
Parlament České republiky

Poslanecká  sněmovna
Výbor pro zdravotnictví

6. volební období

2013

USNESENÍ č. 128
z 27. schůze konané dne 22. května 2013

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 981/___ 

Po úvodním slově ministra zdravotnictví, doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., 
zpravodajské zprávě  poslance MUDr. Jaroslav Krákory a po rozpravě

Výbor pro zdravotnictví

I. d o p o r u č u j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila 
souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o  návykových 
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 
981/ ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1. K bodu 3
V bodě 3 se slova „§ 26 odst. 1 písm. b)“ zrušují, slova „§ 27a odst. 1 až 3“ se nahrazují slovy 
„§ 27a odst. 1 a 2“ a slova „§ 43a odst. 1 písm. c)“ se nahrazují slovy „§ 43a odst. 1 písm. b)“.

2. K bodu 29
V bodě 29 se slova „§ 12,“ zrušují.

3. K bodu 31
V bodě 31 se na konci bodu zkraje doplňují slova „Poznámka pod čarou č. 5c se zrušuje“.

4. K bodu 75
V bodě 75 se slovo „k“ zrušuje.

5. K bodu 90
V bodě 90 se slova „§ 12 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 12“.

6. K bodu 117
V bodě 117 se za slova „§ 16 odst. 1,“ vkládají slova „ , § 28 odst. 3“.

7. K bodu 118
V bodě 118 návětí zní:
„Za § 44b se vkládá nový § 44c, který včetně nadpisu zní:“.



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

    Jaroslav Krákora, v.r.
                      zpravodaj výboru

    Pavel Holík, v.r.                                 Boris Šťastný, v.r.
   ověřovatel výboru                předseda výboru


