují. 

 

 

9. K dosavadnímu bodu 37  

V § 27a odst. 1 písm. e) úvodní části ustanovení se za slovo „chovu“ vkládají slova „ve svém 

hospodářství“.   

 

 

10. K dosavadnímu bodu 39 

V § 27b odst. 6 větě druhé se slovo „akreditovaná“ zrušuje. 

 

 

11. Za dosavadní bod 39 se vkládá nový bod 40, který zní: 

„40. V § 27b odst. 9 písm. a) se slova „úřednímu veterinárnímu lékaři“ nahrazují slovy „krajské 

veterinární správě“.“. 

Dosavadní body se přečíslují. 

 

 

12. Dosavadní bod 51 zní: 

„51. V § 39 odst. 1 písm. c) se za slovo „odchyt“ vkládají slova „zvířat bez pána62) a“. 

 

Poznámka pod čarou č. 62 zní: 

„ 62) § 1046 občanského zákoníku.“. 

 

13. Dosavadní bod 55 zní: 

„55. V § 42 odst. 1 písmeno a) zní: 

„a) v rámci ochranných a zdolávacích opatření odchyt zvířat bez pána62) a toulavých a opuštěných 

zvířat, vnímavých na nebezpečnou nákazu,“.   

 

 

14. Dosavadní bod 56 zní: 

„56. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „psů a koček, popřípadě i jiných zvířat“ nahrazují slovem 

„zvířat“.“. 

 

 

15. Dosavadní bod 57 zní: 

„57. V § 42 odst. 2 se za slovo „Odchyt“ vkládají slova „zvířat bez pána62) a“, slova „psů a koček“ 

se nahrazují slovem „zvířat“, a slova „vysokou školou s veterinárním studijním programem“ se 

nahrazují slovy „vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti 

veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny“.“. 

 

 

16. Za dosavadní bod 59 se vkládají nové body 60 a 61, které znějí: 

„60. V § 42 odst. 10 se za slovo „odchyt“ vkládají slova „zvířat bez pána62) a“. 
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61. V § 44 odst. 1 písm. d) se slova „zveřejňuje jejich seznam ve Věstníku Ministerstva 

zemědělství a na svých internetových stránkách,“ zrušují.“. 

Dosavadní body se přečíslují.  

 

 

17. Za dosavadní bod 71 se vkládá nový bod 72, který zní: 

„72. V § 51 odst. 1 větě druhé se za slovo „odchyt“ vkládají slova „zvířat bez pána62) a“.“. 

Dosavadní body se přečíslují. 

 

 

18. Za dosavadní bod 72 se vkládají nové body 73 až 75, které znějí:  

„73. V § 53 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Veterinární inspektor je oprávněn zahájit kontrolu prodeje na dálku kontrolním 

nákupem předcházejícím předložení pověření ke kontrole nebo doručení oznámení o zahájení 

kontroly.“.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9. 

 

74. V § 53 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.    

 

75. V § 53 se doplňuje odstavec 10, který zní: 

       „(10) Ústřední ředitel může zřídit inspekční skupinu, která je složena nejen z veterinárních 

inspektorů krajské veterinární správy, v jejímž územním obvodu je kontrola prováděna, ale také 

z veterinárních inspektorů jiných krajských veterinárních správ. Pro veterinární inspektory jiných 

krajských veterinárních správ, kteří jsou členy inspekční skupiny, platí práva a povinnosti 

kontrolujících stanovená tímto zákonem a kontrolním řádem i v územním obvodu krajské 

veterinární správy, v jejímž územním obvodu je kontrola prováděna. V řízení o přestupku zjištěném 

při kontrole provedené inspekční skupinou rozhoduje jako orgán prvého stupně krajská veterinární 

správa, v jejímž územním obvodu byla kontrola provedena.“.“.  

Dosavadní body se přečíslují. 

 

 

19. Za dosavadní bod 72 se vkládá nový bod 73, který zní:  

„73. V § 53a odst. 4 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.  

 

 

20. Za dosavadní bod 76 se vkládají nové body 77 až 79, které znějí: 

„77. V § 59 odst. 1 a 6 se slova „a hygieny“ nahrazují slovy „nebo veterinární hygieny“.“.   

 

78. V § 59a odst. 1 písm. a) se slova „v oblasti veterinární hygieny a ekologie“ nahrazují slovy 

„veterinární hygieny“. 

 

79. § 59a odst. 1 písmeno b) zní:  

 „b) vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu v oblasti veterinární 

hygieny nebo v magisterském studijním programu v oblasti veterinární hygieny navazujícím na 

bakalářský studijní program v oblasti veterinární hygieny, anebo studiem, které se podle zvláštního 

právního předpisu31a) považuje za rovnocenné,“.”. 

Dosavadní body se přečíslují. 

 

 

21. K dosavadnímu bodu 77 

V § 59 odst. 4 se slova „a hygieny“ nahrazují slovy „nebo veterinární hygieny“.   
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22. Za dosavadní bod 80 se vkládají nové body 81 a 82, které znějí: 

„81. V § 59a odst. 2 se slova „v bakalářském studijním programu v oblasti veterinární hygieny a 

ekologie“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. b)“. 

 

82. V § 59a odst. 3 se slova „a ekologie“ zrušují. 

Dosavadní body se přečíslují. 

 

 

23. Za dosavadní bod 85 se vkládá nový bod 86, který zní: 

„86. V části první nadpis hlavy X zní: 

„PŘESTUPKY“. 

 

Dosavadní body se přečíslují. 

 

 

24. K dosavadnímu bodu 86 

1. V nadpisu § 71 se doplňují slova „fyzických osob“. 

2. § 71 odst. 1 písm. a) se text „§ 5 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 2 a 3“. 

3. V § 71 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. 

 Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c). 

4. V nadpisu § 72 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.  

5. V § 72 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem 

„přestupku“. 

6. V § 72 odst. 1 písm. a) se text „§ 5 odst. 2 až 4“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 2 až 5“.  

7. V § 72 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: 

  „Za přestupek lze uložit pokutu do“. 

8. V § 72 odst. 3 písm. a) až e) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.  

 

 

25. Za dosavadní bod 86 se vkládá nový bod 87, který zní: 

„87. § 73 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.”. 

Dosavadní body se přečíslují. 

 

 

26. Dosavadní bod 87 zní: 

„§ 74 včetně nadpisu zní: 

„§ 74 

 

Společná ustanovení k přestupkům 

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajská veterinární správa, s výjimkou 

přestupků podle § 72 odst. 1 písm. p) až r), které projednává Ústav. Přestupky podle § 71 odst. 1 

písm. h) a i) a přestupky podle § 72 odst. 1 písm. k) projednává celní úřad.  

 

(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.“. 

 

 

27. K dosavadnímu bodu 85 

V § 67 odst. 5 se slova „§ 5 odst. 2 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 4 písm. d)“. 
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28. Za dosavadní bod 87 se vkládá nový bod 88, který zní: 

„88. V § 75 se doplňuje nový odstavec 6, který zní: 

 „(6) Vývozce uhradí náklady veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního 

osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů podle § 38b odst. 1 nebo s ověřením 

veterinárního osvědčení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů podle § 

38b odst. 2. O náhradě nákladů veterinární kontroly rozhodne krajská veterinární správa. Tato 

náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji krajská veterinární správa, která ji uložila. Výši 

paušální částky nákladů veterinární kontroly stanoví prováděcí právní předpis.“.“. 

Dosavadní body se přečíslují. 

 

 

29. Dosavadní bod 90 zní: 

„90. V § 78 se text „§ 5 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 6“, text „§ 21 odst. 3,“ se zrušuje, text 

„§ 21 odst. 15“ se nahrazuje textem „§ 21 odst. 18“, text „§ 22 odst. 2“ se nahrazuje textem „§ 22 

odst. 6“, text „§ 27a odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 27a odst. 10“, text „§ 38b odst. 3 a 5“ se 

nahrazuje textem „§ 38b odst. 4“, text „§ 42 odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 42 odst. 10“, text „§ 53 

odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 53 odst. 7“ za text „§ 64a odst. 5,“ se vkládá text „§ 64b odst. 1 až 

4, § 64c odst. 4,“ a text „§ 75 odst. 3 až 5“ se nahrazuje textem „§ 75 odst. 3 až 6“.“.  

 

 

K článku II 

V článku II bod 5 zní:   

„5. Představený Státní veterinární správy, který ke dni přijetí do služebního poměru podle zákona o 

státní službě nezískal atestaci II. stupně, je povinen tuto atestaci získat do 5 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“ 

 

 

B. Vložení nové části  

Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní: 

 

 „ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání  

 

Čl. III 

 

V § 5b odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 

Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona 

č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., se slova 

„ , nebo pokud je to možné a nevyvolá to zbytečné utrpení, mohou být v zařízení převezena na 

vozíku nebo pohyblivé plošině na místo porážení, utrácení nebo jiného způsobu usmrcení“ 

zrušují.“. 

 

Dosavadní části druhá až čtvrtá se označují jako části třetí až pátá a dosavadní články III až V se 

označují jako články IV až VI.  
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C. Vložení nových částí 

Za novou část třetí se vkládají nové části čtvrtá a pátá, které včetně nadpisů znějí: 

 

„ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích 

 

Čl. V 

 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 

Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 

Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 

Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 

Sb. a zákona č. 26/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene r) doplňují slova „; ve fázi přepravy potraviny musí 

být doklad o původu zboží k dispozici a musí být okamžitě předložen orgánu dozoru na jeho 

žádost“. 

 

2. V § 6 odst. 4 se slova „a bylo vyrobeno v uzavřeném účetním období v potravinářském 

podniku, který v tomto období“ nahrazují slovy „a bylo vyrobeno výrobcem, který v posledním 

uzavřeném účetním období předcházejícím okamžiku, kdy byla potravina vyrobena“ 

 

3. V § 18 odst. 1 písm. c) se za slova „přídatných látek“ vkládají slova „a extrakčních 

rozpouštědel“.   

 

ČÁST PÁTÁ 

 

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 
 

Čl. VI 

 

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 

Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 

Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 

Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb. se mění takto: 

 

1. V § 3 v odstavci 3 se na konci písmene dd) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ee), 

které zní: 

 „ee) neposkytuje informace o osobách podílejících se na provedení rozboru podle písmene b) 

s výjimkou osoby potvrzující protokol o zkoušce.“. 

 

2. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Inspektor je pro účely zahájení kontroly oprávněn požadovat informace, jež jsou 

nezbytné ke zjištění totožnosti fyzické nebo právnické osoby, která nabízí nebo prodává zboží či 

služby nebo provozuje reklamu na potraviny prostřednictvím internetových stránek nebo jiného 

elektronického prostředku. Oprávnění podle věty první má inspektor vůči osobě, která 

s požadovanými informacemi nakládá. Osoba podle věty druhé poskytne inspektorovi informace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=131622)



9 

 

bez zbytečného odkladu.“. 

 

3. V § 11 se za odstavec 1 vkládá odstavec 2, který zní: 

 „(2) Osoba, která nakládá s informacemi, jež jsou nezbytné ke zjištění totožnosti fyzické 

nebo právnické osoby, která nabízí nebo prodává zboží či služby nebo provozuje reklamu na 

potraviny prostřednictvím internetových stránek nebo jiného elektronického prostředku, se dopustí 

přestupku tím, že požadované informace neposkytne bez zbytečného odkladu po jejich vyžádání 

podle § 4 odst. 6.“ 

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

4. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo podle odstavce 2“.“. 

 

Nově označené části čtvrtá a pátá se označují jako části šestá a sedmá a nově označené články V a 

VI se označují jako články VII a VIII.  

 

 

D. K dosavadní části čtvrté – Účinnost  

 

Článek V zní: 

 

„Čl. V 

Tento zákon nabývá účinnost prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 8, které nabývá účinnost dnem 1. ledna 

2020.“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 23. května 2017 
 

 

B. Poslanec Petr Kudela 

SD 6387 

 

K části první  

K článku I 

 

1. Dosavadní bod 81 zní: 

    „81. § 60 zní:  

„§ 60 

 

 Soukromí veterinární lékaři jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní 

činnost podle § 58, pokud jsou 

a) odborně způsobilí podle § 59 a § 59b a  

b) členy Komory, a to na základě osvědčení podle zákona o Komoře veterinárních lékařů České 

republiky32).“.  

 

2. Za dosavadní bod 85 se vkládá nový bod 86, který zní:   

„86. V § 70 odst. 1 se slova „12 týdnů“ nahrazují slovy „6 měsíců“.“. 

 

     Dosavadní body se přečíslují. 
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3. K dosavadnímu bodu 86 

    1. V § 71 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo vykonává veterinární 

léčebnou a preventivní činnost jako soukromý veterinární lékař, ačkoli nesplňuje požadavky 

stanovené v § 60“.  

     

2.  V § 71 odstavec 2 zní: 

     „(2) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),  

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až r),  

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. s).“.  

     

3. V § 72 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo vykonává veterinární 

léčebnou a preventivní činnost jako soukromý veterinární lékař, ačkoli nesplňuje požadavky 

stanovené v § 60“. 

 

 

C. Poslankyně Vlasta Bohdalová 

SD 6179 

 

1. V části třetí článku IV úvodní větu uvést v tomto znění: 

„Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona 

č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 

č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona 

č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 

č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona 

č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona 

č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona 

č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona 

č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 

č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 

č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona 

č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona 

č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona 

č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona 

č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona 

č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona 

č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona 

č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona 

č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona 

č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 

č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona 

č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona 

č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona 

č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 

č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona 

č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona 

č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona 

č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona 

č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona 
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č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona 

č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona 

č. 294/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona 

č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona 

č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona 

č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona 

č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 

č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., se mění 

takto:“.  

 

2. V části třetí článku IV vložit nové body 1 a 2 v tomto znění:  

„1. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a podle zákona o zaměstnanosti“. 

 

2. V příloze v položce 22 se doplňuje písmeno w), které zní:  

„w) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti 

za každý vzdělávací program  Kč 1000“. 

 

Dosavadní body 1 až 8 označit jako body 3 až 10.“. 

 

 

 

D. Poslanec Jan Zahradník 

SD 6440 

 

V § 3 odst. 1 se tečka na konci písmene jj) nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno kk), které 

zní: 

„kk) útulkem pro zvířata zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným 

zvířatům.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 24. května 2017 

 

 

 

 

 

Marie Pěnčíková 

zpravodajka garančního zemědělského výboru 

 

v z. Ing. Jaroslav Faltýnek, v.r. 

předseda garančního zemědělského výboru 
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