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USNESENÍ
Ústavně-právního výboru
č. 20 ze dne 20. ledna 2021

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR
20. USNESENÍ
z 6. schůze konané dne 20. ledna 2021
k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 32
Po úvodním slově Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví, který vystoupil jako
zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesla senátorka Anna Hubáčková a po
rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona
s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Annu
Hubáčkovou;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Tomáše Goláně, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu
Parlamentu ČR.

vrátit

Poslanecké

sněmovně

Tomáš Goláň v. r.
předseda výboru
Anna Hubáčková v. r.
zpravodaj výboru

Michael Canov v. r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení ÚPV č. 20

Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů
(senátní tisk č. 32)

1. V § 5 odst. 2 písm. s) slovo „poukazů“ nahradit slovy „prostředků předepsaných na poukaz“.
2. V § 6 odst. 5 větě druhé slovo „den“ nahradit slovem „dnem“.
3. V § 19 odst. 3 za slova „zákonného zástupce“ vložit slova „nebo opatrovníka“.
4. V § 34 písm. b) text „§ 32 odst. 3 a 4“ nahradit textem „§ 32 odst. 4 a 5“.
5. V § 39 odst. 2 text „§ 35 odst. 1“ nahradit textem „§ 38 odst. 1“.
6. V § 54 odst. 1 písm. c) text „§ 32 odst. 2 až 4“ nahradit textem „§ 32 odst. 3 až 5“.
7. V § 61 odstavec 1 upravit takto:
„(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 28 odst. 5 umístí na listinný poukaz znaky nebo prvky omezující čitelnost
vyplňovaných údajů, údaje o jiných poskytovatelích zdravotních služeb nebo výdejcích
nebo reklamní sdělení, nebo poruší zákaz podle § 29 odst. 5.“.
8. V § 68 za text „§ 28 odst. 2 a 6,“ vložit text „§ 29 odst. 6,“.

