
Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(tisk 363)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán.

A. Pozměňovací  návrhy  obsažené  v  usnesení  garančního  volebního  výboru  č.  78 
z 20. schůze konané dne 17. března 2015 (tisk 363/2):

A.1. K bodu 16
V § 5d se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních 
výrazů40)“.
Poznámka pod čarou č. 40 zní:
_______________
„40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012; Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) 110/2008; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)1308/2013.“.

A.2. K bodu 19
V § 7 písm. g) se za slovy „a zdravotních tvrzení“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova 
„informací o potravinách spotřebitelům38)“ se vkládají slova „a pro údaje použité v rozporu 
s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení 
původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů40)“.

A.3. K bodu 22
V § 7a  odst.  4  se  slova  „bez zbytečného odkladu“ nahrazují  slovy „ve lhůtě  stanovené 
orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů,“ a za slova „údaje o osobě“ se vkládají  
slova „zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě“.

A.4. K bodu 46
V §  8a  odst.  2  se  na  konci  textu  písmene  j)  doplňují  slova  „nebo  přímo  použitelným 
předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných 
označení nebo tradičních výrazů40)“.

A.5. K bodu 46
V § 8a odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které 
zní:
„k) zadá  reklamu na loterie  a  jiné  podobné hry nepovolené  nebo neoznámené podle 

zvláštního právního předpisu39).“.
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A.6. K bodu 47
V §  8a  odst.  3  se  na  konci  textu  písmene  i)  doplňují  slova  „nebo  přímo  použitelným 
předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných 
označení nebo tradičních výrazů40)“.

A.7. K bodu 53
V § 8a odst. 6 písm. c) se slova „slovem „b)““ nahrazují slovy „slovy „b) nebo k)““.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 27. května 2015

B. Poslanec Jan Chvojka

B.I. Pozměňovací návrhy k tisku 363
K     části první čl.   I   - Změna zákona o regulaci reklamy

1. Za bod 9 se vkládá nový bod 10, který zní:
„10. V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), 
které včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:
„f) reklama na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle 

zvláštního právního předpisu38).
_______________
38) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.“.“.
Ostatní body přečíslovat.

V dosavadním bodě 16 se poznámka pod čarou č. 38 označuje jako poznámka pod čarou 
č. 39, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
V dosavadním bodě 19 se odkaz na poznámku pod čarou č.  38 označuje jako odkaz na 
poznámku pod čarou č. 39.
V dosavadních bodech 30 a 45 se odkaz na poznámku pod čarou č. 39 označuje jako odkaz 
na poznámku pod čarou č. 38.
V dosavadních bodech č. 46 a 47 se odkaz na poznámku pod čarou č. 38 označuje jako 
odkaz na poznámku pod čarou č. 39.

2. V dosavadním bodě 18 se zrušuje text „Poznámka pod čarou č. 39 zní:
„39) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.“.
Odkaz na poznámku pod čarou č. 39 se označuje jako odkaz na poznámku pod čarou č. 38.

3. V dosavadním bodě 19 v  §  7  písm.  h)  se  slova „zákaz  šíření  reklamy na  loterie  a  jiné 
podobné  hry39)“  nahrazují  slovy  „reklamu  na  loterie  a  jiné  podobné  hry,  které  nebyly 
povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38)“.

4. Dosavadní bod 32 zní:
„32. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „nebo f)“.“.
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5. V dosavadním bodě 35 v § 8 odst. 3 písm. a) se za slova „§ 2 odst. 1 písm. a)“ vkládají slova 
„nebo f)“.

6. V dosavadním bodě 47 v § 8a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno j), které zní:
„j) zpracuje reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle 

zvláštního právního předpisu38).“.

7. V dosavadním bodě 56 se v § 8a odst. 7 písm. c) slovo „b)“ nahrazuje slovy „b) nebo j)“.

B.II. Pozměňovací návrh k tisku 363/2 – usnesení volebního výboru č. 78
V bodě 5 usnesení volebního výboru se odkaz na poznámku pod čarou č. 39 označuje jako 
odkaz na poznámku pod čarou č. 38.

C. Poslanec Ludvík Hovorka

C.1. Novelizační body 4, 6 a 15 vypouštějí.
Ostatní body přečíslovat.

Poznámka  LO: Návrh  není  promítnut  do  dalších  ustanovení  
návrhu zákona.

C.2. Za dosavadní bod 15 vložit nový bod, který zní:
15a. V § 5a odstave 3 zní:

„(3)  Ustanovení  odstavce 2  se  nevztahuje  na  vakcinační  akce  schválené 
Ministerstvem zdravotnictví.“.
Ostatní body přečíslovat.

D. Poslanec Rostislav Vyzula

D.1. Za dosavadní bod 15 vložit nový bod 15a, který zní:
„15a. V § 5a odst. 2 se na konci písmena b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
c), které včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:
„c) humánní léčivé přípravky, jež nejsou registrovány v souladu se zvláštním právním 

předpisem40)“.
Poznámka pod čarou č. 40 zní:
„40) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.“.“.
Ostatní body přečíslovat.
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D.2. Za dosavadní bod 31 vložit nový bod 31a, který zní:
„31a. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které 
zní:
„p) nesplní informační povinnost podle § 7a odst. 4,“.“.
Ostatní body přečíslovat.

D.3. Za nově vložený bod 31a vložit nový bod 31b, který zní:
„31b. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno q), které zní:
„q) šíří reklamu na neregistrované humánní léčivé přípravky v rozporu s § 5a, nebo“.“.
Ostatní body přečíslovat.

D.4. Za nově vložený bod 31b vložit nový bod 31c, který zní:
„31c. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno r) které zní:
„r) šíří reklamu na potraviny v rozporu s § 5d odst. 2 písm. b).“.“.
Ostatní body přečíslovat.

D.5. Za dosavadní bod 45 vložit nový bod 45a, který zní:
„45a. V § 8a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které 
zní:
„t) nesplní informační povinnost podle § 7a odst. 4,“.“.
Ostatní body přečíslovat.

D.6. Za nově vložený bod 45a vložit nový bod 45b, který zní:
„45b. V § 8a odst. 1 se doplňuje písmeno u), které zní:
„u) šíří reklamu na neregistrované humánní léčivé přípravky v rozporu s § 5a, nebo“.“.

D.7. Za nově vložený bod 45b vložit nový bod 45c, který zní:
„45c. V § 8a odst. 1 se doplňuje písmeno v), které zní:
„v) šíří reklamu na potraviny v rozporu s § 5d odst. 2 písm. b)“.“.

Poznámka LO: Pozm. návrhy nenavazují na vl. návrh zákona  
obsažený v tisku 363, např. u pozm. n. č. 4 a 7 vnitřní odkaz  
v § 8 odst. 1 písm. r) a v § 8a odst. 1 písm. v) na § 5d odst. 2  
písm. b). Ustanovení § 5d odst. 2 má nové znění, není již členěn  
na  písmena,  následně  by  navržená  sankce  za  porušení  byla  
duplicitní, protože je tisk 363 již obsahuje.

E. Poslanec Daniel Korte

O těchto návrzích hlasovat společně.

E.1. Bod 4 se zrušuje. Ostatní body se přečíslují.

E.2. V dosavadním bodě 5 se slova „písmene b)“ nahrazují slovy „písmene c)“.

E.3. Dosavadní bod 6 se zrušuje. Ostatní body se přečíslují.

E.4. V dosavadním bodě 7 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. e)“.
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E.5. V dosavadním bodě 8 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

E.6. V dosavadním bodě 9 se slova „písmeno e)“ nahrazují slovy „písmeno g)“ a slovo „e)“ se 
nahrazuje slovem „g)“.

E.7. Dosavadní bod 12 se zrušuje. Ostatní body se přečíslují.

E.8. V dosavadním bodě 24 se slova „písm. a), b) d) nebo e)“ nahrazují slovy „písm. a), c), f) 
nebo g)“.

E.9. V dosavadním bodě 28 se slova „písm. c)“ se nahrazují slovy „písm. e)“.

E.10. Dosavadní bod 29 se zrušuje. Ostatní body se přečíslují.

E.11. V dosavadním bodě 30 se slova „písm. k)“ nahrazují slovy „písm. l)“, slova „písmeno k)“ se 
nahrazují slovy „písmeno l)“, slova „písmeno l)“ se nahrazují slovy „písmeno m)“ a slovo 
„l)“ se nahrazuje slovem „m)“. Věta „Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m).“ 
se nahrazuje větou „Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno n).“.

E.12. V dosavadním bodě 31 se slova „písmeno m)“ nahrazují slovy „písmeno n)“ a slovo „m)“ se 
nahrazuje slovem „n)“.

E.13. Dosavadní bod 32 se zrušuje. Ostatní body se přečíslují.

E.14. V dosavadním bodě 35 novém odstavci 3 se v písmenu b) slova „písm. b)“ nahrazují slovy 
„písm. c)“.

E.15. V dosavadním bodě 36 novém znění odstavce 5 se
v písmenu a) slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. k)“,
v písmenu b) se slovo „m)“ nahrazuje slovem „n)“,
v písmenu c) se slova „b), c), d), e), f), g), h), i), k) nebo l)“ nahrazují slovy „b), c), d), e), f), 
g), h), j), l) nebo m)“.

E.16. V dosavadním bodě 38 novém znění písmena b) se slova „d) nebo e)“ nahrazují slovy „f) 
nebo g)“.

E.17. Dosavadní bod 39 zní:
„39. V § 8a odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až s) se označují jako písmena c) až r).“.

E.18. V dosavadním bodě 40 se slova „písmeno c)“ nahrazují slovy „písmeno e)“, slovo „c)“ se 
nahrazuje slovem „e)“ a slova „písm. c)“ se nahrazují slovy „písm. e)“.

E.19. V dosavadním bodě 41 se slova „písmeno j)“ nahrazují slovy „písmeno l)“ a slova „k) až p) 
se označují jako písmena j) až o)“ se nahrazují slovy „m) až r) se označují jako písmena l) až 
q)“.

5

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114586)



E.20. V dosavadním bodě 42 se slova „písmeno k)“ nahrazují slovy „písmeno m)“ zrušují a slova 
„l) až o) se označují jako písmena k) až n)“ se nahrazují slovy „n) až q) se označují jako 
písmena m) až p)“.

E.21. V dosavadním bodě 43 se slova „písm. m)“ nahrazují slovy „písm. o)“.*

E.22. V dosavadním bodě 44 se slova „písmeno n)“ nahrazuje slovy „písmeno p)“, slovo „n)“ se 
nahrazuje slovem „p)“ a slova „písm. b)“ se nahrazují slovy „písm. c)“.

E.23. V dosavadním bodě 45 se slova „písmena o) a p)“ nahrazují slovy „písmena q) a r)“, slovo 
„o)“ se nahrazuje slovem „q)“ a slovo „p)“ se nahrazuje slovem „r)“.

E.24. V dosavadním bodě 46 novém znění odstavce 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) 
a c), která znějí:
„b) poruší zákaz reklamy založené na podprahovém vnímání,
c) poruší zákaz reklamy skryté,“.
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena d) až l).

V dosavadním písmenu b) /nově označeném jako písm. d)/ se slova „písm. b)“ nahrazují 
slovy „písm. c)“.

E.25. V dosavadním bodě 47 novém znění odstavce 3 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) 
a c), která znějí:
„b) poruší zákaz reklamy založené na podprahovém vnímání,
c) poruší zákaz reklamy skryté,“.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena d) až k).

V dosavadním písmenu b) /nově označeném jako písm. d)/ se slovo „b)“ nahrazuje slovem 
„c)“.

E.26. V dosavadním bodě 48 se slova „nebo p)“ nahrazují slovy „nebo r)“.

E.27. V dosavadním bodě 49 se slova „písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) nebo m)“ nahrazují  
slovy „b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) nebo o)“.

E.28. V dosavadním bodě 50 se slova „n) nebo o)“ nahrazují slovy „c), p) nebo q)“.

E.29. V dosavadním bodě 51 se slova „f) nebo g)“ nahrazují slovy „h) nebo i)“.

E.30. V dosavadním bodě 52 se slova „a), c), d), e), h) i) nebo j),“ nahrazují slovy „a), d), e), f),  
g), j), k) nebo l),“.

E.31. V dosavadním bodě 53 se slovo „b)“ nahrazuje slovy „b) nebo d)“.

E.32. V dosavadním bodě 54 novém písmenu a) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. h)“.

E.33. V dosavadním bodě 55 se slova „a), c), d), e), g), h) nebo i)“ nahrazují slovy „a), c), e), f), 
g), i), j) nebo k)“.

E.34. V dosavadním bodě 56 se slovo „b)“ nahrazuje slovy „b) nebo d)“.
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F. Poslankyně Věra Kovářová

F.1. V části první čl. I se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. V § 1 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Velkoplošnou reklamou se rozumí reklamní zařízení, které má plochu větší než 
4,0 m2.“.“.
Ostatní body se přečíslují.

F.2. V části první čl. I dosavadním bodě 3 se v § 1 na konci odstavce 9 doplňují slova „a na  
velkoplošnou reklamu týkající se voleb šířenou v tomto období“.

F.3. V části první čl. I se v dosavadním bodě 9 v § 2 odst. 1 tečka na konci písmene e) nahrazuje 
čárkou a za dosavadní bod 9 se vkládá nový bod 10, který zní:
„10. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno f), které zní:
„f)  šíření velkoplošné reklamy týkající  se voleb v době od vyhlášení  voleb do ukončení 
hlasování.”.”.
Ostatní body se přečíslují.

F.4. V části první čl. I dosavadním bodě 24 v § 8 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) šíří reklamu, anonymní oznámení nebo velkoplošnou reklamu týkající se voleb, které 
jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) zakázány,”.

F.5. V části první čl. I dosavadním bodě 38 v § 8a odst. 1 písmeno b) zní:
„b) šíří reklamu, anonymní oznámení nebo velkoplošnou reklamu týkající se voleb, které 
jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), d), e) nebo f) zakázány,”.

G. Poslanec Zbyněk Stanjura

G.1. Novelizační bod 18 zrušit. Ostatní body přečíslovat.

G.2. Dosavadní novelizační bod 45 zní:
„45. V § 8a odst. 1 se doplňuje písmeno o), které zní:
„o) v rozporu s § 7a odst. 4 na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené nesdělí 

údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.“.“.

V Praze dne 27. května 2015

PhDr. Martin Komárek, v. r.
zpravodaj garančního volebního výboru
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