
Pozměňovací  a  jiné   návrhy   k vládnímu  návrhu  zákona,  kterým  se  mění   zákon
č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(sněmovní tisk 305)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 86 ze dne
14. ledna 2015 (sněmovní tisk 305/1)

  A.1.      k části první, čl. I se za bod 4 vkládá nový bod x), který zní:
   „x) Nadpis nad § 2 se zrušuje.“,

   Následující novelizační body se přečíslují.

   A.2.      k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 32, v § 9 odst. 3 písm. c) zní:    
„c) exemplářů rostlin a živočichů, regulovaných kožešin a výrobků z tuleňů a jiných

jedinců  chráněných  podle  zákona  o  obchodování  s ohroženými  druhy  a  jedinců  zvláště
chráněných  druhů  rostlin  a  živočichů  a  volně  žijících  ptáků  chráněných  podle  zákona
o ochraně přírody a krajiny vykonává Česká inspekce životního prostředí, “,

   A.3.      k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 37, v § 10 odst. 1
na konci písmene b) se slovo „nebo“ zrušuje, 

   A.4.      k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 39, na   konci textu § 11 se doplňují slova
„ ,  pokud zvláštní  právní  předpisy upravující  nakládání  se  zajištěným majetkem  
neumožňují jejich úhradu jiným způsobem.“,

    A.5.     k části druhé, čl. III, bodům 4 a 66
slova „zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení“ se nahrazují slovy 
„zvláštního právního předpisu“,

    A.6.     k části druhé, čl. III, bodu 5
v poslední větě se slova „větě první a druhé“ nahrazují slovy „větě první a třetí“,

     A.7.    k části druhé, čl. III, bodu 33
slova „na nakládání se zajištěnými peněžními prostředky“ se nahrazují slovy „na  
nakládání se zajištěnými zaknihovanými cennými papíry“,

     A.8.    k části druhé, čl. III, za bod 51 se vkládá nový bod 52, který zní:
„52.  V § 81b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

              „(2) Byl-li vydán nebo odňat exemplář rostliny nebo živočicha, regulovaná  kožešina
nebo výrobek z tuleně nebo jiný jedinec,  které  lze zadržet  pro účely jejich zabavení  podle
zákona o obchodování s ohroženými druhy, nebo jedinec zvláště chráněného druhu rostliny
nebo živočicha anebo volně žijícího ptáka, které lze odebrat podle zákona o ochraně přírody a
krajiny,  a není-li jich třeba pro důkazní účely a nelze-li je vrátit podle § 80, orgán činný v
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trestním řízení, kterému byly vydány, nebo který vydal příkaz k jejich odnětí, je postoupí České
inspekci životního prostředí a zajistí jejich předání inspekci, pokud k němu dosud nedošlo; tím
je zajištění ukončeno.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“,
Následující novelizační body se přečíslují.

A.9.        k části druhé, čl. III, dosavadnímu bodu 58
za slova „§ 79e odst. 1 a 7“ se doplňují slova „nebo § 79f“,

A.10.        k části druhé, čl. III, dosavadním bodům 64 a 65
za slova „V § 347“ se vkládají slova „odst. 1“,

A.11.   k části třetí, čl. IV, bodu 1

slova „§ 88a odst. 3 písm. b) a d)“ se nahrazují slovy „§ 88a odst. 3 písm. a) a c)“,

A.12.     za část sedmou se vkládají nové části osmá a devátá, které včetně nadpisů znějí:

„ČÁST OSMÁ

           Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

             Čl. IX

Zákon č.  100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005
Sb.,  zákona  č.  227/2009  Sb.,  zákona  č.  346/2009  Sb.,  zákona  č.  420/2011  Sb.,  zákona
č. 467/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto: 

1. V § 25 odst. 2 písmeno j) se za slovo „exempláře“ vkládají slova: „a exempláře, které
byly zajištěny v trestním řízení“.

2. V § 25 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které
zní:

„k) spravuje exempláře, regulované kožešiny, výrobky z tuleňů a jiné jedince zajištěné
v trestním řízení,  které jí byly předány ke správě podle zákona o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení.“.

3. V § 29a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, jakož i živé exempláře, jejichž
správa přísluší Inspekci“.

4. V § 34b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který
zní:
       „(2) Na správu exemplářů,  výrobků z tuleňů, regulovaných kožešin a jiných jedinců
předaných  Inspekci  podle  zákona  o  výkonu  zajištění  majetku  a  věcí  v  trestním  řízení  se
přiměřeně užijí ustanovení tohoto zákona upravující nakládání se zadrženými exempláři; včetně
způsobu výpočtu výše náhrady nákladů péče o živé exempláře provozovatelům záchranných
center.“. 
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ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. X

V § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních  vztazích,  ve  znění  zákona  č.  202/2002  Sb.,  zákona  č.  354/2003  Sb.,  zákona  č.
217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., písmeno d) zní:

   „d)  s  exempláři  rostlin  a  živočichů,  regulovanými  kožešinami,  výrobky  z tuleňů  a
jinými jedinci chráněnými podle zákona o obchodování s ohroženými druhy a jedinci zvláště
chráněných  druhů  rostlin  a  živočichů  a  volně  žijících  ptáků  chráněnými  podle  zákona
o ochraně přírody a krajiny, jež připadly státu, přísluší Ministerstvu životního prostředí,“. 

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.“,

Dosavadní část osmá a článek IX se označují jako část desátá a článek XI.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 20. ledna 2015

B. Poslanec Martin Plíšek

B.1. 

I.    V části druhé článku III se novelizační bod č. 11 zrušuje.

II.   V části  druhé článku III  novelizačním bodu č.  57 se v § 146a odst.  1  písm.  i)  slova  
„ , § 48 odst. 2 až 4 a § 49a“ nahrazují slovy „a § 48 odst. 2 až 4“.
 

V Praze dne 21. ledna 2015

Marek Benda, v. r.
zpravodaj ústavně právního výboru  
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