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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách
a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh na zamítnutí nebyl podán
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 62 ze
dne 14. května 2008 (tisk 444/1)
1. k bodu 7 - § 3 odst. 1
věta druhá zní: „První příjemce neuvede na trh v České republice látky nebo
přípravky, které nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem.“,
2. k bodu 14
 se zrušuje,
 ostatní body se přečíslují,
3. k dosavadnímu bodu 17 - § 8 odst. 2
na konci textu se doplňují slova „a zásady“,
4. k dosavadnímu bodu - § 19 odst. 3 zní:
„(3) První příjemce neuvede na trh České republiky látky nebo přípravky, jejichž
obal není v souladu s požadavky tohoto zákona.“.“,
5. k dosavadnímu bodu 27 - § 19 odst. 9 zní:
„(9) Distributor, který uvádí na trh látky nebo přípravky klasifikované a balené
podle tohoto zákona, je povinen je uvádět na trh v původním obalu.“,
6. za dosavadní bod 31 se vkládá nový bod 31a, který zní:
„31a. V § 20 odst. 4 písm. b) a § 20 odst. 5 písm. b) se věta druhá zrušuje.“,
7. k dosavadnímu bodu 34 - § 20 odst. 11 zní:
„(11) Distributor, který uvádí na trh látky nebo přípravky klasifikované a označené
podle tohoto zákona, je povinen je uvádět na trh s původním označením.“,
8. k dosavadnímu bodu 39 - § 21 odst. 10 zní:
„(10) První příjemce neuvede na trh České republiky látky nebo přípravky, jejichž
označení není v souladu s požadavky tohoto zákona.“,
9. dosavadní bod 49 zní:
„49. V § 26 odst. 1 se slova „ , do oběhu“ zrušují a slova „osobu, která uvádí na trh
nebo do oběhu“ se nahrazují slovy „osoby podle odstavce 2, které uvádějí na trh
nebo používají“.“,
10. k dosavadnímu bodu 50 - § 26 odst. 2
slova „nebo do oběhu“ se zrušují,

-311. k dosavadnímu bodu 58 - § 32 odst. 1 písm. c)
poznámka pod čarou č. 1b se nahrazuje poznámkou pod čarou č. 1a,
12. dosavadní bod 62 zní:
„… V § 35 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 33 zní:
„(1) Krajská hygienická stanice5)
a) kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů
vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropských
společenství1a),1c) a rozhodnutí správních úřadů vydaná podle tohoto zákona,
pokud upravují obsah látek v předmětech určených pro styk s potravinami,
hračkách, kosmetických prostředcích, výrobcích pro děti ve věku do 3 let (dále
jen „předmět běžného užívání“) a ve výrobcích určených k přímému styku
s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě, úpravě,
rozvodu, shromažďování, měření dodávky a dalších obdobných účelech (dále
jen „výrobek přicházející do přímého styku s vodou“),
b) postupem podle zákona o ochraně veřejného zdraví33) ukládá pokuty a
nápravná opatření za porušení povinností stanovených tímto zákonem,
právními předpisy vydanými k jeho provedení, přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství1a), 1c) a rozhodnutím správních úřadů vydaných podle
tohoto zákona, pokud upravují obsah látek v předmětech běžného užívání nebo
výrobcích přicházejících do přímého styku s vodou,
c) spolupráce s inspekcí a celními úřady a poskytuje jim odbornou pomoc.
------------------33) § 84 a 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“,
13. za dosavadní bod 62 se vkládá nový bod 62a, který zní:
„62a. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňují věty: „ Při výkonu kontroly podle
odstavce 1 písm. a) postupují orgány ochrany veřejného zdraví podle ustanovení
zákona o ochraně veřejného zdraví, která upravují výkon státního zdravotního
dozoru. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví se posuzují i práva a povinnosti
orgánu ochrany veřejného zdraví a kontrolované osoby při výkonu kontroly podle
odstavce 1 písm. a).“.“,
14. k dosavadnímu bodu 69 - § 39 odst. 3 písm. a)
slovo „delikty“ se nahrazuje slovem „delikt“,
15. k dosavadnímu bodu 69 - § 39c odst. 4 zní:
„(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspekce.“,
16. k dosavadnímu bodu 69 - § 39c odst. 7 zní:
„(7) Pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí
České republiky.“,

-4B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 190 ze dne
15. května 2008 (tisk 444/2)
1/ k bodu 7
V § 3 odst. 1 věta druhá zní: „První příjemce neuvede na trh v České republice látky
nebo přípravky, které nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem.“.
2/ k bodu 14
Bod 14 se zrušuje = V § 7 se odstavec 4 zrušuje.
Následující body se přečíslují.
3/ k dosavadnímu bodu 24
V § 19 odst. 3 zní:
„(3) První příjemce neuvede na trh České republiky látky nebo přípravky,
jejichž obal není v souladu s požadavky tohoto zákona.“.
4/ k dosavadnímu bodu 27
V § 19 odst. 9 zní:
„(9) Distributor, který uvádí na trh látky nebo přípravky klasifikované a balené
podle tohoto zákona, je povinen je uvádět na trh v původním obalu.“.
5/ vkládá se nový bod 31a, který zní:
„31a. V § 20 odst. 4 písm. b) a § 20 odst. 5 písm. b) se věta druhá zrušuje.
6/ k dosavadnímu bodu 34
V § 20 odst. 11 zní:
„(11) Distributor, který uvádí na trh látky nebo přípravky klasifikované a
označené podle tohoto zákona je povinen je uvádět na trh s původním označením.“.
7/ k dosavadnímu bodu 36
V 21 odst. 7 se slova „ ,. zhotovitele nebo prvního příjemce“ nahrazují slovy „nebo
zhotovitele“.
8/ k dosavadnímu bodu 39
V § 21 odst. 10 zní:
„(10) První příjemce neuvede na trh České republiky látky nebo přípravky,
jejichž označení není v souladu s požadavky tohoto zákona.“.
9/ k dosavadním bodům 41, 50 a 69
V § 22 odst. 2, § 26 odst. 2 a § 39a odst. 4 se slova „ , distributor nebo první příjemce“
nahrazují slovy „nebo distributor“.
10/ k dosavadním bodům 45 a 69
V § 24 odst. 1 a 2 a § 39a odst. 5 se slova „Výrobce, dovozce nebo první příjemce“
nahrazují slovy „Výrobce nebo dovozce“.

-511/ k dosavadnímu bodu 45
V § 24 odst. 1 se doplňuje věta „První příjemce neuvede na trh České republiky
kapalné detergenty určené k prodeji spotřebitelům, které mají na obalech grafické
vyobrazení ovoce.“.
12/ vkládá se nový bod 54a, který zní:
„54a.V § 26 odst. 4 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy
„zvláštním právním předpisem25)“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
„ 25) Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.“.“.
13/ k dosavadnímu bodu 62
V § 35 odst. 1 písmena a) a b) znějí:
„a) kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů
vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropských
společenství1a),1c) a rozhodnutí správních úřadů vydaná podle tohoto zákona, pokud
upravují obsah látek v předmětech určených pro styk s potravinami, hračkách,
kosmetických prostředcích, výrobcích pro děti ve věku do 3 let (dále jen „předmět
běžného užívání“) a ve výrobcích určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo
surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování,
měření dodávky a dalších obdobných účelech (dále jen „výrobek přicházející do
přímého styku s vodou“),
b) postupem podle zákona o ochraně veřejného zdraví33) ukládá pokuty a nápravná
opatření za porušení povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy
vydanými k jeho provedení, přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství1a),1c) a rozhodnutím správních úřadů vydaných podle tohoto zákona,
pokud upravují obsah látek v předmětech běžného užívání nebo výrobcích
přicházejících do přímého styku s vodou, ,“.
14/ vkládá se nový bod 62a, který zní:
„62a. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Při výkonu kontroly podle
odstavce 1 písm. a) postupují orgány ochrany veřejného zdraví podle ustanovení
zákona o ochraně veřejného zdraví, která upravují výkon státního zdravotního dozoru.
Podle zákona o ochraně veřejného zdraví se posuzují i práva a povinnosti orgánu
ochrany veřejného zdraví a kontrolované osoby při výkonu kontroly podle odstavce 1
písm. a).“.
Následující body se přečíslují.
15/ k dosavadnímu bodu 69
V § 39a odst. 1 a 2 se slova „ , zhotovitel nebo první příjemce“ nahrazují slovy „nebo
zhotovitel“.
16/ k dosavadnímu bodu 69
V § 39a odst. 3 se slova „ , dovozce nebo první příjemce“ nahrazují slovy „nebo
dovozce“.
17/ k dosavadnímu bodu 69
V § 39a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

-6„(6) První příjemce se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 uvede na trh České republiky látky nebo přípravky,
které nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem,
b) v rozporu s § 19 odst. 3 uvede na trh České republiky látky nebo přípravky,
jejichž obal není v souladu s požadavky tohoto zákona,
c) v rozporu s § 21 odst. 10 uvede na trh České republiky látky, přípravky,
jejichž označení není v souladu s tímto zákonem, nebo
d) v rozporu s § 24 odst. 1 uvede na trh České republiky kapalné detergenty
určené k prodeji spotřebitelům, které mají na obalech grafické vyobrazení ovoce.“.
Dosavadní odstavec 6 se označí jako odstavec 7.
18/ k dosavadnímu bodu 69
V § 39a odst. 7 písm. a) se slova „3 nebo 5“ nahrazují slovy „3, 5 nebo 6“.
19/ k dosavadnímu bodu 69
V § 39c odstavec 4 zní:
„(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
inspekce.“.
20/ k dosavadnímu bodu 69
V § 39c odstavec 7 zní:
„(7) Pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí
České republiky.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve II. čtení dne 5. června 2008
C. Poslanec Miloslav Soušek
1. K bodu 42
V § 22 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Z povinnosti uvedené v tomto odstavci jsou
osvobozeny osoby, které jsou podle nařízení (ES) č. 1907/2006 povinny předložit registrační
dokumentaci k Evropské agentuře pro chemické látky. Informace o nebezpečných
vlastnostech látek, které jsou součástí této registrační dokumentace poskytne ministerstvo.“.
2. K bodu 42
V § 22 odst. 5 se na konci doplňují slova „při současném respektování existence datového
formátu, který slouží pro potřeby podávání registrační dokumentace podle nařízení (ES)
č. 1907/2006“.
(poznámka legislativního odboru – tyto pozměňovací návrhy byly předneseny v obecné
rozpravě).
D. Poslankyně Kateřina Konečná
1. K usnesení výboru pro životní prostředí č. 62, bodu 6
V bodě 6 se dosavadní text označuje jako písmeno a) a doplňuje se písmeno b), které zní:
„b)
K čl. I bodu 12

-7V čl. I bodu 12 se slova „§ 20 odst. 4 psím. b), § 20 odst. 5 písm. b),“ zrušují.
2. K usnesení výboru pro životní prostředí č. 62, bodu 12
V bodu 12 v § 35 odst. 1 písm. a) se slovo „jejich“nahrzuje slovem „jejím“.
3. K čl. I bodu 58
V § 32 odst. 1 písm. b) se slova „Hasičskému záchrannému sboru“ nahrazují slovy
„hasičským záchranným sborům krajů“.
4. K čl. I bodu 60
V § 33 odst. 1 písm. a) se za slovo „výrobci,“ vkládá slovo „zhotoviteli,“.
V Praze dne 10. června 2008

Bc. Kateřina Konečná, v.r.
zpravodajka výboru pro životní prostředí

Ing. Jaroslav Plachý, v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

