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USNESENÍ 
 

Ústavně-právního výboru 

č. 43 ze dne 10. června 2015 
 



 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR 

 

43. USNESENÍ 

z 9. schůze, konané dne 10. června 2015 

 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 
Senátní tisk č. 87 

 

Po úvodním slově MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D., hlavního hygienika ČR, který vystoupil jako 
zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Vladimír Plaček, a po 
rozpravě 
 
 
VÝBOR 
 

I.  doporučuje 
Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně 
s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze; 

 
II. určuje   

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Vladimíra Plačka; 
 
III. pověřuje 

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu 
Parlamentu ČR. 

 
 
 
 
 

 
 
 

        Vladimír Plaček v.r.    
         zpravodaj výboru 

 

    Miroslav Antl v.r. 
     předseda výboru     
 
                                                    Jiří Burian v.r. 
                                                 ověřovatel výboru 

 
 
 
 



Příloha k usnesení č. 43 z 9. schůze ÚPV ze dne 10. 6. 2015 
 

Pozměňovací návrhy 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
(senátní tisk č. 87) 

 
1. V části první v čl. I v bodu 85 slova „ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání“ nahradit 

slovy „ve stavbách pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání“. 
 

2. V části první v čl. I za  bod 213 vložit nový bod tohoto znění: 
 
„214. V § 80 odst. 1 se písmeno „x“ označuje jako písmeno „w“.“. 
 
Následující body 214 až 327 označit jako body 215 až 328. 
 

3. V části první v čl. I bod 216 (dosavadní bod 215) vypustit. 
 
Následující body 217 až 328 (dosavadní body 216 až 327) označit jako body 216 až 327. 
 

4. V části první v čl. I za bod 242 vložit nový bod tohoto znění: 
 
„243. V § 82 odst. 2 písm. w) se slova „a h)“ nahrazují slovy „a i)“.“. 
 
Následující body 243 až 327 označit jako body 244 až 328. 
 

5. V části první v čl. I v bodu 303 (dosavadním bodu 302) v § 92d za odstavec 6 vložit nový 
odstavec 7 tohoto znění: 
 
„(7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí správního deliktu tím, že ve škole nebo 
školském zařízení poruší zákaz nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které jsou v rozporu 
s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů.“. 
 
Dosavadní odstavec 7 označit jako odstavec 8. 
 

6.  V části první v čl. I v  bodu 303 (dosavadním bodu 302) v § 92d odstavec 8 (dosavadní odstavec 
7) upravit takto: 
 
„(8) Za správní delikt se uloží pokuta do 
 
a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7, 
b) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 3, 4, odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 6, 
c) 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 5 písm. b).“. 

 
7. V části první v čl. I v  bodu 306 (dosavadním bodu 305)  slova  „ , slova „ , § 31 odst. 1“ se 

nahrazují slovy „ , § 31 odst. 1 a 3“ “ vypustit.  
 

8. V části první v čl. I v  bodu 311 (dosavadním bodu 310) slova „§ 82a písm. d)“ nahradit slovy „§ 
82a odst. 1 písm. d)“. 
 

9. V části první v čl. II v  bodu 4 slova „podle § 4 odst. 6 věty poslední“ nahradit slovy „podle § 4 
odst. 7“.  
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