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13. funkční období

48/1
USNESENÍ
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
č. 41 ze dne 10. března 2021

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU
41. USNESENÍ
z 8. schůze konané dne 10. března 2021
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Senátní tisk č. 48
Po úvodním slově zástupce předkladatele Jindřicha Fialky, náměstka
zemědělství, po zpravodajské zprávě senátora Petra Šilara a po rozpravě

ministra

VÝBOR
I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké
sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto
usnesení;

II.

určuje

zpravodajem
výboru
senátora Petra Šilara;

III. pověřuje

pro

jednání

na

schůzi

Senátu

předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto
usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Vladislav Vilímec v.r.
předseda výboru

senátor Petr Šilar v.r.
zpravodaj výboru

senátor Lumír Aschenbrenner v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 41/2021

Pozměňovací návrh
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
(senátní tisk č. 48)
1. V čl. I bod 6 vypustit.
Následující body přeznačit a přeznačení promítnout do ustanovení o účinnosti.
2. V čl. I dosavadní bod 26 vypustit.
Následující body přeznačit a přeznačení promítnout do ustanovení o účinnosti.
3. V čl. I dosavadní bod 81 vypustit.
Následující body přeznačit.
4. V čl. I dosavadním bodu 94 v § 17f písm. a) text „§ 17 odst. 6,“ vypustit.
5. V čl. I dosavadním bodu 94 v § 17f písm. b) slova „§ 17 odst. 7, pokud jde o maloobchodní
provozovnu s prodejní plochou od 400 m2 do 1 000 m2,“ vypustit.
6. V čl. I dosavadním bodu 94 v § 17f písm. c) slova „§ 17 odst. 7, pokud jde o maloobchodní
provozovnu s prodejní plochou nad 1 000 m2,“ vypustit.
7. V čl. I dosavadní bod 96 vypustit.
Následující body přeznačit.
8. V čl. I dosavadní bod 101 vypustit.
Následující body přeznačit.
9. V čl. I dosavadní bod 103 vypustit.
Následující body přeznačit.

