Pozměňovací a jiné návrhy
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
(tisk 687)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru č. 104 z 28. schůze konané
dne 18. února 2016 (tisk 687/2)

A1
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 zaměstnanců42), jejichž pracovní pozice
uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí s výrobou potravin, nebo
b)
dosáhl maximálního ročního obratu43) 20 000 000 Kč.
________________________________
41)
42)
43)

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.
§ 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

Dosavadní body 25 až 64 a dosavadní poznámky pod čarou č. 41 až 57 se přečíslují.
A2
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“.

A3

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.
A4
a)
b)

V článku I dosavadním bodě 37 § 12 odstavec 1 zní:
„(1) Výrobce nesmí k výrobě tabákových výrobků užít
jiný než surový nebo technologicky upravený tabák,
zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem.“.
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A5

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)
b)
c)
d)
A6
„b)

údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),
obecným varováním včetně informace týkající se odvykání kouření stanovené prováděcím
právním předpisem,
šarží nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby, a
zdravotním varováním.“.
V článku I dosavadním bodě 55 v § 17 odst. 2 písmeno b) zní:
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,“.

A7
V článku I dosavadním bodě 55 v § 17 odst. 2 písm. e) se slovo „označí“ nahrazuje slovy
„uvádí na trh“.
A8
V článku I se za dosavadní bod 59 vkládá nový bod X, který zní:
„X. V § 18 odst. 1 písmeno c) zní:
„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.
A9
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.
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A10 Článek III se zrušuje.
Dosavadní články IV až VIII se přečíslují.
A11 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.
A12 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.

A13 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.

A14 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“.
A15

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.
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Poznámka:
Čl. I bod 37 se přečísluje vzhledem k dalším pozměňovacím návrhům.
A16 V 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.“.
A17 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 služebx),
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 detencedd),
__________________________________
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)

§ 2 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících
zákonů.
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.
A18
„d)

V části první, článku I dosavadním novelizačním bodě 51 § 16 odst. 5 písmeno d) zní:
pro provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 1
písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a).“.

A19
„a)

V dosavadní části šesté dosavadním článku VIII odstavec 1 písmeno a) zní:
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.
A20

V článku I bodě 56 se v § 17d odst. 3 písm. a) nahrazuje písmeno „d)“ písmenem „c)“.
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 1. března 2016
B. Poslankyně Margita Balaštíková, poslanec Pavel Kováčik:
SD 3803
V Čl. 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 známkyx) obsahující slova „česká potravina“, které byly
zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na ochranné známky obsahující slova „české
cechovní normy“, 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.
C. Poslanec Jaroslav Krákora:
SD 3822
K čl. I novelizačnímu bodu 10
V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) bylinným výrobkem určeným ke kouření výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo
ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se užívat prostřednictvím inhalace ústy nebo
nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné spalování,“.
D. Poslanec Martin Novotný:
SD 3834
V části třetí, bod 1., se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3)Zákaz reklamy podle odstavce 1 se nevztahuje na:
a)
reklamu v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo v jiných
tiskovinách určených výlučně profesionálům v oblasti obchodu s elektronickým cigaretami,
b)
reklamu na elektronické cigarety ve specializovaných prodejnách elektronických cigaret nebo
ve výkladní skříni a na přiměřené označení těchto prodejen,
c)
reklamu na elektronické cigarety v provozovnách, ve kterých se prodává nebo poskytuje
široký sortiment zboží nebo služeb, jedná-li se o reklamu umístěnou v té části provozovny,
která je určena k prodeji elektronických cigaret.“.
E. Poslanec Petr Kudela:
SD 3826
E1
V Čl. I bod 35 zní:
„35. V § 11 se doplňují odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh potraviny v provozovně s
prodejní plochou větší než 400 m2, je povinen potraviny, které nejsou v souladu s požadavky
stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, poskytnout bezplatně neziskové organizaci, která
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shromažďuje bezplatně potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním
organizacím, které poskytují potravinovou pomoc klientům sociálních služeb; tyto organizace určí
ministerstvo rozhodnutím vydaným z moci úřední. Potraviny určené klientům sociálních služeb
musí být následně uváděny na trh pouze bezplatně.
(3) Potraviny uváděné na trh jiným provozovatelem potravinářského podniku než
provozovatelem uvedeným v odstavci 2, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto
zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny,
ale jsou bezpečné, mohou být bezplatně poskytnuty neziskové organizaci, která shromažďuje
bezplatně potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které
poskytují potravinovou pomoc klientům sociálních služeb; tyto organizace určí ministerstvo
rozhodnutím vydaným z moci úřední. Potraviny určené klientům sociálních služeb musí být
následně uváděny na trh pouze bezplatně.
a)
b)
c)

(4) Při uvádění potravin podle odstavců 2 a 3 na trh musí být
splněna oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i),
zajištěna sledovatelnost potraviny podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
178/2002 a
připojena dokumentace obsahující název potraviny, množství potraviny, informace podle čl. 9
odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, účel užití potraviny
a informace o tom, v čem potravina nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny; informace podle
čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 musí být
srozumitelným způsobem poskytnuta také klientovi sociálních služeb.“.

E2

V Čl. I bodu 38 v § 12b odstavec 3 zní:
„(3) Úrovně emisí cigaret a tabákových výrobků jiných než cigarety vyrobených nebo
uvedených na trh nesmí přesahovat maximální úrovně stanovené prováděcím právním předpisem.
Maximální úrovní se rozumí maximální obsah nebo emise, včetně nulových, látky v cigaretě nebo
tabákovém výrobku jiném než cigareta, měřeno v miligramech. Zakazuje se vyrábět a uvádět na trh
cigarety a tabákové výrobky jiné než cigarety, které přesahují maximální úrovně emisí.“.

E3

V Čl. I bodu 40 v 13f odst. 3 se slova „, dovozce a distributor“ nahrazují slovy „a dovozce“.

E4

V Čl. I bodu 55 v § 17 odst. 2 písm. i) se slova „2 nebo 3“ nahrazují slovy „3 nebo 4“.

E5
V Čl. I bodu 55 v § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno
j), které zní:
„j) v rozporu s § 11 odst. 2 neposkytne bezplatně neziskové organizaci potraviny, které nejsou v
souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné.“.
E6
V Čl. I bodu 56 v § 17c odst. 1 písm. c) se za slovo „dovozcům“ vkládají slova „nebo
distributorům“.
E7
V Čl. I bodu 56 v § 17c odst. 2 písm. h) se slovo „cigarety“ nahrazuje slovy „nebo vyrobí
cigarety nebo tabákové výrobky jiné než cigarety“.
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E8

V Čl. I bodu 56 v § 17f písm. c) se slova „nebo i)“ nahrazují slovy „, i) nebo j)“.

E9
V Čl. I bodu 60 v § 18 odst. 1 písm. k) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a tabákových
výrobků jiných než cigarety“.
E10 V bodu 60 v § 18 odst. 1 písm. k) se doplňuje bod 15, který zní:
„15. další požadavky na informace o studiích, výzkumu a na další informace o novém tabákovém
výrobku, které jsou výrobce a dovozce nového tabákového výrobku povinni oznámit podle § 12g
odst. 3,“.
E11
„b)

V Čl. VIII v odstavci 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
čl. I bodu 35, pokud jde o § 11 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
SD 3841
E12 K části čtvrté, čl. VI, o změně zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Za novelizační bod 1 se vkládá bod 2, který zní:
2. V § 49 odst. 1 písm. c) zní:
„c)
obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých
přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání
v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje,
je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou
starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit
přístup k vysílání dětem a mladistvým,“.

F. Poslanec Ladislav Velebný:
SD 3800
F1
K novelizačnímu bodu 38 (§ 12h)
Do § 12h se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret nebo
náhradních náplní do nich jsou povinni zajistit, aby tyto výrobky splňovaly požadavky na složení,
vzhled, jakost a vlastnosti stanovené prováděcím právním předpisem.“.
Dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 2 až 7.
F2
1.

K novelizačnímu bodu 64 (§ 19)
V odstavci 4 písm. a) bod 3 zní:
„3. způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti,“.

2.

V odstavci 4 písm. b) bod 2 zní:
„2. způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti.“.
V Praze 2. března 2016
Ing. Pavel K o v á č i k v.r.
zpravodaj garančního zemědělského výboru

