Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek
(tisk 828)

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

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví
č. 198 ze 41. schůze konané dne 5. října 2016 (tisk 828/1):

A.1.

V § 2 písm. g) se slova „zákona o územním plánování a stavebním řádu“ nahrazují slovy
„stavebního zákona“.

A.2.

V § 8 písmeno k) zní:
„k)
v prostoru provozovny stravovacích služeb; zákaz se nevztahuje na vnější
prostor provozovny stravovacích služeb nebo jeho část, pokud tento prostor nebo
jeho část provozovatel této provozovny stravovacích služeb ke kouření vyhradí,
označí zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“ a zajistí, aby z
prostoru ke kouření vyhrazeného nedocházelo k pronikání kouře do míst, kde je
kouření tímto zákonem zakázáno,“.

A.3.

V § 8 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m),
které zní:
„m) v silničním vozidlu, v němž se nachází osoba mladší 18 let.“.

A.4.

V § 10 písm. b) se slovo „prostoru“ nahrazuje slovy „prostor u“.

A.5.

V § 11 odstavec 3 zní:
„(3) Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů neplatí v prostoru
uvedeném v odstavci 2 písm. a) a b) po dobu, po kterou provozovatel tento prostor
poskytl pro jiné účely, než je určen.“.

A.6.

V § 11 odstavec 7 zní:
„(7) Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě, která je zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu,
majetek nebo veřejný pořádek.“.

A.7.

V § 21 odst. 1 větě druhé se za slovo „strážník“ vkládají slova „obecní policie“.

A.8.

V § 26 odst. 2 se slova „návykového chování spojených“ nahrazují slovy „návykovým
chováním spojených“.

A.9.

V § 30 odst. 4 se slova „§ 11 odst. 5 písm. a)“ a slova „§ 11 odst. 4 písm. a)“ nahrazují
slovy „§ 11 odst. 5“.

A.10. K části páté (změna zákona o obecní policii) - § 49
Bod 2 zní:
„2. V § 17c odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „tabákové potřeby“ nahrazují slovy
„kuřácké pomůcky“.“.
A.11. K části dvanácté (změna zákona o Policii České republiky) - § 58
1.
V části dvanácté se vkládá úvodní věta a bod 1, které znějí:
„Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění
č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb.,
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb.,
č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb. a
č. 188/2016 Sb., se mění takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 41 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „tabákové potřeby“ nahrazují slovy
„kuřácké pomůcky“.“.
2.

Dosavadní text části dvanácté se označuje jako bod 2.

3.

V bodě 2 se slova „V § 67 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,“
nahrazují slovy „V § 67“.

A.12. K části patnácté (účinnost) - § 63
V § 63 se slova „31. prosince 2016“ nahrazují slovy „31. května 2017“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném
dne 25. října 2016

B.

Poslanec Jan Klán

B.1.

SD 5060
1. V § 8 písmeno k) zní:
„k)
ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou provozoven,
u nichž je podlahová plocha určená pro návštěvníky menší než 60 m2; v takovém
případě se vlastník nebo provozovatel takové provozovny může rozhodnout, zda
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provozovna bude kuřácká nebo nekuřácká a je povinen tuto skutečnost uvést
podle § 10 písm. b). Je-li podlahová plocha určená pro návštěvníky větší než
60m2, je provozovatel nebo vlastník povinen postupovat podle § 10,“.
2. V § 10 se za text „v § 8 odst. 1 písm. a)“ vkládá text „a k)“.
B.2.

SD 5061
1. V § 8 písmeno k) zní:
„k)
ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou provozoven,
u nichž je podlahová plocha určená pro návštěvníky menší než 80 m2; v takovém
případě se majitel nebo provozovatel takové provozovny může rozhodnout, zda
provozovna bude kuřácká nebo nekuřácká a je povinen tuto skutečnost uvést
podle § 10 písm. b). Je-li podlahová plocha určená pro návštěvníky větší než 80
m2, je provozovatel nebo majitel povinen postupovat podle § 10,“.
2. V § 10 se za text „v § 8 odst. 1 písm. a)“ vkládá text „a k)“.

B.3.

SD 5062
V § 8 písmeno k) zní:
„k)
ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou těch
provozoven, které mají pro nekuřáky vyhrazených nejméně 50 % z plochy
prostoru provozovny určené pro návštěvníky a je stavebně oddělená od části pro
kuřáky tak, aby do prostoru vyhrazeného pro nekuřáky nepronikaly škodlivé
látky z tabákových výrobků; prostor pro nekuřáky musí být umístěný jako první
při vstupu do provozovny stravovacích služeb,“.

B.4.

SD 5063
V § 8 písmeno k) zní:
„k)
ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou těch
provozoven, které mají stavebně oddělený prostor pro kuřáky splňující
podmínky uvedené v § 10; prostor vyhrazený pro nekuřáky musí tvořit
minimálně 50 % plochy prostoru provozovny určené pro návštěvníky,“.

B.5.

V části první hlavě druhé se v § 3 odstavec 3 zrušuje.
Poznámka LO: Pozměňovací návrh není promítnut do
dalších ustanovení návrhu zákona.

C.

Poslanec Lukáš Pleticha
SD 5132
1. V § 9 odst. 2 větě první se slova „nebo dopravní prostředek“ zrušují.
2. V § 9 odst. 3 větě první se slova „nebo dopravní prostředek“ zrušují.

3

3. V § 36 odst. 3 se písmeno b) zrušuje, písmeno c) se označuje jako písmeno b).
4. V § 36 odst. 10 písm. b) se slova „odstavce 3 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „odstavce 3
písm. a)“.

D.

Poslanec Radek Vondráček
SD 5059
V § 13 se odstavec 3 zrušuje.
Poznámka LO: Pozměňovací návrh není promítnut do dalších
ustanovení návrhu zákona.

E.

Poslanec Marek Benda

E.1.

SD 5097
1. V § 8 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ,a s výjimkou stavebně odděleného
prostoru vyhrazeného ke kouření“.
2. V § 10 úvodní části ustanovení se před slovo „Pokud“ vkládá označení „(1)“.
3. V § 10 úvodní části ustanovení se za slovo „letiště“ vkládají slova „ , provozovatel
provozovny stravovacích služeb“.
4. V § 10 se za písmeno d) vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Pokud provozovatel provozovny stravovacích služeb zřídí stavebně
oddělený prostor vyhrazený ke kouření, zajistí, že v takovém prostoru nebudou
podávány pokrmy s výjimkou pokrmů, které si do takto stavebně odděleného prostoru
vyhrazeného ke kouření donesou sami zákazníci. Provozovatel provozovny
stravovacích služeb je dále povinen zajistit, aby stavebně oddělený prostor vyhrazený
ke kouření v provozovnách stravovacích služeb zaujímal nejvýše 25 % z celkové
podlahové plochy provozovny.“.
5. V § 30 odst. 3 se slova „§ 10 písm. a) až c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až
c) a § 10 odst. 2“.
6. V § 36 odst. 2 písm. b) se slova „§ 10 písm. b) nebo c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1
písm. b) nebo c)“.
7. V § 36 odst. 2 písm. c) se slova „ §10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a)“.
8. V § 36 odst. 2 písm. d) se slova „§10 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. d)“.
9. V § 36 odst. 4 písm. b) se slova „§ 10 písm. b) nebo c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1
písm. b) nebo c)“.
10. V § 36 odst. 4 písm. c) se slova „§10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a)“.
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11. V § 36 odst. 4 písm. d) se slova „§10 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1
písm. d)“.
12. V § 36 odst. 8 se na konci písmene b) doplňují slova „nebo § 10 odst. 1 písm. b)
nebo c)“.
13. V § 36 odst. 8 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena
c), d) a e), která znějí:
„c)
zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající
podmínkám uvedeným v § 10 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 2,
d)
v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených
prostorách vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, nebo
e)
v rozporu s § 10 odst. 2 umožní podávání pokrmů ve stavebně oddělených
prostorách vyhrazených ke kouření.“.
14. V § 36 odst. 9 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , c), d) a e)“.
15. V § 40 odst. 5 písm. b) se slova „§ 36 odst. 8 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 36
odst. 8 písm. a) až e)“.
16. V § 42 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Vlastník prostoru uvedeného v § 8 písm. a), provozovatel mezinárodního
letiště, provozovatel provozovny stravovacích služeb nebo poskytovatel zdravotních
služeb je povinen přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným v § 8 až 10
nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
E.2.

SD 5098
1. V § 8 odst. 1 se na konci písmene i) doplňují slova „ , s výjimkou stavebně odděleného
prostoru vyhrazeného ke kouření,“.
2. V § 8 odst. 1 se na konci písmene j) doplňují slova „ , s výjimkou stavebně odděleného
prostoru vyhrazeného ke kouření,“.
3. V § 11 odst. 2 písm. g) se slova „nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a vína“ a v § 14
odst. 1 se slova „nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno“ nahrazují slovy „nejvýše
15 % objemová ethanolu“.
4. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.
5. V § 63 se slova „31. prosince 2016“ nahrazují slovy „1. ledna 2018“.

E.3.

V § 36 se odstavec 12 zrušuje.
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F.

Poslanec Leo Luzar

F.1.

SD 5133
K § 2 písm. e)
V § 2 písm. e) se v části vět před středníkem zrušují slova „náhradní náplně“.

F.2.

K § 2 nová písmena
Varianta I.
V § 2 se za písmeno i) vkládají nová písmena j), k), l) a m), která znějí:
„j)
kuřáckou provozovnou stravovacích služeb prostor, v němž je v souladu se
živnostenským zákonem provozována hostinská činnost a jehož provozovatel
rozhodl o tom, že v prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno
a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem,
k)
nekuřáckou provozovnou stravovacích služeb prostor, v němž je v souladu se
živnostenským zákonem provozována hostinská činnost a jehož provozovatel
rozhodl o tom, že v prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno
a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem,
l)
provozovnou stravovacích služeb se stavebně oddělenými prostorami
provozovna stravovacích služeb, která má v souladu s tímto zákonem prostory,
v nichž je kouření povoleno stavebně oddělené od prostor, v nichž je kouření
zakázáno, a je v souladu s tímto zákonem označena včetně jednotlivých vnitřních
prostor,
m)
provozovnou stravovacích služeb s časovou regulací kouření prostor, v němž je
v souladu se živnostenským zákonem provozována hostinská činnost
a jehož provozovatel rozhodl, že v prostorách přístupných zákazníkům je během
části provozní doby kouření povoleno a během části provozní doby kouření
zakázáno, a je v souladu s tímto zákonem označena, včetně vnitřních prostor,“.
Následující písmena se přeznačí.
Varianta II.
V § 2 se za písmeno i) vkládají nová písmena j), k) a l), která znějí:
„j)
kuřáckou provozovnou stravovacích služeb prostor, v němž je v souladu se
živnostenským zákonem provozována hostinská činnost a jehož provozovatel
rozhodl o tom, že v prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno
a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem,
k)
nekuřáckou provozovnou stravovacích služeb prostor, v němž je v souladu se
živnostenským zákonem provozována hostinská činnost a jehož provozovatel
rozhodl o tom, že v prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno
a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem,
l)
provozovnou stravovacích služeb se stavebně oddělenými prostorami
provozovna stravovacích služeb, která má v s souladu s tímto zákonem prostory
v nichž je kouření povoleno stavebně oddělené od prostor v nichž je kouření
zakázáno, a je v souladu s tímto zákonem označena včetně jednotlivých vnitřních
prostor,“.
Následující písmena se přeznačí
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Varianta III.
V § 2 se za písmeno i) vkládají nová písmena j), k) a l), která znějí:
„j
kuřáckou provozovnou stravovacích služeb prostor, v němž je v souladu se
živnostenským zákonem provozována hostinská činnost a jehož provozovatel
rozhodl o tom, že v prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno
a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem,
k)
nekuřáckou provozovnou stravovacích služeb prostor, v němž je v souladu se
živnostenským zákonem provozována hostinská činnost a jehož provozovatel
rozhodl o tom, že v prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno
a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem,“.
F.3.

K § 3 odst. 2 písm. a)
V. 3 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Následující se přeznačí.

F.4.

K § 3 odst. 2 písm. b)
V § 3 odst. 2 písm. b) se za slovo „zařízení“ doplňují slova „s výjimkou vyšších
odborných škol a vysokých škol“.

F.5.

K § 3 odst. 2 písm. d)
Varianta I.
V § 3 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
Varianta II.
V § 3 odst. 2 písm. d) se slovo „převážně” nahrazuje slovem „výhradně”.
Varianta III.
V § 3 odst. 2 písm. d) se slovo „převážně” zrušuje.

F.6.

K § 3 odst. 2 písm. e)
Varianta I.
V § 3 odst. 2 se čárka na konci textu písmene d) nahrazuje tečkou a písmeno e) se
zrušuje.
Varianta II.
V § 3 odst. 2 písm. e) se za slovo „letecké“ vkládají slova „lodní, a dálkové železniční
a autobusové“.

F.7.

K § 3 odst. 2 písm. f)
V § 3 odst. 2 se dosavadní písmeno f) zrušuje.

7

F.8.

K § 3 odst. 3
V § 3 odst. 3 se zrušují slova „za tím účelem musí prodejce prodávající prostřednictvím
automatu zajistit ověření věku kupujícího osobou k tomu určenou“.

F.9.

K § 8 odst. 1 písm. b)
Varianta I.
V § 8 odst. 1 se dosavadní písmeno b) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
Varianta II.
V § 8 odst. 1 dosavadní písmeno b) zní:
„b)
v prostoru mezinárodního letiště, v němž jeho provozovatel zakázal kouření
a které označil grafickou značkou „Kouření zakázáno“,“.

F.10. K § 8 odst. 1 písm. d)
Varianta I.
V 8 odst. 1 se dosavadní písmeno d) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
Varianta II.
V § 8 odst. 1 dosavadní písmeno d) zní:
„d)
ve vnitřním prostoru dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy,
s výjimkou civilní letecké dopravy, v němž jeho provozovatel zakázal kouření
a které označil grafickou značkou „Kouření zakázáno“,“.
F.11. K § 8 odst. 1 písm. e)
V § 8 odst. 1 dosavadním písmenu e) se slova „v uzavřeném psychiatrickém oddělení
nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí a vnějšího prostoru vyhrazeného ke kouření“
zrušují.
F.12. K § 8 odst. 1 písm. f)
V § 8 odst. 1 dosavadním písmenu f) se na konci textu doplňují slova „s výjimkou
prostor, kam nemají přístup osoby mladší 18 let,“.
F.13. K § 8 odst. 1 písm. h)
Varianta I.
V § 8 odst. 1 dosavadním písmenu h) se slovo „převáženě“ nahrazuje slovem
„výhradně“.
Varianta I1.
V § 8 odst. 1 dosavadním písmenu h) se slovo „převážně“ zrušuje.

8

F.14. K § 8 odst. 1 písm. i)
Varianta I.
V § 8 odst. 1 se dosavadní písmeno i) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
Varianta II.
V § 8 odst. 1 dosavadním písmenu i) se na konci textu doplňují slova „s výjimkou
stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření,“.
F.15. K § 8 odst. 1 písm. j)
Varianta I.
V § 8 odst. 1 se dosavadní písmeno j) zrušuje.
Následující písmeno se přeznačí.
Varianta II.
V § 8 odst. 1 dosavadní písmeno j) zní:
„j)
v hledišti kina, divadla, koncertní síně nebo sportovní haly a ve veřejnosti volně
přístupném prostoru výstavní síně,“.
Varianta III.
V § 8 odst. 1 dosavadní písmeno j) zní:
„j)
v hledišti kina, divadla, koncertní síně nebo sportovní haly a ve veřejnosti volně
přístupném prostoru výstavní síně, s výjimkou stavebně odděleného prostoru
vyhrazeného ke kouření,“.
F.16. K § 8 odst. 1 písm. k)
Varianta I.
1. V § 8 odst. 1 dosavadní písmeno k) zní:
„k)
v uzavřeném vnitřním prostoru nekuřácké provozovny stravovacích služeb,
která musí být v zájmu včasného a řádného informování zákazníka u vchodu
i uvnitř provozovny označena grafickou značkou „Kouření zakázáno“ podle
přílohy k tomuto zákonu,“.
2. V § 8 odst. 1 se za dosavadní písmeno k) vkládají písmena l) a m), která znějí:
„l)
v uzavřeném vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb vyhrazeném
rozhodnutím provozovatele pro nekuřáky, který je označen grafickou značkou
„Kouření zakázáno“ podle přílohy k tomuto zákonu. Provozovna stravovacích
služeb se stavebně oddělenými prostorami musí být v zájmu řádného a včasného
informování zákazníka u vchodu označena grafickou značkou „Stavebně
oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky” podle přílohy tomuto zákonu.
Prostory vyhrazené pro kuřáky musí být navíc uvnitř označeny grafickou
značkou „Kouření povoleno“ podle přílohy k tomuto zákonu.
m)
ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb v čase, ve kterém zákaz
kouření stanovil její provozovatel a zákazníky o této skutečnosti informoval
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grafickou značkou „Časová regulace kouření“ podle přílohy k tomuto zákonu.
Grafická značka časové regulace musí být v zájmu řádného a včasného
informování zákazníka umístěna u vchodu do provozovny i v jejím vnitřním
prostoru.“.
Následující se přeznačí.
Varianta II.
1. V § 8 odst. 1 dosavadní písmeno k) zní:
„k)
v uzavřeném vnitřním prostoru nekuřácké provozovny stravovacích služeb,
která musí být v zájmu včasného informování zákazníka u vchodu i uvnitř
provozovny označena grafickou značkou „Kouření zakázáno“ podle přílohy
k tomuto zákonu,“.
2. V § 8 odst. 1 se za dosavadní písmeno k) vkládá písmeno l), které zní:
„l)
v uzavřeném vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb se stavebně
oddělenými prostorami vyhrazeném rozhodnutím provozovatele pro nekuřáky,
který je označen grafickou značkou „Kouření zakázáno“ podle přílohy k tomuto
zákonu. Provozovna stravovacích služeb se stavebně oddělenými prostorami
musí být v zájmu řádného a včasného informování zákazníka u vchodu označena
grafickou značkou „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky” podle
přílohy tomuto zákonu. Prostory vyhrazené pro kuřáky musí být navíc označeny
grafickou značkou „Kouření povoleno“ podle přílohy k tomuto zákonu.“.
Následující se přeznačí.
Varianta III.
V § 8 odst. 1 dosavadní písmeno k) zní:
„k)
v uzavřeném vnitřním prostoru nekuřácké provozovny stravovacích služeb,
která musí být v zájmu včasného informování zákazníka u vchodu i uvnitř
provozovny označena grafickou značkou „Kouření zakázáno“ podle přílohy
k tomuto zákonu.“.
F.17. K § 9 odst. 1
V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Vlastník nebo provozovatel prostoru, v němž je podle § 8 zakázáno kouřit,
je oprávněn vyzvat osobu, která tento zákaz nedodržuje, aby v tomto jednání
nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.“.
F.18. K § 9 odst. 2
Varianta I.
V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Prostor, v němž je zakázáno kouření na základě tohoto zákona nebo
z rozhodnutí provozovatele, je provozovatel povinen označit u vchodu i uvnitř grafickou
značkou „Kouření zakázáno“. Prostor, v němž je kouření povoleno rozhodnutím
provozovatele, je provozovatel povinen označit u vchodu i uvnitř grafickou značkou
„Kouření povoleno“. Prostor, v němž je v určitou dobu kouření povoleno a v jinou dobu
kouření zakázáno je provozovatel povinen označit u vchodu i uvnitř grafickou značkou
„Časová regulace kouření“ s vyznačením doby, během níž je kouření zakázáno, a době,
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během níž je kouření povoleno. Grafické podoby těchto značek jsou uvedeny v příloze
k tomuto zákonu.“.
Varianta II.
V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Prostor, v němž je zakázáno kouření na základě tohoto zákona nebo
z rozhodnutí provozovatele, je provozovatel povinen označit u vchodu i uvnitř grafickou
značkou „Kouření zakázáno“. Prostor, v němž je kouření povoleno rozhodnutím
provozovatele, je provozovatel povinen označit u vchodu i uvnitř grafickou značkou
„Kouření povoleno“. Grafické podoby těchto značek jsou uvedeny v příloze k tomuto
zákonu.“.
F.19. K § 10
§ 10 včetně nadpisu zní:
„§ 10
Stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření
Pokud provozovatel zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření, je
povinen zajistit, aby tento prostor byl od míst, v nichž je kouření zakázáno, stavebně
oddělen tak, aby nedocházelo k pronikání kouře do míst, v nichž je kouření zakázáno.“.
F.20. K § 11 odst. 1
1. V § 11 odst. 1 se slova „stravovacích služeb“ nahrazují slovy „v níž je provozována
hostinská činnost“, a za slova „výrobce vína“, se vkládají slova „výroba piva, výroba
ovocného vína, výroba medoviny, výroba lihovin, pěstitelské pálení,“.
2. V § 11 odst. 1 se za slova „stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný
uvnitř stavby určené pro obchod“ vkládají slova „ , výstavních, prodejních
a gastronomických akcích“,
3. V § 11 odst. 1 se zrušují slova „umístěný uvnitř stavby určené pro obchod“.
F.21. K § 11 odst. 2 písm. a)
V § 11 odstavci 2 se písmeno a) zrušuje.
Následující se přeznačí.
F.22. K § 11 odst. 2 písm. b)
V § 11 odst. 2 písm. b) se za slovo „zařízení“ doplňují slova „s výjimkou vyšších
odborných škol nebo vysokých škol,“.
F.23. K § 11 odst. 2 písm. d)
Varianta I.
V § 11 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
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Varianta II.
V § 11 odst. 2 písm. d) se slovo „převážně“ nahrazuje slovem „výhradně“.
F.24. K § 11 odst. 2 písm. f)
V § 11 odst. 2 se v dosavadním písmenu f) zrušují slova „dálkové“.
Následující písmena se přeznačí.
F.25. K § 11 odst. 2 písm. g)
V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno g) zrušuje.
F.26. K § 11 odst. 6
V § 11 se dosavadní odstavec 6 zrušuje.
Následující se přeznačí.
F.27. K § 11 odst. 7
V § 11 se dosavadní odstavec 7 zrušuje.
F.28. K § 13 odst. 3
V § 13 se odstavec 3 zrušuje.
F.29. K § 14
§ 14 včetně nadpisu zní:
„§ 14
Příležitostný prodej alkoholických nápojů
(1) Alkoholické nápoje lze v rámci příležitostného prodeje prodávat na
výročním, farmářském, nebo jiném trhu, gastronomické výstavě nebo soutěži, akci
pořádané k jejich ochutnávání, veřejnosti přístupné slavnosti, kulturní, společenské
nebo sportovní akci.
(2) Osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle odstavce 1, je povinna prodej
lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude
prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje.
(3) Oznámení podle odstavce 2 musí vedle náležitostí stanovených daňovým
řádem obsahovat tyto údaje:
a)
daňové identifikační číslo osoby,
b)
druh a množství lihoviny nabízené k prodeji,
c)
místo prodeje,
d)
druh a popis akce podle odstavce 1,
e)
datum zahájení a ukončení prodeje.“.
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F.30. K § 17
Dosavadní § 17 včetně poznámky pod čarou zní:
„§ 17
Vymezení míst, v nichž je zakázáno umisťování výdejen omamných látek
Obec může obecně závaznou vyhláškou vymezit místa, v nichž je zakázáno
umisťování výdejen omamných nebo psychotropních látek, jejichž nedovolená výroba
je zakázána Trestním zákoníkem, pomůcek k jejich aplikaci, nebo náhražek omamných
nebo psychotropních látek.“.
F.31. K § 18
Varianta I.
Dosavadní § 18 se zrušuje.
Následující paragrafy se přeznačí. Tuto úpravu promítnout i do vnitřních odkazů návrhu
zákona.
Tuto úpravu promítnout do § 36 odst. 5, a to na konci textu písmene a) doplnit slovo
„nebo“, na konci textu písmene b) slovo „nebo“ zrušit a čárku nahradit tečkou, písmeno
c) zrušit.
Varianta II.
Zrušení jednotlivých písmen v § 18 odst. 1 by mělo být hlasováno samostatně.
1. V § 18 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
2. V § 18 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
3. V § 18 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
4. V § 18 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
5. V § 18 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
6. V § 18 odst. 1 se dosavadní písmena e), f), g), h), i) a k) přeznačí.
7. V § 18 odstavec 2 zní:
„(2) Zjistí-li vlastník prostoru uvedeného v odstavci 1 nebo jeho provozovatel či
osoba jimi pověřená, že se v příslušném prostoru nachází osoba, která nedodržuje zákaz
podle odstavce 1, je oprávněn ji vyzvat, aby tento prostor opustila. Tato osoba je povinna
výzvy uposlechnout.“.
F.32. K § 30 odst. 3
1. V § 30 odst. 3 se slova „§ 10 písm. a) až c)“ nahrazují slovy „§ 10“.
2. V § 30 odst. 3 se za slovy „§ 11 odst. 2 písm. a) až c)“ slova „e) a g),“ zrušují.
3. V § 30 odst. 3 se slova „ , a § 16“ zrušují.
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F.33

K § 30 odst. 4
1. V § 30 odst. 4 se slova „§ 3 odst. 2 písm. f)“ zrušují.
2. V § 30 odst. 4 se slova „ , a § 16“ zrušují.
3. V § 30 odst. 4 se slova „§ 11 odst. 4 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 4“.

F.34. K § 30 odst. 5
V § 30 odst. 5 se v textu „ § 11 odst. 2 písm. e) a g)“ zrušují slova „e) a“.
F.35. K § 30 odst. 6
V § 30 odst. 6 se za slovy „§ 11 odst. 2 písm. b)“ zrušují slova „a d)“.
F.36. K § 32 odst. 1
V § 32 odst. 1 se slova „nebo § 16“ zrušují.
F.37. K § 35 odst. 1 písm. f) a h)
V § 35 odst. 1 se písmena f) a h) zrušují.
Následující písmena se přeznačí.
F.38. K § 35 odst. 1 písm. k)
V § 35 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
F.39. K § 35 odst. 1 dosavadnímu písm. l)
V § 35 odst. 1 se dosavadní písmeno l) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
F.40. K § 35 odst. 1 dosavadnímu písm. n)
V § 35 odst. 1 se dosavadní písmeno n) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
F.41. K § 35 odst. 2 písm. a)
V § 35 odst. 2 písm. a) se zrušují slova „až h)“.
F.42. K § 35 odst. 2 písm. b)
V § 35 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
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F.43. K § 35 odst. 2 dosavadnímu písm. c)
V § 35 odst. 2 se dosavadní písmeno c) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
F.44. K § 35 odst. 4
Varianta I.
V § 35 odst. 4 se písmeno a) zrušuje. Zároveň se zrušuje označení písmena b).
Varianta II.
V § 35 se odstavec 4 zrušuje.
F.45. K § 36 odst. 1 písm. a)
V § 36 odst. 1 písm. a) se slovo „a)“ zrušuje.
F.46. K § 36 odst. 1 písm. a)
V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „ , c), e) nebo f)“ nahrazují slovy „nebo c)“.
F.47. K § 36 odst. 1 písm. b)
Varianta I.
V § 36 odst. 1 písm. b) se slovo „převáženě“ nahrazuje slovem „výhradně“.
Varianta II.
V § 36 odst. 1 písm. b) se slovo „převáženě“ zrušuje.
F.48. K § 36 odst. 1 písm. k)
V § 36 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
F.49. K § 36 odst. 1 dosavadnímu písm. m)
V § 36 odst. 1 se dosavadní písmeno m) zrušuje.
F.50. K § 36 odst. 1 dosavadním písm. n)
V § 36 odst. 1 se dosavadní písmeno n) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
F.51. K § 36 odst. 1 dosavadní písm. p)
V § 36 odst. 1 se dosavadní písmeno p) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
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F.52. K § 36 odst. 1 dosavadnímu písm. r)
V § 36 odst. 1 se písmeno r) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
F.53. K § 36 odst. 2
V § 36 odst. 2 úvodní části stanovení se slova „Provozovatel mezinárodního letiště“
nahrazují slovy „Vlastník nebo provozovatel“.
F.54. K § 36 odst. 2 písm. b)
V § 36 odst. 2 písm. b) se slova „nebo § 10 písm. b) nebo c)“ zrušují.
F.55. K § 36 odst. 2 písm. c)
V § 36 odst. 2 písm. c) se slova „písm. a), nebo“ nahrazují tečkou.
F.56. K § 36 odst. 2 písm. d)
V § 36 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
F.57. K § 36 odst. 2 písm. e)
V § 36 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
F.58. K § 36 odst. 3 písm. a)
V § 36 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
F.59. K § 36 odst. 3 dosavadnímu písm. c)
Varianta I.
V § 36 odst. 3 se dosavadní písmeno c) zrušuje. Zároveň se zrušuje označení písmena b).
Varianta II.
V § 36 odst. 3 se písmeno b) označuje jako písmeno a) a písmeno c) se označuje jako
písmeno b).
F.60. K § 36 odst. 4 písm. a)
V § 36 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.
F.61. K § 36 odst. 4 písm. b)
V § 36 odst. 4 písm. b) se slova „nebo § 10 písm. b) nebo c)“ zrušují.
F.62. K § 36 odst. 4 písm. c)
V § 36 odst. 4 písm. c) se slova „písm. a)“ zrušují.
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F.63. K § 36 odst. 4 písm. d)
V § 36 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
F.64. K § 36 se odst. 6 a 7
V § 36 se odstavce 6 a 7 zrušují.
Následující odstavce se přeznačí.
F.65. K § 36 dosavadnímu odst. 8 písm. a)
V § 36 odst. 8 se písmeno a) zrušuje.
Následující se přeznačí.
F.66. K § 36 odst. 9 písm. a)
V 36 odst. 9 se písmeno a) zrušuje.
F.67. K § 36 odst. 10
V § 36 odst. 10 upravit značení paragrafů, odstavců a písmen v návaznosti na to, které
PN budou schváleny.
F.68. K § 36 odst. 12 písm. a)
V § 36 odst. 12 písm. a) se zrušuje slovo „r“.
F.69. K § 36 odst. 12 písm. b)
V § 36 odst. 12 písm. b) se slova „a) až h)“ nahrazují slovy „a) až j)“.
F.70. K § 37 odst. 3 písm. b)
V § 37 odst. 3 písm. b) se zrušují slova „nebo určeny“.
F.71. K § 38 odst. 1 a 2
V § 38 odst. 1 a 2 se zrušuje písmeno b).
Následující se přeznačí.
F.72. K § 40 odst. 5
V § 40 odstavec 5 zní:
„(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává orgán, který je podle tohoto
zákona zmocněn k provádění kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto
zákonem a který spáchání deliktu ve své působnosti zjistil.“.
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F.73. K § 40 odst. 6 písm. a)
V § 40 odst. 6 písm. a) upravit výčet dle schválených PN.
F.74. K 42
V § 42 odst. 1 se číslovka „90“ nahrazuje číslovkou „356“.
F.75. K části páté
V části páté Změna zákona o obecní policii se novelizační bod 2 zrušuje.
Poznámky pod čarou včetně odkazů na ně a ostatní body přečíslovat.
F.76. Nová část třináctá
Za dosavadní část dvanáctou se vkládá nová část třináctá, která zní:
„ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
V zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.,
zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona
č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010
Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona
č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. …/2015 Sb., se
doplňuje § 30a, který zní:
§ 30a
Za řádný důvod odmítnutí nastoupit do zaměstnání se považuje též situace, kdy
nekuřák odmítne nastoupit do zaměstnání v provozovně stravovacích služeb ve které je
kouření povoleno v prostorách, v nichž by pobýval během pracovní doby.“.
F.77. K § 63
V § 63 – Účinnost - se slova „31. prosince 2016“ nahrazují slovy „1. ledna 2018“.
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F.78

K příloze
V příloze k zákonu se doplňují písmena C a D, která znějí:
„C. Grafická značka „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky“ (obrázek
č. 3), má obdélníkový tvar a velikost nejméně 12 cm x 16 cm s poměrem šířka/výška
4 : 6, bílým pozadím, černým okrajem a jsou na ní znázorněny symboly „Kouření
zakázáno“ s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící
cigaretou na bílém pozadí a „Kouření povoleno“ s trojúhelníkem s černým okrajem
a s černou hořící cigaretou na žlutém pozadí, mezi nimi je znázorněn symbol zdi
z červených cihel. Pod oběma symboly je černými tiskacími písmeny „STAVEBNĚ
ODDĚLENÉ PROSTORY PRO KUŘÁKY A NEKUŘÁKY“.
Obrázek č. 3
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D. Grafická značka „Časová regulace kouření“ (obrázek č. 4), má obdélníkový tvar
a velikost nejméně 12 cm x 16 cm s poměrem šířka/výška 4 : 6, bílým pozadím, černým
okrajem a jsou na ní znázorněny symboly „Kouření zakázáno“ s kruhem s červeným
okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí
s vyznačením doby, během níž je kouření zakázáno, provedeném černými číslicemi
umístěnými pod obrázkem, a „Kouření povoleno“ s trojúhelníkem s černým okrajem
a s černou hořící cigaretou na žlutém pozadí s vyznačením doby, během níž je kouření
povoleno, provedeném černými číslicemi umístěnými pod obrázkem.
Obrázek č. 4
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G.

Poslanec Josef Uhlík
SD 5046 (přihlásil se k PN vloženému do systému poslancem Janem Bartoškem)
Za § 29 se vkládá nový § 30, který včetně poznámek pod čarou č. x a y zní:
„§ 30
Financování protidrogové politiky
„(1) Objem prostředků ve státním rozpočtu každoročně účelově určených na
realizaci protidrogové politiky bude odpovídat 1,0 % z odvedené spotřební daně z lihu,
piva, vína, meziproduktů a tabákových výrobků a z odvodu z loterií a jiných podobných
her odvedených v předchozím kalendářním roce podle zvláštních zákonůx).
(2) Prostředky podle předchozího odstavce výše budou ve státním rozpočtu
rozpočtovány jako součást průřezového ukazatele „program protidrogové politiky“,
budou mít charakter závazného ukazatele a budou rovněž rozpočtovány ve
střednědobém výhledu státního rozpočtu podle zvláštního zákonay).
_______________
x
)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2016
y

)

Sb., o dani z hazardních her.
§ 4 a 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Ostatní paragrafy se přeznačí.

H.

Poslanec Jaroslav Krákora
SD 5131
1.
V § 28 odstavec 2 zní:
„(2) Vláda provádí protidrogovou politiku na národní úrovni. Vláda
vyhodnocuje výskyt rizikového a škodlivého užívání návykových látek
a návykového chování na národní úrovni, vyhodnocuje s nimi spojená rizika
a přijímá potřebná opatření v rámci protidrogové politiky. Za tím účelem vláda
přijímá nejméně jednou za 10 let Národní strategii protidrogové politiky, v níž
stanoví cíle a opatření směřující ke snížení škod působených návykovými
látkami a návykovým chováním. Součástí Národní strategie protidrogové
politiky je stanovení sítě preventivních programů a programů poskytujících
odbornou péči v oblasti návykových látek a návykového chování.“.
2.

V § 28 odst. 3 se v první části věty slova „může zřídit“ nahrazují slovem
„zřizuje“.

3.

V § 28 odst. 3 se v druhé části věty slova „může zřídit“ nahrazují slovem
„jmenuje“.

4.

V § 28 odst. 3 se doplňuje věta „Národní koordinátor pro protidrogovou politiku
předkládá vládě návrhy opatření v rámci protidrogové politiky.“.
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5.

§ 29 včetně nadpisu zní:
„§ 29
Územní samosprávné celky
a)

b)
c)

(1) Kraj v samostatné působnosti
provádí protidrogovou politiku na území kraje, sleduje výskyt rizikového
a škodlivého užívání návykových látek a návykového chování na území
kraje, vyhodnocuje s nimi spojená rizika a přijímá potřebná opatření
v rámci protidrogové politiky; za tím účelem kraj přijímá nejméně jednou
za 10 let krajskou strategii protidrogové politiky, která vychází z Národní
strategie protidrogové politiky,
podílí se na zajištění dostupnosti prevence a odborné péče v oblasti
návykových látek a návykového chování na svém území,
za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území definuje
koordinační mechanismy protidrogové politiky a zřizuje funkci
krajského koordinátora pro protidrogovou politiku.

(2) Obec v samostatné působnosti provádí protidrogovou politiku na
území obce, sleduje výskyt rizikového a škodlivého užívání návykových látek
a návykového chování na území obce, vyhodnocuje s nimi spojená rizika
a přijímá potřebná opatření v rámci protidrogové politiky a podílí se na zajištění
dostupnosti prevence a odborné péče v oblasti návykových látek a návykového
chování na svém území. V případě potřeby definuje koordinační mechanismy
protidrogové politiky a zřizuje funkci místního koordinátora pro protidrogovou
politiku.“.

V Praze dne 27. října 2016

MUDr. Jaroslav Krákora, v. r.
zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví
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