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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení č. 69 výboru pro zdravotnictví
z 21. schůze ze dne 12. listopadu 2008
A. 1. K názvu zákona
Název zákona zní:
„Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony“.
A. 2. K čl. I bodu 25
Na konci bodu 25 se zkraje doplňuje věta „Poznámka pod čarou č. 8j se zrušuje.“.
A. 3. V čl. I nový bod 33a
Za bod 33 se vkládá nový bod 33a, který zní:
„33a. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „(3a odst. 2)“ nahrazují slovy „(3a odst. 3)“.
A. 4. Nová část
Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o léčivech
Čl. III
V § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů (zákon o léčivech), se slova „příslušný kraj v přenesené působnosti“ nahrazují slovy
„stát prostřednictvím krajského úřadu“.“.
Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá a dosavadní čl. III se označuje jako čl. IV.
A. 5. K čl. IV (dosavadnímu čl. III) - Účinnost
Čl. IV zní:
„Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.“.
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Pozměňovací návrhy přednesené ve II. čtení dne 5. února 2009
B. Poslankyně Jana Rybínová
B. 1. K čl. I, bodu 10
Bod 10 zní:
„10. V § 8 odst. 3 písm. b) se slova „stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství1)“ nahrazují slovy „3 let a zvláštní povolení k zacházení s prekursory se vydává
na dobu neomezenou“.“.
B. 2. K čl. II
V čl. II se na konec textu Položky 100 doplňuje odstavec, který zní:
„Osvobození
Od poplatků podle písmene b), e), i) a j) této položky jsou osvobozeny osoby provozující
lékárnu, a to jen při zacházení s prekursory a pomocnými látkami při provozu lékárny.“.
O bodech B.1. a B. 2. hlasovat společně.
C. Poslankyně Kateřina Konečná
V čl. I nový bod 1a
Za bod 1 se vkládá nový bod 1a, který zní:
„1a. V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce
lékové formy“ nahrazují slovy „pseudoefedrin“.“.

V Praze dne 6. února 2009

PaedDr. Jana Rybínová v. r.
zpravodajka výboru pro zdravotnictví

