Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
Výbor pro zdravotnictví
6. volební období

2011

USNESENÍ č. 53
ze 10. schůze konané dne 25. srpna 2011
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona o specifických zdravotních
službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/

Po úvodním slově pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera, zpravodajské zprávě
poslance Borise Šťastného a po rozpravě Výbor pro zdravotnictví
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s
vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona o specifických zdravotních
službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/ s těmito změnami a
doplňky:
1)

V části čtvrté (Změna živnostenského zákona) v bodě 2 se nově doplňovaná
poznámka pod čarou označuje jako poznámka pod čarou č. 53.

2)

Část pátá (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
a) v bodě 9 se nově doplňovaná poznámka pod čarou označuje jako poznámka
pod čarou č. 76
b) bod 13 zní: „13. V § 116d odst. 1 se slova „v ústavní péči ve zdravotnickém
zařízení“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče“.

3)

V části deváté (Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí) se body 1 až 3 zrušují.

4)

V části dvacáté třetí (Změna zákona o návykových látkách)
a) v bodě 6 se slova „poskytovatel pracovnělékařských služeb“ nahrazují slovy
„poskytovatele pracovnělékařských služeb“.
b) doplňuje se novelizační bod 7, který zní: „7. Část čtvrtá se zrušuje.“

5)

Část dvacátá čtvrtá (Změna zákona o svobodném přístupu k informacím)
Část dvacátá čtvrtá včetně nadpisu zní:
„ČÁST DVACÁTÁ ČTVRÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. XXIV
V § 8b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění zákona č. 61/2006 Sb., se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.“.

6)

Část dvacátá pátá (Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody)
a) v bodě 1 se slovo „za“ zrušuje a slova „vkládají slova“ se nahrazují slovy
„nahrazují slovy“
b) v bodě 6 se slova „a zdravotnického zařízení“ zrušují.
c) bod 15 se zrušuje
d) v bodě 16 se za slova „třeba ve výkonu ochranného léčení“ vkládají slova
„v ústavní formě“
e) v bodě 18 se doplňuje nadpis § 79, který zní: „Úhrada zdravotních služeb
ve zvláštních případech“

7)

Část třicátá (Změna zákona o azylu)
a) v bodě 2 se slova „§ 88 odst. 4“ zrušují
b) bod 7 zní: „7. V § 88 odst. 4 se slova „zdravotní péče o žadatele o udělení
mezinárodní ochrany, jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž bylo uděleno vízum
za účelem strpění pobytu nebo jeho dítě narozené na území“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb žadateli o udělení mezinárodní ochrany, jeho dítěti narozenému
na území, cizinci, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu, nebo jeho
dítěti narozenému na území“ a slova „provozování zdravotnického zařízení“
se nahrazují slovy „poskytování zdravotních služeb“.
c) vkládá se nový novelizační bod, který zní „x) V § 87a odst. 2 se slova „péči a“
zrušují.“

8)

Část třicátá první (Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky)
a) v bodě 1 se slova „§ 161“ nahrazují slovy „§ 164“
b) v bodě 2 se za slova „§ 153 odst. 5“ doplňují slova „ , § 176a odst. 1 písm. a) bodě
3“
c) bod 3 zní: „3. V § 92 písm. b) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.“.
d) v bodě 6 se za slovo „zařízení“ vkládají slova „je povinno“ a za slovo „služeb“
se vkládají slova „je povinen“
e) v bodě 8 se slovo „péče“ zrušuje
f) v bodě 10 se za slovo „zdravotní“ vkládá čárka
g) v bodě 16 se v § 176 odst. 1 úvodní části ustanovení za slova „na území“ doplňují
slova „poskytnou zdravotní služby“
h) v bodě 16 se v § 176 odst. 1 písm. a) slovo „poskytne“ zrušuje
i) v bodě 16 se v § 176 odst. 1 písm. b) slova „poskytnou zdravotní služby“ zrušují
j) v bodě 20, v 176 odst. 6 věta první zní: „Zdravotní služby se cizinci ve výkonu
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zabezpečovací detence, vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody poskytují
v rozsahu uvedeném v odstavci 1 a v § 134 odst. 2.“
k) v bodě 22 se slova „větě první“ nahrazují slovy „úvodní části ustanovení“
l) v bodě 25 se slovo „péči“ nahrazuje slovem „péče“
m) v bodě 27 se slova „smluvních zdravotnických“ nahrazují slovy „ve smluvních
zdravotnických“
9)

Část čtyřicátá první (Změna zákona o ochraně veřejného zdraví)
a) v bodě 7 se za slova „zařízení státu 3)“ vkládají slova „jsou povinny“ a za slova
„do 3 let věku“ se vkládají slova „ , jsou povinni“
b) v bodě 17 slova „§ 47 odst. 3“ nahradit slovy „§ 47 odst. 2“
c) v bodě 24 slova „V § 51“ nahradit slovy „V § 51 odst. 1“
d) v bodě 30 slova „větě sedmé“ nahradit slovy „větě osmé“
e) v bodě 51 se za slovo „čtvrtá“ doplňují slova „a šestá“

10)

V části šedesáté druhé (Změna zákona o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů) bod 3 zní:
„3. V § 42 odst. 1 písm. h) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

11)

Část sedmdesátá (Změna zákona o dani z přidané hodnoty) zní:
„ČÁST SEDMDESÁTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. LXX
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004
Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona
č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona
č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009
Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb. a zákona č.
…/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 48a odst. 4 písmeno h) zní:
„h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,“.
Poznámka pod čarou č. 27e se zrušuje.

2. V § 51 odst. 1 písmeno g) zní:
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„g) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),“.

3. § 58 včetně nadpisu zní:

„§ 58
Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží
(1) Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba
podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních
služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost
s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.
(2) Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání
a) lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka, nebo
b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle zákona
upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými laboratořemi a oprav těchto
výrobků.
(3) Dodáním zdravotního zboží pro účely tohoto zákona není výdej nebo
prodej
a) léčiv,
b) potravin pro zvláštní výživu, nebo
c) zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu.
(4) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném
zdravotním pojištění46).“.
Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.

4.

V příloze č. 1 se slova „farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní péči“
nahrazují slovy „farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní služby“.

5.

V příloze č. 2 se slova „Zdravotní péče, pokud není osvobozena“ nahrazují slovy
„Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud
není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.“.“.

12)

V části sedmdesáté deváté (Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami) v
bodě 1 se slovo "zdravotnického" nahrazuje slovem "zdravotnické".
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13)

V části osmdesáté první (Změna zákona o sociálních službách) v bodě 6 se slova
"V § 21a" nahrazují slovy "V § 21a odst. 1".

14)

Část osmdesátá šestá (Změna insolvenčního zákona) se zrušuje.

15)

Část osmdesátá sedmá (Změna zákona o nemocenském pojištění)
a) v bodě 2 se slova „do lůžkové péče u poskytovatele zdravotních služeb“ nahrazují
slovy „do zdravotnického zařízení lůžkové péče“
b) v bodě 47 se slova "V § 138 odst. 1 písm. o)" nahrazují slovy "V § 138 odst. 1
písm. p)".

16)

Části devadesátá pátá, devadesátá šestá, devadesátá devátá, sto první a sto třetí
se zrušují.

17)

Část devadesátá sedmá (Změna zákona o léčivech)
a) v bodě 3 se za slova „§ 75 odst. 2“ vkládají slova „ , § 77 odst. 1 písm. c) bod 14“
a za slova „§ 77 odst. 4“ se vkládají slova „ , § 82 odst. 2“
b) v bodě 14 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“
c) doplňuje se nový novelizační bod, který zní:
„x) V § 25 odst. 2 písm. h) se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatelů zdravotních služeb“.“.

18)

Část sto pátá (Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže
a o Československém červeném kříži)
a) slova „zákona č. 261/2000 Sb.“ se nahrazují slovy „nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 261/2000 Sb.“
b) slova „písmeno e) zní“ se nahrazují slovy „se doplňuje písmeno e), které zní“.

19)

Za dosavadní část sto pátou se vkládají nové části sto šestá až sto osmá, které znějí:
ČÁST STO ŠESTÁ
Čl. CVI
Změna zákona o obecní policii

V § 4c odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008
Sb., se slova „lékař závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatel
pracovnělékařských služeb“.
ČÁST STO SEDMÁ
Čl. CVII
Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence
Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 odst. 3 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.
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2.

V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „volby lékaře“ nahrazují slovy „volby poskytovatele
zdravotních služeb“.

3.

V § 17 odst. 2 písm. k) se slova „zdravotní péče provedené“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb poskytnutých“ a slova „péče hrazené“ se nahrazují slovy
„zdravotních služeb hrazených“.

4.

Nadpis hlavy III zní: „ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY“.

5.

Nadpis § 19 zní: „Zdravotní služby“.

6.

V § 19 odstavec 1 zní:
„(1) Zdravotní služby v ústavu se zajišťují na základě smluvního vztahu
s poskytovatelem zdravotních služeb nebo je poskytuje Vězeňská služba podle zvláštního
právního předpisu2)“.
7.

V § 19 odst. 2 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

8.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:
„4) Zákon č. …/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)“.

9.

V § 25 odst. 2 větě poslední se slova „se zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy
„s poskytovatelem zdravotních služeb“.

10.

Nadpis § 42 zní: „Úhrada zdravotních služeb ve zvláštních případech“.

11.

V § 42 se slova „Zdravotní péči poskytovanou“ nahrazují slovy „Zdravotní služby
poskytnuté“.

12.

Část devátá se zrušuje.
ČÁST STO OSMÁ
Čl. CVIII
Změna zákona o lidských tkáních a buňkách

Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk
určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních
a buňkách), ve znění zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 písm. f) se slova „ve zdravotnickém zařízení“ zrušují a za slovo „příjemce“ se
vkládají slova „poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“)“.

2.

V § 2 písm. g) bodě 3 se slova „zdravotnické zařízení, které“ nahrazují slovy
„poskytovatele, který“.
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3.

V § 2 písm. k) a l) se slova „zdravotnické zařízení nebo jeho pracoviště“ nahrazují
slovem „poskytovatel“ a na konci textu se doplňuje věta „; tuto činnost může provádět
i jedno pracoviště poskytovatele“.

4.

V § 3 odst. 1 se slova „jejich provozovateli“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a slovo
„provozovatele“ se zrušuje.

5.

V § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Provozovatelé zdravotnických zařízení
zacházejících“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zacházející“.

6.

V § 3 odst. 3 písm. c) se slova „jeho provozovatel“ nahrazují slovem „poskytovatel“.

7.

V § 3 odst. 4 se slova „Provozovatelé tkáňových zařízení, odběrových zařízení a
diagnostických laboratoří“ se nahrazují slovy „Tkáňové zařízení, odběrové zařízení a
provozovatel diagnostické laboratoře“.

8.

V § 3 odst. 5 se slova „Provozovatelé zdravotnických zařízení“ nahrazují slovem
„Poskytovatelé“ a slova „zdravotnické zařízení, které provedlo“ se nahrazují slovy
„poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení bylo provedeno“.

9.

V § 4 odst. 1 se slova „Provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem „Tkáňové“.

10.

V § 4 odst. 2 a v § 7 odst. 2 se slova „jeho provozovatel“ nahrazují slovem
„poskytovatel“ a slovo „Provozovatel“ se nahrazuje slovem „Poskytovatel“.

11.

V § 5 úvodní části ustanovení odst. 1, 2 a 3, § 6 odst. 1 a v § 10 odst. 1 a 5 se slova
„Provozovatel tkáňového“ nahrazují slovy „Tkáňové“.

12.

V § 5 odst. 1 písm. i) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele,
do jehož zdravotnického zařízení se tkáně a buňky poskytují“ a slova „provozovatel
zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatel“.

13.

V § 5 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „zdravotnickému zařízení,
které“ nahrazují slovy „poskytovateli, který“.

14.

V § 6 odst. 4 se slova „provozovateli tkáňového“ nahrazují slovem „tkáňovému“.

15.

V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 1 se slova „Provozovatel
odběrového“ nahrazují slovem „Odběrové“.

16.

V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „zdravotní péči8)“ nahrazují slovy „poskytování
zdravotních služeb8)“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní: „8) Zákon č. /2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

17.

V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Provozovatel tkáňového“ nahrazují
slovy „Tkáňové“ a slovo „provozovatelem“ se zrušuje.
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18.

V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo
diagnostické laboratoře, který má“ se nahrazují slovy „tkáňovým zařízením,
odběrovým zařízením nebo provozovatelem diagnostické laboratoře, pokud mají“.

19.

V § 10 odst. 2 písm. b) se slova „odběrového zařízení“ nahrazují slovy „odběrovým
zařízením“.

20.

V § 10 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládá slovo „poskytovatelem,“.

21.

V § 10 odst. 3 se slova „Provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem „Tkáňové“ a
slovo „provozovatelem“ se nahrazuje slovem „poskytovatelem“.

22.

V § 10 odst. 4 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení uvedený“ nahrazuje slovy
„Tkáňové zařízení uvedené“.

23.

V § 10 odst. 6 se slovo „provozovatele“ zrušuje.

24.

V § 11 úvodní části ustanovení odst. 1 a 2 se slova „oprávněn zajistit provozovatel
tkáňového zařízení“ nahrazují slovy „oprávněno zajistit tkáňové zařízení“.

25.

V § 11 odst. 4 písm. b) se slova „provozovatel tkáňového zařízení propouštějícího“
nahrazují slovy „tkáňové zařízení propouštějící“ a slovo „provozovatele“ se nahrazuje
slovem „tkáňového zařízení“.

26.

V § 13 odst. 1 se slova „provozovatel tkáňového zařízení, který“ nahrazují slovy
„tkáňové zařízení, které“.

27.

V § 13 odst. 2 se slova „provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem „tkáňové“ a slova
„zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovateli“.

28.

V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele“.

29.

V § 20 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo“
nahrazují slovy „Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo provozovatel“.

30.

V § 21 písm. a) se slova „která zacházejí“ nahrazují slovy „v nichž se zachází“.

31.

V § 22 odst. 4 se slova „provozovatelé zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatelé“.

32.

V § 25 odst. 2 a 3 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení, odběrového zařízení
nebo jiného zdravotnického zařízení zacházejícího“ se nahrazují slovy „Tkáňové
zařízení, odběrové zařízení nebo jiný poskytovatel zacházející“.

33.

V § 25 odst. 4 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo
diagnostické laboratoře“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo
provozovatel diagnostické laboratoře“.
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34.

V § 25 odst. 5 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení“
nahrazují slovy „Tkáňové zařízení nebo odběrové zařízení“.

35.

V § 25 odst. 6, 7 a 8 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení“ nahrazují slovy
„Tkáňové zařízení“.

36.

V § 25 odst. 6 se písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

37.

V § 25 odst. 9 se slova „Provozovatel odběrového zařízení“ nahrazují slovy
„Odběrové zařízení“.

38.

V § 25 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Poskytovatel se dopustí správního deliktu, tím že v případě ukončení činnosti
tkáňového zařízení nezajistí v rozporu s § 4 odst. 2 splnění požadavků na uchování
dokumentace nebo sledovatelnost nebo dostupnost uskladněných tkání a buněk pro účel
použití.“.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.
39.
„a)
b)
c)

V § 25 odstavec 11 zní:
(11) Za správní delikt se uloží pokuta
do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4 písm. b),
odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a) a d) a odstavce 8,
do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) a c), odstavce 3,
odstavce 4 písm. a), c) a d), odstavce 5 písm. b), c) a e), odstavce 6 písm. b), odstavce
7 písm. a) a c), odstavce 9 a odstavce 10,
do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 5 písm. d),
odstavce 6 písm. c) a odstavce 7 písm. b).“.

40.

V § 26 odst. 4 se slova „§ 25 odst. 6 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 25 odst. 6 písm. c)“
a slova „§ 25 odst. 6 písm. e)“ se nahrazují slovy „§ 25 odst. 6 písm. d)“.

41.

V § 28 se slova „Provozovatel tkáňového nebo odběrového zařízení je oprávněn“
nahrazují slovy „Tkáňové zařízení nebo odběrové zařízení je oprávněno“.

42.

Části třetí a čtvrtá se zrušují.“.
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20)

Derogace v souvislosti se zrušením zákona č. 160/1992 Sb. a zákona č. 20/1966
Sb.

Za nově vloženou část sto osmou se vkládají nové části sto devátá až sto dvacátá
šestá, které znějí:
„ČÁST STO DEVÁTÁ
Čl..CIX
Změna zákona č. 210/1990 Sb.
V zákoně č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky
o sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se čl. II
zrušuje.
ČÁST STO DESÁTÁ
Čl. CX
Změna zákona č. 590/1992 Sb.
V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony,
ve znění zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se čl. II zrušuje.
ČÁST STO JEDENÁCTÁ
Čl. CXI
Změna zákona o Armádě České republiky
V zákoně č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb., se část třetí zrušuje.
ČÁST STO DVANÁCTÁ
Čl. CXII
Změna zákona č. 161/1993 Sb.
V zákoně č. 161/1993 Sb., o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění
a o změnách a doplnění některých dalších zákonů, se čl. III, IV a V zrušují.
ČÁST STO TŘINÁCTÁ
Čl. CXIII
Změna zákona č. 307/1993 Sb.
V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se čl. VII zrušuje.
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ČÁST STO ČTRNÁCTÁ
Čl. CXIV
Změna zákona č. 60/1995 Sb.
V zákoně č. 60/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, se čl. III
zrušuje.
ČÁST STO PATNÁCTÁ
Čl. CXV
Změna zákona č. 14/1997 Sb.
V zákoně č. 14/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči
o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování
právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona
č. 137/1982 Sb., se čl. I zrušuje.
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ
Čl. CXVI
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
V zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona
č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část třetí zrušuje.
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ
Čl. CXVII
Změna zákona č. 83/1998 Sb.
V zákoně č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 186/2006
Sb., se čl. IV zrušuje.
ČÁST STO OSMNÁCTÁ
Čl. CXVIII
Změna zákona č. 71/2000 Sb.
V zákoně č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony,
ve znění zákona č. 86/2002 Sb., se část druhá zrušuje.
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ČÁST STO DEVATENÁCTÁ
Čl. CXIX
Změna zákona č. 132/2000 Sb.
V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících
se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním
městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002
Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č.
99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb. se část třicátá
čtvrtá zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ
Čl. CXX
Změna zákona č. 149/2000 Sb.
V zákoně č. 149/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech
a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb., se část
druhá zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ
Čl. CXXI
Změna zákona č. 189/2006 Sb.
V zákoně č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb.,
zákona č.153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 306/2008
Sb., se část třetí zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ
Čl. CXXII
Změna zákona č. 267/2006 Sb.
V zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 282/2009 Sb., se část čtvrtá
zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ
Čl. CXXIII
Změna zákona č. 189/2008 Sb.
V zákoně č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, se část dvacátá pátá zrušuje.
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ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Čl. CXXIV
Změna zákona č. 274/2008 Sb.
V zákoně č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o Policii České republiky, ve znění zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 292/2009 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se část dvacátá osmá zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ
Čl. CXXV
Změna zákona č. 479/2008 Sb.
V zákoně č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ
Čl. CXXVI
Změna zákona č. 227/2009 Sb.
V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb.,
zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se části čtvrtá
a dvacátá osmá zrušují.“.
Dosavadní část sto šestá se označuje část sto dvacátá sedmá a dosavadní čl. CVI jako
čl. CXXVII.

II. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi
Poslanecké Sněmovny.

Boris Šťastný, v. r.
zpravodaj výboru

Jan Florián, v. r.
ověřovatel výboru

Boris Šťastný, v. r.
předseda výboru
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