SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
85.
USNESENÍ SENÁTU
ze 4. schůze, konané dne 31. ledna 2013
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů /senátní tisk č. 21/
Senát

I.

vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích
návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II.

pověřuje senátorku Alenu Dernerovou a senátora Vladimíra Plačka odůvodněním
usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v.r.
předseda Senátu

Hassan Mezian v.r.
ověřovatel Senátu

Příloha k usnesení č. 85
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

1. V čl. I bod 24 vypustit.
Následující body 25 až 279 označit jako body 24 až 278.
2. V čl. I bod 37 (dosavadní bod 38) vypustit.
Následující body 38 až 278 (dosavadní body 39 až 279 ) označit jako body 37 až 277.
3. V čl. I bodu 37 (dosavadní bod 39) slova „V § 24 se na konci odstavce 5 doplňuje“
nahradit slovy „V § 24 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a
doplňuje se“.
4. V čl. I bodu 38 (dosavadní bod 40) v § 24 odst. 7 slova „může odebrat“ nahradit slovem
„odebere“.
5. V čl. I bodu 55 (dosavadní bod 57) v § 30 na konci odstavce 10 doplnit větu „U tradičních
léčivých přípravků, které jsou uváděny na trh v České republice déle než 10 let, se má za
to, že jsou naplněny předpoklady pro aplikaci ustanovení § 27 odst. 7.“.
6. V čl. I bod 152 (dosavadní bod 154) vypustit.
Následující body 153 až 277 (dosavadní body 155 až 279) označit jako body 152 až 276.
7. V čl. I bod 154 (dosavadní bod 157) vypustit.
Následující body 155 až 276 (dosavadní body 158 až 279) označit jako body 154 až 275.
8. V čl. I v bodu 161 (dosavadní bod 165) v § 83 odst. 6 vypustit písmeno a) a zároveň
vypustit označení písmene b).
9. V čl. I bod 226 (dosavadní bod 230) vypustit.
Následující body 227 až 275 (dosavadní body 231 až 279) označit jako body 226 až 274.
10. V čl. I bod 258 (dosavadní bod 263) vypustit.
Následující body 259 až 274 (dosavadní body 264 až 279) označit jako body 258 až 273.
11. V čl. III v písmenu a) číslovku „133“ nahradit číslovkou „131“.
12. V čl. III v písmenu b) slova „101, 126 a 127“ nahradit slovy „99, 124 a 125“.
13. V čl. III v písmenu c) slova „84, 96 a 248“ nahradit slovy „82, 94 a 243“.
14. V čl. III v písmenu d) slova „70, 78, 109, 112, 144, 180 až 182 a 240“ nahradit slovy „68,
76, 107, 110, 142, 176 až 178 a 235“.
2

15. V čl. III v písmenu e) číslovku „204“ nahradit číslovkou „200“.
16. V čl. III na konci textu písmene e) čárku a spojku „a“ nahradit tečkou a písmeno f)
vypustit.
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