SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
149.
USNESENÍ SENÁTU
ze 7. schůze, konané dne 18. března 2021

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 48/
Senát
I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů,
uvedených v příloze tohoto usnesení;
II. pověřuje senátory Petra Šilara, Petra Štěpánka a Lumíra Kantora, odůvodněním usnesení
Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu

Josef Bazala v. r.
ověřovatel Senátu

Příloha k usnesení č. 149
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony

1. V čl. I bod 6 vypustit.
Následující body 7 až 103 označit jako body 6 až 102.
2. V čl. I bodu 9 v § 3 odst. 1 písm. i) závěrečnou část ustanovení upravit takto: „tyto údaje se
při poskytování stravovacích služeb oznamují příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,
který je neprodleně předává ostatním orgánům dozoru uvedeným v § 16,“.
3. V čl. I bod 25 vypustit.
Následující body 26 až 102 označit jako body 25 až 101.
4. V čl. I body 62 a 63 vypustit.
Následující body 64 až 101 označit jako body 62 až 99.
5. V čl. I bod 77 vypustit.
Následující body 78 až 99 označit jako body 77 až 98.
6. V čl. I bodu 89 v § 17f písm. a) text „§ 17 odst. 6,“ vypustit.
7. V čl. I bodu 89 v § 17f písm. b) slova „§ 17 odst. 7, pokud jde o maloobchodní provozovnu
s prodejní plochou od 400 m2 do 1 000 m2,“ vypustit.
8. V čl. I bodu 89 v § 17f písm. c) slova „§ 17 odst. 7, pokud jde o maloobchodní provozovnu
s prodejní plochou nad 1 000 m2,“ vypustit.
9. V čl. I bod 91 vypustit.
Následující body 92 až 98 označit jako body 91 až 97.
10. V čl. I bod 95 vypustit.
Následující body 96 a 97 označit jako body 95 a 96.
11. V čl. I bod 96 vypustit.
12. V čl. II bod 2 vypustit.

Následující bod 3 označit jako bod 2.
13. V čl. VIII písm. a) slova „11 a 12“ nahradit slovy „10 a 11“.
14. V čl. VIII písm. b) slova „27 a 29“ nahradit slovy „25 a 27“.
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