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7. volební období

104.

USNESENÍ
zemědělského výboru
z 28. schůze
ze dne 18. února 2016
k vládnímu 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 (sněmovní tisk 687)
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově ministra
zemědělství Mariana Jurečky, zpravodajské zprávě poslance Pavla Kováčika a po rozpravě
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně PČR vládní návrh 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 (sněmovní tisk 687),
s c h v á l i t ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů:

I.

V článku I se za bod 23 vkládá nový bod 24, který zní:

„24. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 41 až 43 zní:
„(4) Za malé množství potravin, které je osvobozené od požadavku na povinné deklarování
výživových údajů na základě přílohy V bodu 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011, se považuje množství potraviny, které je výrobcem dodávané přímo
konečnému spotřebiteli nebo do místního maloobchodu, kterým se rozumí potravinářský
podnik nebo hospodářství provozující maloobchod41) přímo zásobující konečného spotřebitele
na území České republiky, a bylo vyrobeno v uzavřeném účetním období v potravinářském
podniku, který v tomto období
a)
zaměstnával maximálně průměrný přepočtený počet 10 zaměstnanců 42), jejichž
pracovní pozice uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí s výrobou potravin, nebo
b)
dosáhl maximálního ročního obratu43) 20 000 000 Kč.
________________________________
41)

Čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002, v platném znění.
§ 1d zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví., ve znění pozdějších předpisů.
43)
§ 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“.“.
42)

Dosavadní body 25 až 64 a dosavadní poznámky pod čarou č. 41 až 57 se přečíslují.
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II.
V článku I dosavadním bodě 30 v § 9b odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují
slova „; přidaná voda se nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek“.
III.
V článku I dosavadním bodě 30 v § 9b se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 46
zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. Dosavadní poznámky pod čarou č. 47 až
57 se přečíslují.
IV.

V článku I dosavadním bodě 37 § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Výrobce nesmí k výrobě tabákových výrobků užít
a)
jiný než surový nebo technologicky upravený tabák,
b)
zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem.“.
V.

V článku I dosavadním bodě 38 § 12e zní:
„§ 12e
Označování tabákových výrobků určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku
určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku určeného do vodní dýmky

Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků určených ke
kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret nebo tabáku určeného do
vodní dýmky jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení výrobku a vnější balení bylo
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označeno
a)
údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),
b)
obecným varováním včetně informace týkající se odvykání kouření stanovené
prováděcím právním předpisem,
c)
šarží nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby, a
d)
zdravotním varováním.“.
VI.

V článku I dosavadním bodě 55 v § 17 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na
potraviny uvádí na trh potravinu klamavě označenou nebo opatřenou zavádějícími
informacemi anebo ji nabízí klamavým způsobem,“.
VII. V článku I dosavadním bodě 55 v § 17 odst. 2 písm. e) se slovo „označí“ nahrazuje
slovy „uvádí na trh“.
VIII. V článku I se za dosavadní bod 59 vkládá nový bod X, který zní:
„X. V § 18 odst. 1 písmeno c) zní:
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„c) množství a druhy přídatných látek, podmínky jejich použití při výrobě potravin a
potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat,“.“.
Dosavadní body 60 až 64 se přečíslují.
IX.

V článku II se za bod 2 vkládá nový bod 3, který včetně poznámky pod čarou č. x zní:

„3. Ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na ochranné známky obsahující slova „česká
potravina“x), které byly zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
________________________________
x)

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění
pozdějších předpisů.“.
Dosavadní body 3 až 10 se přečíslují.
X.
Článek III se zrušuje.
Dosavadní články IV až VIII se přečíslují.
XI.

V dosavadním článku V se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2. V § 5d odst. 2 se za slovo „stanovené“ vkládají slova „zákonem o potravinách a
tabákových výrobcích41), zejména pokud jde o uvedení informace naznačující, že země
původu potraviny je Česká republika,“.
Poznámka pod čarou č. 41 zní:
„41) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.“.
Dosavadní body 2 až 12 se přečíslují.
XII.

V dosavadním článku VI se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2. V § 48 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které
včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:
„m) obchodní sdělení naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud
nejsou splněny požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích21).
_________________________________
21)

§ 9b zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“.
Dosavadní bod 2 se přečísluje.
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XIII. V dosavadním článku VII se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:
„2. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:
„d) audiovizuální obchodní sdělení naznačující, že země původu potraviny je Česká
republika, pokud nejsou splněny požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových
výrobcích14).
____________________________________
14)

§ 9b zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“.
Dosavadní bod 2 se přečísluje.
XIV. V dosavadním článku VIII v odstavci 1 úvodní části ustanovení se slova „dnem
20. května 2016“ nahrazují slovy „90. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení“.
XV.

V dosavadním článku VIII se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Ustanovení čl. I bod 37, pokud jde o § 12a odst. 2, pozbývá platnosti uplynutím dne 19.
května 2020.“.
Dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4.
Poznámka:
Čl. I bod 37 se přečísluje vzhledem k dalším pozměňovacím návrhům.
XVI. části první, článku I novelizační bod 12 zní:
„12. V § 3 odst. 1 písm. i) se slova „poskytování stravovacích služeb25) oznamují orgánům
ochrany veřejného zdraví, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru uvedeným
v § 16“ nahrazují slovy „provozování stravovací služby uvedené v § 16 odst. 1 písm. a)
oznamují krajské hygienické stanici, která je neprodleně předává Státní veterinární správě, a
při provozování stravovací služby jiné než uvedené v § 16 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 2 písm.
a) a v § 16 odst. 3 písm. a) se oznamují Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která je
neprodleně předá Státní veterinární správě a krajské hygienické stranici“.
Poznámka pod čarou č. 25 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.“.
XVII. V části první, článku I dosavadním novelizačním bodě 50 § 16 odst. 1 písmeno a)
včetně poznámek pod čarou č. x až dd zní:
„a) pro provozování stravovacích služeb v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb x),
sociálních služeby) a služby péče o dítě v dětské skupině, v souvislosti se stravováním v
zařízeních školního stravováníz), ve Vězeňské službě České republikyaa), ve vazebních
věznicíchbb), ve věznicíchcc) a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence dd),
__________________________________
x)
§ 2 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
4

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
y)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
z)
§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
aa)
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
bb)
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
cc)
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících
zákonů.
dd)
Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 51 až 57 se přečíslují.
XVIII. V části první, článku I dosavadním novelizačním bodě 51 § 16 odst. 5 písmeno d) zní:
„d) pro provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce
1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a).“.
XIX. V dosavadní části šesté dosavadním článku VIII odstavec 1 písmeno a) zní:
„a) čl. I bodu 12, čl. I bodu 29, pokud jde o § 9a odst. 1 písm. c), čl. I bodu 30, čl. I bodu 50,
pokud jde o § 16 odst. 1 písm. a) a čl. I bodu 51, pokud jde o § 16 odst. 5 písm. d), která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017,“.
Poznámka: Novelizační body se přečíslují vzhledem k dalším pozměňovacím návrhům.
XX. V článku I bodě 56 se v § 17d odst. 3 písm. a) nahrazuje písmeno „d)“ písmenem „c)“.

II.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem
Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedl příslušné legislativně technické úpravy;

III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny PČR;

IV.

zmocňuje
Parlamentu ČR.

zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu

Pavel KOVÁČIK v.r.
zpravodaj výboru

Jaroslav LOBKOWICZ v.r.
ověřovatel výboru

Jaroslav FALTÝNEK v.r.
předseda výboru
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