
Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek 
 

(tisk 508) 
 

 

 

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

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví 

č. 141 z 30. schůze konané dne 17. února 2016 (tisk 508/7): 
 

K části první – ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

 

A1 V § 7 odst. 1 a 2 se slova „ , bylinných výrobků určených ke kouření“ zrušují. 

 

 

A2 1. V § 11 odst. 1 se za slovo „služeb,“ vkládají slova „provozovnu výrobce vína,“. 

 

2. V § 16 odst. 1 se za slovo „služeb,“ vkládají slova „provozovně výrobce vína,“. 

 

3. V § 16 odst. 2 se za slovo „služeb“ vkládají slova „nebo provozovně výrobce vína“. 

 

4. V § 36 odst. 1 písm. s) se za slovo „nápoje,“ vkládají slova „nebo provozovně výrobce 

vína, ve které jsou prodávány alkoholické nápoje,“. 

 

 

A3 V § 11 odst. 2 písm. g) a § 14 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „4,3“. 

 

 

A4 Nadpis § 12 zní: „Hračky napodobující obal alkoholických nápojů“. 

 

 

A5 V § 14 odst. 1 se slovo „výročním“ zrušuje. 

 

 

A6 1. V § 15 odstavec 1 zní: 

„(1) Alkoholické nápoje lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na 

dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let.“. 

 

2. V § 15 se odstavce 4 a 5 zrušují. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4. 

 

3. V § 30 odst. 2 a § 34 odst. 1 se slova „§ 15 odst. 5,“ zrušují. 

 

4. V § 30 odst. 4 se slova „§ 15 odst. 1 až 4 a 6,“ nahrazují slovy „§ 15“. 

 

5. V § 30 odst. 5 se slova „ , § 15 odst. 1 až 4“ nahrazují slovy „ a § 15 odst. 1 až 3“. 
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6. V § 33 odst. 1 až 3 se slova „ , § 15 odst. 1 až 4 a 6“ nahrazují slovy „a § 15“. 

 

7. V § 36 odst. 1 písmeno i) zní: 

„i) nesplní některou z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, 

kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických 

cigaret nebo alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na 

dálku podle § 6 odst. 1 až 5 a 7, § 7 nebo § 15,“. 

 

8. V § 36 odst. 1 se písmeno j) zrušuje. 

Dosavadní písmena k) až u) se označují jako písmena j) až t). 

 

9. V § 36 odst. 9 písm. b) se slova „písm. b), d), e), h, l), n), o), p), q)“ nahrazují slovy 

„písm. b), d), e), h), k), m) až p)“. 

 

10. V § 36 odst. 9 písm. c) se slova „s) nebo t)“ nahrazují slovy „r) nebo s)“. 

 

11. V § 36 odst. 9 písm. d) se slova „j), k) nebo r)“ nahrazují slovy „j) nebo q),“. 

 

12. V § 36 odst. 9 písm. e) se slova „m) nebo u)“ nahrazují slovy „l) nebo t)“. 

 

13. V § 36 odst. 10 se slova „nebo m)“ nahrazují slovy „nebo l)“. 

 

14. V § 36 odst. 11 písm. a) se slova „r), s) nebo t)“ nahrazují slovy „q), r) nebo s)“. 

 

15. V § 36 odst. 11 písm. b) se slova „a), b), c), e), h) až j), k), l), m) nebo p)“ nahrazují 

slovy „a) až c), e), h) až l) nebo o)“. 

 

16. V § 37 odst. 1 se slova „nebo k)“ nahrazují slovy „nebo j)“. 

 

17. V § 40 odst. 5 písm. a) se slova „f) až o), q), s) a t)“ nahrazují slovy „f) až n), p), r) 

a s)“. 

 

18. V § 40 odst. 5 písm. b) se slova „k), s) a t)“ nahrazují slovy „j), r) a s)“. 

 

19. V § 40 odst. 5 písm. c) se slova „d) až k), m), p), s) až u)“ nahrazují slovy „d) až j), 

l), o), r) až t)“. 

 

20. V § 40 odst. 5 písm. d) se slova „i) až k) a p)“ nahrazují slovy „i), j) a o)“. 

 

21. V § 40 odst. 5 písm. e) se slova „k) a l)“ nahrazují slovy „j) a k)“. 

 

22. V § 40 odst. 5 písm. g) se slova „i) až k) a r)“ nahrazují slovy „i), j) a q)“. 

 

23. V § 40 odst. 5 písm. h) se slova „i) až k), p) a r)“ nahrazují slovy „i), j), o) a q)“. 

 

24. V § 40 odst. 5 písm. i) se slova „k) a r)“ nahrazují slovy „j) a q)“. 

 

25. V § 40 odst. 5 písm. j) se slovo „k)“ nahrazuje slovem „j)“. 
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A7 K části desáté – změna zákona o Policii České republiky 

V § 67 odst. 4 se slova „pokud je osoba, která o odběr krve požádala, nezletilá, hradí 

tyto náklady její zákonný zástupce“ nahrazují slovy „pokud je touto osobou osoba 

nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce“. 

 

 

A8 K části jedenácté – změna zákona o zdravotních službách 

V části jedenácté se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní: 

„4. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně nadpisu znějí: 

 

„Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení 

§ 11a 

 

(1) Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony 

v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné 

rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem. 

 

(2) Povolení se udělí poskytovateli, který je oprávněn poskytovat zdravotní 

služby, v jejichž rámci budou zdravotní výkony podle odstavce 1 poskytovány mimo 

zdravotnické zařízení. Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní 

výkony v rámci preventivní péče, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým 

a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení. 

 

(3) Povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku. O udělení povolení 

rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány 

mimo zdravotnické zařízení. 

 

(4) Povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské 

hygienické stanice, v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány 

mimo zdravotnické zařízení. Žádost poskytovatele o vydání závazného stanoviska musí 

obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 5. V žádosti musí být dále uvedena hygienická 

a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění při 

činnostech podle věty první.  

 

(5) Žádost o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem 

obsahuje 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

b) vymezení činností, které budou poskytovány mimo zdravotnické zařízení, 

c) místo, kde budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení, 

d) dobu, na kterou má být povolení uděleno, určenou konkrétním datem. 

 

(6) Žadatel k žádosti o udělení povolení předloží 

a) kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud 

rozhodnutí nevydal krajský úřad příslušný k udělení povolení, 

b) závazné stanovisko krajské hygienické stanice. 

 

(7) Rozhodnutí o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním 

řádem obsahuje údaje uvedené v odstavci 5. Krajský úřad zašle kopii pravomocného 
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rozhodnutí neprodleně krajské hygienické stanici, která vydala závazné stanovisko 

podle odstavce 4. 

 

(8) Při poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo 

zdravotnické zařízení podle odstavce 1 není poskytovatel povinen vést zdravotnickou 

dokumentaci. 

 

§ 11b 

 

(1) Povolení zaniká 

a) zánikem oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

b) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, 

c) odejmutím povolení rozhodnutím krajského úřadu, který povolení vydal. 

 

(2) Krajský úřad odejme povolení, jestliže poskytovatel 

a) přestal splňovat některou z podmínek podle § 11a, 

b) závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnost vztahující se 

k poskytovaným zdravotním výkonům mimo zdravotnické zařízení stanovenou 

tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, 

c) poskytoval zdravotní výkony mimo zdravotnické zařízení v rozporu 

s povolením. 

 

(2) Krajský úřad zašle kopii rozhodnutí o odejmutí povolení neprodleně krajské 

hygienické stanici, která vydala závazné stanovisko podle § 11a odst. 4. 

 

(3) Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí povolení nemá odkladný účinek.“. 

 

Dosavadní body 4 až 15 se označují jako body 5 až 16.“. 

 

 

Legislativně technické úpravy 

 

A9 K části první 

1. V nadpisu zákona se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“. 

 

2. V § 19 v textu poznámky pod čarou č. 7 se za slova „odnětí svobody“ vkládají slova 

„a o změně některých souvisejících zákonů“. 

 

3. V § 20 v textu poznámky pod čarou č. 8 se slova „Ministerstva průmyslu a obchodu“ 

zrušují. 

 

4. Do zrušovacích ustanovení v § 43 při schválení zákonů obsažených v tiscích č. 549 

a 272 a jejich publikaci ve Sbírce zákonů před tiskem 508 doplnit čísla a název zákona. 
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A10 K části třetí (změna přestupkového zákona) - § 46 

1. V úvodní větě se slova „zákona č. 52/2001 Sb.“ nahrazují slovy „nálezu Ústavního 

soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb.“ a slova „a zákona č. 308/2013 Sb.“ se nahrazují 

slovy „ , zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb.“. 

 

 2. Vkládá se nový bod 1, který zní: 

„1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „před alkoholismem a jinými toxikomaniemi“ 

nahrazují slovy „zdraví před škodlivými účinky návykových látek“.“. 

 Ostatní body se přečíslují. 

 

 3. V dosavadním bodě 3 se za slova „písm. a)“ vkládají slova „a b) a v § 91“. 

 

4. V dosavadním bodě 4 se za slovy „§ 86“ slovo „b)“ nahrazuje slovem „c)“ 

a v dosavadním bodě 5 se za slovy „§ 86“ slovo „d)“ nahrazuje slovem „e)“. 

 

 

A11 V části čtvrté (změna živnostenského zákona) v § 47 úvodní větě se slova „zákona 

č. 309/2013 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb.“ nahrazují slovy „zákona č. 308/2013 Sb. 

a zákona č. 309/2013 Sb.“. 

 

 

A12 K části páté (změna zákona o obecní policii) - § 49 

1. V úvodní větě se slova „zákona č. 480/2008 Sb.,“ zrušují a slova „a zákona č. 64/2014 

Sb.“ se nahrazují slovy „ , zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb.“. 

 

2. Začátek bodu 2 zní: „§ 17c včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23 a 24 zní:“, 

toto přeznačení poznámek pod čarou promítnout do dalšího textu. 

 

3. V bodě 2 se v poznámce pod čarou č. 23 číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“. 

 

4. Na konci bodu 2 se doplňuje věta „Poznámka pod čarou č. 15d se zrušuje.“. 

 

5. V bodě 2 § 17c se opravuje členění odstavce 2, tj. body 1 a 2 se označují jako písmena 

a) a b). 

 

6. V bodě 3 se poznámka pod čarou č. 21 označuje jako poznámka pod čarou č. 25, a to 

včetně odkazů na ni. 

 

 

A13 K části šesté (změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky) - § 50 

1. V úvodní větě se slova „zákona č. 157/2003 Sb.“ nahrazují slovy „zákona č. 157/2013 

Sb.“. 

 

2. V poznámce pod čarou č. 10 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“. 

 

 

A14 V části osmé (změna zákona o spotřebních daních) v § 52 úvodní větě se slova „a zákona 

č. …/2015 Sb.“ nahrazují slovy „ , zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb. 

a zákona č. 382/2015 Sb.“. 
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A15 V části jedenácté (změna zákona o zdravotních službách) - § 57 

1. V úvodní větě se slova „a zákona č. 60/2014 Sb.“ nahrazují slovy „ , zákona 

č. 60/2014 Sb. a zákona č. 205/2015 Sb.“. 

 

2. V bodě 2 v poznámce pod čarou č. 52 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“. 

 

 

A16 K části dvanácté (změna zákona o specifických zdravotních službách) - § 59 

1. V úvodní větě se slova „a zákona č. 47/2013 Sb.“ nahrazují slovy „ , zákona 

č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 205/2015 Sb.“. 

 

2. V bodě 1 v § 89e odst. 1 větě poslední se za slovo „nezletilá,“ vkládají slova „která 

není plně svéprávná,“. 

 

3. V bodě 1 v poznámce pod čarou č. 21 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“. 

 

4. V bodě 1 se poznámka pod čarou č. 21 označuje jako poznámka pod čarou č. 22, a to 

včetně odkazu na ni. 

 

 

A17 V části třinácté (účinnost) - § 61 

Slova „1. ledna 2016“ se nahrazují slovy „31. května 2016“. 

 

 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 181 

z 54. schůze konané dne 9. února 2016 (tisk 508/4): 

 

B1 V § 2 písmeno j) zní: 

„j) vnitřním prostorem vnitřní prostor stavby podle § 2 odst. 3 stavebního zákona, 

s výjimkou dočasných staveb,“. 

 

 

B2 1. V § 2 se na konci textu písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), 

které zní: 

„p) nástupištěm prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné 

silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy; není-li vymezení 

prostoru nástupiště zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor 

jinak vymezen, pokládá se pro účely tohoto zákona za nástupiště veřejně 

přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky 

veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy ve směru jízdy 

dopravního prostředku.“. 

 

2. V § 8 písmeno c) zní: 

„c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,“. 
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B3 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.“. 

 

 

B4 V § 8 se na konci textu písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), 

které zní: 

„l) v prostoru zoologické zahrady.“. 

 

 

B5 V § 11 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , nejde-li o prodej nebo 

podej, který je součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se 

zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou 

chemii“. 

 

 

B6 V § 11 odst. 2 písm. g) a v § 14 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „4,3“. 

 

 

B7 Nadpis § 12 zní: „Výrobky napodobující tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů“. 

 

 

B8 V § 14 odst. 1 se slovo „výročním“ zrušuje. 

 

 

B9 V § 17 odst. 1 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje značení písmene b). 

 

 

 

C. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální 

rozvoj č. 180 z 37. schůze konané dne 18. února 2016 (tisk 508/6): 
 

C1 V celém textu návrhu zákona slova „elektronické cigarety“ zrušit, a to ve všech pádech 

a jednotném i množném čísle. 

(V souvislosti s tím budou zrušena některá dotčená písmena a následující písmena 

přeznačena, jakož i některé vnitřní odkazy v celém textu návrhu zákona.) 

 

 

C2 V § 2 se písmeno j) zní: 

„j) vnitřním prostorem prostor stavby podle § 2 odst. 3 stavebního zákona, 

s výjimkou dočasných staveb,“. 

 

 

C3 V § 8 písm. a) se slova „související s veřejnou dopravou“ zrušují. 
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C4 V § 8 se písmeno c) zrušuje. Ostatní písmena se přeznačí. 

 Tuto úpravu promítnout do vnitřních odkazů v celém textu návrhu zákona. 

 

 

C5 V § 8 dosavadním písmenu j) se slovo „zábavním“ zrušuje. 

 V § 9 odst. 1 a § 36 úvodní části ustanovení odstavce 7 se slova „zábavního prostoru“ 

nahrazují slovy „prostoru podle § 8 písm. j)“. 

 

 

C6 V § 11 odst. 2 písm. g) a v § 14 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „4,3“. 

 

 

C7 V § 17 odstavec 1 zní: 

„(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat 

používání elektronických cigaret na veřejnosti přístupné akci, pokud je tato akce 

přístupná osobám mladším 18 let.“. 

(V případě schválení pozm. n. pod bodem C1 usnesení budou v nově navrženém znění 

odstavce 1 slova „a zakázat používání elektronických cigaret“ zrušena.) 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném 

dne 8. března 2016 
 

 

D. Poslanec Lukáš Pleticha 

 

 SD 3887 

D1 V § 14 odst. 1 větě první před středníkem se vkládají slova „veletrhu, prodejní výstavě, 

výstavě rostlin, živočichů, a nerostů, zájmových výstavách, farmářských trzích,“. 

 

 

 SD 3886 

D2 V § 11 odst. 2 písm. f) se na konci textu doplňují slova „a dále v dopravním prostředku 

pro veřejnou hromadnou dopravu osob užitém pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch, 

nostalgické, historické a propagačních jízdy a jízdy na objednávku,“. 

 

 

 SD 3907 

D3 1. V § 9 odst. 1 větě první se slova „provozovatel dopravního prostředku“ zrušují. 

 

2. V § 36 odst. 3 se písmena a) a c) zrušují. 

 

 

 SD 3888 

D4 1. V § 18 odst. 1 se písmena b), c) a d) zrušují. 

 

2. V § 18 odst. 2 se slova „provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy“ 

zrušují. 
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3. V § 36 odst. 3 se zrušuje, ostatní odstavce se přečíslují. 

 

 

 

E. Poslankyně Jana Pastuchová 
 

 SD 3469 

E1 1. V § 28 odst. 2 se za větu první vkládá věta „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.“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Součástí Národní strategie protidrogové 

politiky je stanovení minimální sítě preventivních programů a programů poskytujících 

odbornou péči v oblasti návykových látek a návykového chování včetně zajištění 

financování.“. 

 

2. § 29 včetně nadpisu zní: 

„§ 29 

Územní samosprávné celky 

 

(1) Kraj v samostatné působnosti 

a) provádí protidrogovou politiku na území kraje, sleduje výskyt rizikového 

a škodlivého užívání návykových látek a návykového chování na území kraje, 

vyhodnocuje s nim 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, 

b) podílí se na zajištění dostupnosti prevence a odborné péče v oblasti návykových 

látek a návykového chování na svém území, 

c) za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území definuje koordinační 

mechanismy protidrogové politiky a může zřídit 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 může zřídit funkci místního 

koordinátora pro protidrogovou politiku.“. 

 

 

 SD 3683 

E2 1. V části dvanácté § 59 bodě 1 se slova „poznámky pod čarou č. 21“ nahrazují slovy 

„poznámek pod čarou č. 22 a 23“. 

 

2. V části dvanácté § 59 bodě 1 nadpis zní: 

„Hlava VII 

Protialkoholní, protitoxikomanická záchytná služba a substituční léčba“. 
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3. V části dvanácté § 59 bodě 1 se za § 89e vkládá nový § 89f, který včetně nadpisu 

a poznámky pod čarou č. 23 zní: 

 

„§ 89f 

Substituční léčba 

 

(1) Substituční léčba je zdravotní službou poskytovanou osobě, která je závislá 

na návykových látkách. 

 

(2) Substituční léčba spočívá v podávání, vydávání nebo předepisování látek 

nahrazujících původní návykovou látku, je prováděna ve zdravotnických zařízeních 

ambulantní nebo lůžkové péče pod vedením lékaře. 

 

(3) Indikaci k substituční léčbě stanovuje lékař se specializací v oboru 

psychiatrie nebo nástavbovou atestací (certifikovaným kurzem) v oboru návykových 

nemocí nebo lékař s osvědčením o úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu 

v substituční terapii, vydaným organizací k tomuto účelu pověřenou ministerstvem. 

 

(4) Poskytovatel substituční léčby je povinen hlásit pacienty do Národního 

registru léčby uživatelů drog, zřízeného na základě zvláštního právního předpisu23). 

_______________ 
23) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

 SD 3467 

E3 V části první v § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 

c), které zní: 

„c) stanovit minimální vzdálenost až 1 km pro umístění zdravotnických zařízení 

poskytujících osobám s adiktologickou poruchou odbornou péči ve formě 

substituční léčby od míst uvedených v § 18 odst. 1 písm. f) až h).“. 

 

 

 

F. Poslanec Jiří Petrů 
 

 SD 3795 

F1 1. V § 11 odst. 2 písm. g) se číslo „4“ nahrazuje číslem „4,3“ a na konec textu se doplňují 

slova „a vína“. 

 

2. V § 14 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „4,3“ a na konec textu se doplňují slova 

„a víno“. 

 

 

 SD 3877 

F2 1. V části první § 14 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní: 

„(1) Alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin6) (dále jen „lihovina“), lze v rámci 

příležitostného prodeje prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených 

hroznových moštů, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné 
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slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné 

sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje 

obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno. 

 _______________ 
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, 

popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.“. 

 

2. V části první § 14 odst. 2 se za slovo „na“ vkládají slova „veřejnosti přístupné 

slavnosti, tradiční,“. 

 

 

 

G. Poslanec Václav Zemek 
 

 SD 3904 

G1 V § 8 se v úvodní části ustanovení před slovo „Zakazuje“ vkládá označení „(1)“. 

 

 

G2 V § 8 se za písmeno k) doplňuje odstavec 2, který zní: 

„(2) Zákaz kouřit a používat elektronické cigarety podle odstavce 1 písm. k) se 

nevztahuje na zařízení fungující na principu filtrace a ochlazování kouře přes vodní filtr, 

které je používáno výhradně na stavebně odděleném prostoru vyhrazeném pro využívání 

takovýchto zařízení.“. 

 

 

G3 V § 10 úvodní části ustanovení se za slovo „služeb“ vkládají slova „provozovatel 

prostoru vyhrazeného pro užívání zařízení fungující na principu filtrace a ochlazování 

kouře přes vodní filtr“. 

 

 

G4 V § 10 úvodní části ustanovení se za slovo „kouření“ vkládají slova „nebo používání 

zařízení fungující na principu filtrace a ochlazování kouře přes vodní filtr“. 

 

 

G5 V § 36 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 

„(9) Provozovatel prostoru vyhrazeného pro užívání zařízení fungující na 

principu filtrace a ochlazování kouře přes vodní filtr se dopustí správního deliktu tím, 

že zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený k používání zařízení fungující na principu 

filtrace a ochlazování kouře přes vodní filtr neodpovídající podmínkám uvedených 

v § 10.“. 

 

 

G6 V § 36 odst. 9 se označení „(9)“ zaměňuje za označení „(10)“. 

 

 

G7 V § 36 odst. 9 písm. a) se slova „nebo odstavce 8 písm. b),“ nahrazují slovy „ , odstavce 

8 písm. b),“. 
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G8 V § 36 odst. 9 písm. a) se za slovní spojení „nebo odstavce 8 písm. b),“ vkládají slova 

„nebo odstavce 9,“. 

 

 

G9 V § 36 odst. 10 se slova „odstavce 9 písm. e)“ nahrazují slovy „odstavce 10 písm. e)“. 

 

 

 

H. Poslanec Antonín Seďa 
 

 SD 3892 

H1 K části první hlavě III 

1. V § 11 odst. 2 písmeno g) zní: 

„g) na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje 

obsahujícího nejvýše 15 % objemová ethanolu.“. 

 

2. V § 14 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní: 

„(1) Alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin6) (dále jen „lihovina“), lze v rámci 

příležitostného prodeje prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených 

hroznových moštů, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné 

slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné 

sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje 

obsahující nejvýše 15 % objemová ethanolu. 

 _______________ 
6) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, 

popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.“. 

 

3. V § 14 odstavec 2 zní: 

„(2) Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze na ochutnávce 

lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, 

kulturní, taneční a jim podobné akci.“. 

 

 

H2 K části páté - Změna zákona o obecní policii - § 49 

1. V novelizačním bodě 2 v § 17c Oprávnění ke vstupu se odstavec 2 zrušuje. Ostatní 

odstavce se přečíslují. 

 

2. V novelizačním bodě 2 v § 17c Oprávnění ke vstupu odstavec 3 (nově označený 

odstavec 2) zní: 

„(2) Každý je povinen umožnit strážníkovi vstup do míst podle odstavce 1.“. 

 

 

H3 K části třinácté - ÚČINNOST 

§ 61 zní: 

„§ 61 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.“. 
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I. Poslanec Ludvík Hovorka 
 

 SD 3891 

I1 1. V § 11 odst. 2 písm. b) se za slova „ve škole a školském zařízení,“ doplňují slova 

„s výjimkou příležitostného prodeje podle § 14“. 

 

2. V § 11 odst. 2 písm. g) se číslo „4“ nahrazuje číslem „4,3 “. 

 

3. § 14 zní: 

„(1) Alkoholické nápoje lze v rámci příležitostného prodeje prodávat na trhu, 

veřejně přístupné slavnosti, tradiční nápojové soutěži, kulturní a taneční akci; na 

veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat 

alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu. 

 

(2) Osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin6) (dále jen „lihovina“) na trhu, je 

povinna prodej lihovin písemně oznámit správci 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.“. 

 

 

 SD 3905 

I2 1. V části první hlavě třetí v § 11 odst. 4 písmeno b) zní: 

„b) 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 

nebo“. 

 

2. V části první hlavě deváté v § 35 odst. 1 písm. l) a v § 36 odst. 1 písm. n) se slova 

„osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou“ zrušují. 

 

 

 

J. Poslanec Bohuslav Svoboda 
 

 SD 3868 

J1 V § 21 odst. 2 se slova „ , pedagogický pracovník pověřený ředitelem školy nebo 

školského zařízení“ zrušují. 

 

 

J2 V § 22 odst. 1 se slova „ , pedagogický nebo jiný pracovník pověřený ředitelem školy 

nebo školského zařízení“ zrušují. 
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J3 V § 24 odst. 1 se slova „ , škola nebo školské zařízení“ zrušují. 

 

 

J4 V § 24 odst. 3 se slova „ , škola nebo školské zařízení“ zrušují. 

 

 

J5 V části dvanácté hlavě VII novelizačním bodě 1 v § 89e odst. 2 se slova „škola nebo 

školské zařízení,“ zrušují. 

 

 

 

K. Poslanec Marek Benda 
 

 SD 3894 

K1 1. V § 8 se na konci textu u písmene k) doplňují slova „ , 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 doplňuje 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 za odstavec 4 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.“. 

 

 

 SD 3895 

K2 1. V § 8 úvodní části ustanovení se slova „a zakazuje se používat elektronické cigarety“ 

zrušují. 

 

2. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených 

v odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.“. 

 

 

 SD 3896 

K3 1. V § 8 písm. i) se na konec věty doplňují slova „ , s výjimkou stavebně odděleného 

prostoru vyhrazeného ke kouření,“. 

 

2. V § 8 písm. j) se na konec věty doplňují slova „ , s výjimkou stavebně odděleného 

prostoru vyhrazeného ke kouření,“. 

 

 

K4 V § 3 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. 

 

 

K5 V § 3 odst. 2 se písmeno e) zrušuje. 
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K6 V § 3 odst. 2 se písmeno f) zrušuje. 

 

 

K7 V § 8 se na konci písmene f) doplňují slova. „s výjimkou prostor, kam nemají přístup 

osoby mladší 18 let“. 

 

 

K8 V § 9 odst. 1 se slova „zajistit dodržování tohoto zákazu. Za tím účelem je oprávněn“ 

zrušují (ve verzi vládního návrhu i pozměňovacího návrhu posl. Krákory). 

 

 

K9 V § 11 odst. 1 se za slova „uvnitř stavby určené pro obchod“ vkládají slova „ , výstavní, 

prodejní a gastronomickou akci“. 

 

 

K10 V § 11 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. 

 

 

K11 V § 11 odst. 2 se písmeno g) zrušuje. 

 

 

K12 V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který 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.“. 

Dosavadní odstavce přečíslovat. 

 

 

K13 § 12 se zrušuje. 

 

 

K14 V § 14 odst. 1 se slova „na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného 

prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4 % objemová ethanolu“ 

zrušují. 

 

 

K15 V § 17 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 

 

 

K16 V § 35 odst. 1 písm. p) se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2. 

 

 

K17 Varianta I 

 V § 35 se odstavec 4 zrušuje. 

 

 Varianta II - o zrušení každého písmene hlasovat zvlášť, při schválení zrušení obou 

písmen zrušit celý odstavec 4. 

1. V § 35 odst. 4 se písmeno a) zrušuje. 

 

2. V § 35 odst. 4 se písmeno b) zrušuje. 
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K18 1. V § 36 odst. 9 písm. b) se za slova „o), p), q),“ vkládá slovo „s),“. 

 

2. V § 36 odst. 9 se písmeno c) zrušuje. Následující písmena se přeznačí. 

 

 

 

L. Poslanec Štěpán Stupčuk 
 

 SD 3903 

L1 V § 2 písm. i) se slova „provozovnou stravovacích služeb prostor potravinářského 

podniku1), v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů 

určených k přímé spotřebě v této provozovně“ nahrazují slovy „provozovnou 

stravovacích služeb provozovna, v níž dochází především k výrobě nebo přípravě 

teplých pokrmů (vyjma nápojů) určených k přímé spotřebě v této provozovně“. 

 

 

L2 V § 2 se na konci písmena o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které 

zní: 

„p) provozovnou nestravovacích služeb provozovna primárně určena k přípravě, 

podávání a konzumaci alkoholických či nealkoholických nápojů včetně 

balených studených pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně.“. 

 

 

L3 V § 8 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 

„l) ve vnitřním prostoru provozovny nestravovací služby, s výjimkou stavebně 

odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření.“. 

 

 

L4 V § 10 úvodní části ustanovení se před slovo „Pokud“ vkládá označení „(1)“. 

 

 

L5 V § 10 úvodní části ustanovení se za slovo „letiště“ vkládají slova „ , provozovatel 

provozovny nestravovacích služeb“. 

 

 

L6 V § 10 se doplňuje odstavec 2, který zní: 

„(2) Pokud provozovatel provozovny nestravovacích služeb zřídí stavebně 

oddělený prostor vyhrazený ke kouření, je povinen zajistit, aby tento prostor 

v provozovnách nestravovacích služeb byl bez obsluhy a zaujímal nejvýše 30 % 

z celkové podlahové plochy provozovny.“. 

 

 

L7 V § 30 odst. 3 se slova „§ 10 písm. a) až c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až c) 

a § 10 odst. 2“. 

 

 

L8 V § 36 odst. 2 písm. b) se slova „§ 10 písm. b) nebo c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 

písm. b) nebo c)“.  
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L9 V § 36 odst. 2 písm. c) se slova „§ 10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a)“. 

 

 

L10 V § 36 odst. 2 písm. d) se slova „§ 10 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. d)“. 

 

 

L11 V § 36 odst. 4 písm. b) se slova „§ 10 písm. b) nebo c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 

písm. b) nebo c)“.  

 

 

L12 V § 36 odst. 4 písm. c) se slova „§ 10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a)“. 

 

 

L13 V § 36 odst. 4 písm. d) se slova „§ 10 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. d)“. 

 

 

L14 V § 36 odst. 8 se na konci písmene b) doplňují slova „nebo § 10 odst. 1 písm. b) nebo 

c)“. 

 

 

L15 V § 36 odst. 8 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) 

a d), která znějí: 

„c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající 

podmínkám uvedeným v § 10 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 2, nebo 

d) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených 

prostorách vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let.“. 

 

 

L16 V § 36 odst. 9 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , c) a d)“. 

 

 

L17 V § 40 odst. 5 písm. b) se slova „§ 36 odst. 8 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 36 odst. 8 

písm. a) až c)“. 

 

 

L18 V § 61 se slova „Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.“ nahrazují slovy 

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.“. 

 

 

 

M. Poslanec Rom Kostřica 
 

 SD 3863 

M1 Zákaz kouření v restauraci (na tzv. „zahrádce“) 

K části první hlavě II 

V § 8 písmeno k) zní: 

„k) v prostoru provozovny stravovacích služeb; zákaz se nevztahuje na část vnějšího 

prostoru provozovny stravovacích služeb, která nezaujímá více než 50 % 

z celkové podlahové plochy vnějšího prostoru této provozovny stravovacích 
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služeb, pokud ji 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.“. 

 

 

M2 Zákaz kouření na vnitřním pracovišti 

1. K části první hlavě I 

V § 2 písm. o) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní: 

„p) pracovištěm všechny prostory zaměstnavatele, do nichž má zaměstnanec přístup 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ 

 

2. K části první hlavě II 

V § 8 se na konci písmena k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l): 

„l) ve vnitřním prostoru pracoviště.“. 

 

3. K části první hlavě VIII 

V § 30 odst. 3 se slova „§ 8 písm. e) až g) a k)“ nahrazují slovy „§ 8 písm. e) až g), k) 

a l)“. 

 

4. V § 30 odst. 7 se slova „§ 19 a § 20 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 8 písm. l), 

§ 19 a § 20 odst. 1 písm. a)“. 

 

5. Za ČÁST DVANÁCTOU se vkládá nová ČÁST TŘINÁCTÁ, která zní: 

„ČÁST TŘINÁCTÁ 

Změna zákoníku práce 

§ 61 

 

V § 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se slova 

„nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni 

také nekuřáci“ nahrazují slovy „dodržovat zákaz kouření na pracovištích stanovený 

zvláštními právními předpisy“.“. 

 

Dosavadní ČÁST TŘINÁCTÁ se označuje jako ČÁST ČTRNÁCTÁ. Dosavadní § 61 

se označuje jako § 62. 

 

 

M3 Ochrana obydlí 

K části první hlavě II 

V § 8 se na konci písmena k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 

„l) ve společné části nemovité věci v bytovém spoluvlastnictví a společné části 

v budově ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva nebo tak, že 

kouř bez souhlasu třetí osoby proniká do jejího obydlí.“. 

 

 

M4 Zákaz kouření v automobilu s dětmi 

K části první hlavě II 

V § 8 se na konci písmena k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 

„l) v silničním vozidlu, v němž se nachází osoba mladší 18 let.“. 
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M5 Stavebně oddělený prostor 

K části první hlavě II 

V § 10 písmeno a) zní: 

„a) zajistit, aby tento prostor byl prostorově uzavřenou částí stavby, vymezenou 

podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami s uzavíratelnými 

stavebními výplněmi, jako jsou okna a dveře, která neslouží jako průchod do 

míst, kde je kouření tímto zákonem zakázáno, která nezaujímá více než 50 % 

z celkové podlahové plochy veřejně přístupných prostor a která je v přítomnosti 

osob, které kouří, vhodnými a dostatečnými prostředky větrána do prostor mimo 

stavbu a ve které je zajištěno v přítomnosti těchto osob uzavření stavebních 

výplní automatickým zavíracím systémem tak, aby nedocházelo k pronikání 

kouře do míst, kde je kouření tímto zákonem zakázáno,“. 

 

 

M6 Pravomoc obce 

K části první hlavě IV: 

V § 17 odstavec 1 zní: 

„(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat 

používání elektronických cigaret na veřejném prostranství nebo jiném veřejně 

přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je tato akce přístupná osobám 

mladším 18 let.“. 

 

 

 

N. Poslanec Václav Snopek 

 

 SD 3906 

N1 K § 2 písm. i) 

1. V § 2 písmeno i) zní: 

„i) provozovnou stravovacích služeb prostor, v němž je v souladu se živnostenským 

zákonem provozována hostinská činnost,“. 

 

2. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje. Ostatní poznámky pod čarou se přečíslují, a to 

včetně odkazů na ně. 

 

 

N2 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, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125554)



21 

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, 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 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. 

 

Varianta III. 

V § 2 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), 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,“. 

 

 

N3 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. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125554)



22 

 

N4 K § 3 odst. 2 písm. e) 

V § 3 odst. 2 se čárka na konci textu písmene d) nahrazuje tečkou a písmeno e) se 

zrušuje. 

 

 

N5 K § 3 odst. 2 písm .f) 

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

 

 

N6 K § 3 odst. 4 

V § 3 odst. 4 se slova „ , podávat nebo umožnit prodej nebo podání“ zrušuje. 

Věta druhá se zrušuje. 

 

 

N7 K § 8 písm. b) 

Varianta I. 

V § 8 se dosavadní písmeno b) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

Varianta II. 

V § 8 dosavadní písmeno b) zní: 

„b) v prostoru mezinárodního letiště, v němž jeho provozovatel zakázal kouření 

a které označil grafickou značkou „Kouření zakázáno“,“. 

 

 

N8 K § 8 písm. d) 

Varianta I. 

V 8 se dosavadní písmeno d) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

Varianta II. 

V § 8 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“,“. 

 

 

N9 K § 8 písm. e) 

V § 8 dosavadním písmenu e) se slova „v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo 

v jiném zařízení pro léčbu závislostí a vnějšího prostoru vyhrazeného ke kouření“ 

zrušují. 

 

 

N10 K § 8 odst. f) 

V § 8 dosavadním písmenu f) se na konci textu doplňují slova „s výjimkou prostor, kam 

nemají přístup osoby mladší 18 let,“. 
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N11 K § 8 písm. h) 

Varianta I. 

V § 8 dosavadním písmenu h) se slovo „převážně“ nahrazuje slovem „výhradně“. 

 

Varianta I1. 

V § 8 dosavadním písmenu h) se slovo „převážně“ zrušuje. 

 

 

N12 K § 8 písm. i) 

Varianta I. 

V § 8 se dosavadní písmeno i) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

Varianta II. 

V § 8 dosavadním písmenu i) se na konci textu doplňují slova „s výjimkou stavebně 

oddělených prostor vyhrazených ke kouření,“. 

 

 

N13 K § 8 písm. j) 

Varianta I. 

V § 8 se dosavadní písmeno j) zrušuje. 

Následující písmeno se přeznačí. 

 

Varianta II. 

V § 8 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 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,“. 

 

 

N14 K § 8 písm. k) 

Varianta I. 

1. V § 8 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 se za dosavadní písmeno k) doplňují 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. 
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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 

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.“. 

 

Varianta II. 

1. V § 8 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 se za dosavadní písmeno k) doplňuje 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.“. 

 

Varianta III. 

V § 8 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.“. 

 

 

N15 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.“. 

 

 

N16 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 
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„Časová regulace kouření“ s vyznačením doby, během níž je kouření zakázáno a době, 

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.“. 

 

 

N17 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.“. 

 

 

N18 K § 11 odst. 1 

1. V § 11 odst. 1 se za slova „potravinářským podnikem,“ vkládají slova „provozovnu, 

v níž je v souladu se živnostenským zákonem a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy provozován maloobchod, velkoobchod, výroba piva, výroba vína, 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“. 

 

 

N19 K § 11 odst. 2 písm. b) 

V § 11 odstavci 2 se písmeno b) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N20 K § 11 odst. 2 písm. d) 

Varianta I. 

V § 11 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

Varianta II. 

V § 11 odst. 2 písm. d) se slovo „převážně“ nahrazuje slovem „výhradně“. 
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N21 K § 11 odst. 2 písm. e) 

V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno e) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N22 K § 11 odst. 2 písm. f) 

V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno f) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N23 K § 11 odst. 2 písm. g) 

V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno g) zrušuje. 

 

 

N24 K § 11 odst. 4 

V § 11 odstavec 4 zní: 

„(4) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje osobě mladší 18 let.“. 

 

 

N25 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.“. 

 

 

N26 K § 16 

§ 16 se zrušuje. 

Následující paragrafy se přeznačí. Tuto úpravu promítnout i do vnitřních odkazů návrhu 

zákona. 
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N27 K § 17 

Dosavadní § 17 se zrušuje. 

Následující paragrafy se přeznačí. Tuto úpravu promítnout i do vnitřních odkazů návrhu 

zákona. 

 

 

N28 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. 

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.“. 

 

 

N29 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. 

 

 

N30 K § 30 odst. 4 

1. V § 30 odst. 4 se slova „§ 3 odst. 2 písm. f)“ zrušují. 

 

2. V § 30 odst. 4 se slova „§ 11 odst. 2 písm. e)“ zrušují. 

 

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

 

 

N31 K § 30 odst. 5 

V § 30 odst. 5 se slova „§ 11 odst. 2 písm. e) a g)“ zrušují. 

 

 

N32 K § 30 odst. 6 

V § 30 odst. 6 se za slovy „§ 11 odst. 2 písm. b)“ slova „a d)“ zrušují. 

 

 

N33 K § 30 odst. 8 

V § 30 odst. 8 se slova „§ 11 odst. 2 písm. e)“ zrušují. 

 

 

N34 K § 32 odst. 1 

1. V § 32 odst. 1 se slova „odst. 4 písm. a)“ zrušují. 

 

2. v § 32 odst. 1 se slova „nebo § 16“ zrušují. 

 

 

N35 K § 33 

V § 33 odst. 1, 2 a 3 se slova „§ 11 odst. 2 písm. e)“ zrušují. 

 

 

N36 K § 35 odst. 1 písm. b) 

V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „ , podá nebo umožní prodej nebo podání“ zrušují. 

 

 

N37 K § 35 odst. 1 písm. c) 

V § 35 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N38 K § 35 odst. 1 písm. f) a h) 

V § 35 odst. 1 se písmena f) a h) zrušují. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N39 K § 35 odst. 1 písm. j) 

V § 35 odst. 1 písm. j) se slova „písm. a)“ zrušují a slova „ , podá nebo umožní prodej 

či podání alkoholického nápoje“ zrušují. 

 

 

N40 K § 35 odst. 1 písm. k) 

V § 35 odst. 1 se písmeno k) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 
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N41 K § 35 odst. 1 dosavadnímu písm. l) 

V § 35 odst. 1 se dosavadní písmeno l) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N42 K § 35 odst. 1 dosavadnímu písm. m) 

V § 35 odst. 1 se dosavadní písmeno m) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N43 K § 35 odst. 1 dosavadnímu písm. o) 

V § 35 odst. 1 se dosavadní písmeno o) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N44 K § 35 odst. 2 písm. a) 

V § 35 odst. 2 písm. a) se slova „d) až h)“ nahrazují slovy „d), e) a g)“. 

 

 

N45 K § 35 odst. 2 písm. b) 

V § 35 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N46 K § 35 odst. 2 dosavadnímu písm. c) 

V § 35 odst. 2 se dosavadní písmeno c) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N47 K § 35 odst. 2 písm. e) 

V § 35 odst. 2 písm. e) se slova „písmeno i)“ nahrazují slovy „písm. g)“. 

 

 

N48 K § 35 odst. 2 dosavadnímu písm. f) 

V § 35 odst. 2 dosavadním písmenu f) se slovo „k),“ zrušuje. 

 

N49 K § 35 odst. 3 

V § 35 odst. 3 se slova „a h)“ zrušují. 

 

 

N50 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. 

 

 

N51 K § 36 odst. 1 písm. a) 

V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „ , c), e) nebo f)“ nahrazují slovy „nebo c). 
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N52 K § 36 odst. 1 písm. b) 

Varianta I. 

V § 36 odst. 1 písm. b) se slovo „převážně“ nahrazuje slovem „výhradně“. 

 

Varianta II. 

V § 36 odst. 1 písm. b) se slovo „převážně“ zrušuje. 

 

 

N53 K § 36 odst. 1 písm. c) 

V § 36 odst. 1 písm. c) se slova „ , podá nebo umožní prodání nebo podání“ zrušují. 

 

 

N54 K § 36 odst. 1 písm. d) 

V § 36 odst. 1 se písm. d) zrušuje. 

 

 

N55 K § 36 odst. 1 písm. k) 

V § 36 odst. 1 písm. k) se za slovy „§ 11 odst. 2 písm. a), b), c)“ slova „ , e), f) nebo g)“ 

zrušují. 

 

 

N56 K § 36 odst. 1 písm. l) 

Varianta I. 

V § 36 odst. 1 písm. l) se slovo „převážně“ nahrazuje slovem „výhradně“. 

 

Varianta II. 

V § 36 odst. 1 se dosavadní písmeno l) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N57 K § 36 odst. 1 dosavadnímu písm. m) 

V § 36 odst. 1 dosavadním písmenu m) se slova „ , podá nebo umožní prodej nebo 

podání alkoholického nápoje“ nahrazují slovy „nebo podá alkoholický nápoj“. 

 

 

N58 K § 36 odst. 1 dosavadním písm. n) a o) 

V § 36 odst. 1 se dosavadní písmena n) a o) zrušují. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N59 K § 36 odst. 1 dosavadní písm. q) 

V § 36 odst. 1 se dosavadní písmeno q) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N60 K § 36 odst. 1 dosavadním písm. s) a t) 

V § 36 odst. 1 se za dosavadní písmeno r) doplňuje slovo „nebo“ a dosavadní písmena 

s) a t) se zrušují. 
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Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N61 K § 36 odst. 2 

V § 36 odst. 2 úvodní části stanovení se slova „Provozovatel mezinárodního letiště“ 

nahrazují slovy „Vlastník nebo provozovatel“. 

 

 

N62 K § 36 odst. 2 písm. b) 

V § 36 odst. 2 písm. b) se slova „nebo § 10 písm. b) nebo c)“ zrušují. 

 

 

N63 K § 36 odst. 2 písm. c) 

V § 36 odst. 2 písm. c) se slova „písm. a), nebo“ nahrazují tečkou. 

 

 

N64 K § 36 odst. 2 písm. d) 

V § 36 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. 

 

 

N65 K § 36 odst. 3 písm. a) 

V § 36 odst. 3 se písmeno a) zrušuje. 

 

 

N66 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). 

 

 

N67 K § 36 odst. 4 písm. b) 

V § 36 odst. 4 písm. b) se slova „nebo § 10 písm. b) nebo c)“ zrušují. 

 

 

N68 K § 36 odst. 4 písm. c) 

V § 36 odst. 4 písm. c) se slova „písm. a)“ zrušují. 

 

 

N69 K § 36 odst. 4 písm. d) 

V § 36 odst. 4 se písmeno d) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N70 K § 36 se odst. 6 a 7 

V § 36 se odstavce 6 a 7 zrušují. 

Následující odstavce se přeznačí. 
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N71 K § 36 dosavadnímu odstavci 8 písm. a) 

V § 36 odst. 8 se písmeno a) zrušuje. 

 

 

N72 K § 36 odst. 9 písm. a) 

Varianta I. 

V 36 odst. 9 písm. a) se slova „odstavce 3 písm. b)“ nahrazují slovy „odstavce 3“ slova 

„odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. b)“ zrušují. 

 

Varianta II. 

V § 36 odst. 9 písm. a) se slova „odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. b)“ zrušují. 

 

 

N73 K § 36 odst. 9 písm. b) 

Varianta I. 

1. V § 36 odst. 9 písm. b) se za slovy „odstavce 1“ slova „ , d),“ „l)“ (jen u varianty II), 

„n)“, „o)“, „q)“ zrušují. 

 

2. V § 36 odst. 9 písm. b) se slova „2 písm. a), c) a d)“ nahrazují slovy „2 písm. a) a d)“, 

slova „odstavce 3 písm. a)“ se zrušují, slova „odstavce 4 písm. a), c) a d)“ se nahrazují 

slovy „odstavce 4 písm. a) a c)“, slova „odstavce 5 písm. a) a c)“ se nahrazují slovy 

„odstavce 5 písm. a)“, slova „odstavce 6 písm. a) a c), odstavce 7 písm. a), c) a d)“ se 

zrušují. 

 

Varianta II. 

1. V § 36 odst. 9 písm. b) se za slovy „odstavce 1“ slova „ , d)“, „l)“ (jen u varianty II), 

„n)“, „o)“, „q)“ zrušují. 

 

2. V § 36 odst. 9 písm. b) se slova „2 písm. a), c) a d)“ nahrazují slovy „2 písm. a) a d)“, 

slova „odstavce 3 písm. a) a c)“ se zrušují, slova „odstavce 4 písm. a), c) a d)“ se 

nahrazují slovy „odstavce 4 písm. a) a c)“, slova „ , odstavce 6 písm. a) a c), odstavce 7 

písm. a), c) a d)“ se zrušují. 

 

 

N74 K § 36 odst. 9 písm. c) 

V § 36 odst. 9 se písmeno c) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

N75 K § 36 odst. 11 písm. a) 

V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „ , s) nebo t)“ zrušují. 

 

 

N76 K § 36 odst. 11 písm. b) 

V § 36 odst. 11 písm. b) se slovo „l)“ zrušuje (jen u varianty II k § 36 odst. 1 písm. l)). 
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N77 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.“. 

 

 

N78 K § 40 odst. 6 písm. a) 

V § 40 odst. 6 písm. a) a b) se slova „l), m), o) až q)“ nahrazují slovy „o) a q)“. 

 

 

N79 K § 42 

V § 42 odst. 1 se číslo „90“ nahrazuje číslem „356“. 

 

 

N80 K části páté § 49 

Novelizační bod 2 se zrušuje. 

Poznámky pod čarou včetně odkazů na ně a ostatní body se přečíslují. 

 

 

N81 Nová část třináctá 

1. Za dosavadní část dvanáctou se vkládá nová část třináctá, která zní: 

„ČÁST TŘINÁCTÁ 

Změna zákona o zaměstnanosti 

§ 61 

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., zákona č. 84/2015 Sb., 

zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se za § 30 

vkládá nový § 30a, který zní: 
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„§ 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.“.“. 

 

2. Dosavadní část třináctá se označuje jako část čtrnáctá a dosavadní § 61 se označuje 

jako § 62. 

 

 

N82 K dosavadnímu § 61 - Účinnost 

V dosavadním § 61 se číslovka „2016“ nahrazuje číslovkou „2017“. 

 

 

N83 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 

zakázáno, provedeném černými číslicemi umístěnými pod obrázkem. 

 

Obrázek č. 4 

 

 

                 “. 
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O. Poslanec Martin Plíšek 
 

 V § 8 písm. k) se za slova „ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb“ 

doplňuje čárka a slova „s výjimkou užívání vodních dýmek“. 

 

 

 

P. Poslanec Jiří Koskuba 
 

SD 3732 

P1 V § 8 úvodní části ustanovení se slova „a zakazuje se používat elektronické cigarety“ 

zrušují. 

 

 

P2 V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených 

v odstavci 1 písm. a) až h), s výjimkou prostor, na které se zákaz nevztahuje.“. 

 

 

 

Q. Poslanec Jiří Běhounek 
 

SD 3876 

Q1 V § 8 písm. j) se čárka na konci textu nahrazuje tečkou a zrušuje se písmeno k). 

 

 

Q2 V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) U vstupu do provozovny stravovacích služeb je její provozovatel povinen 

viditelně označit, aby byla zajištěna informovanost osob před vstupem do provozovny, 

zda jde o 

a) nekuřáckou provozovnu, 

b) kuřáckou provozovnu.“. 

 

 

Q3 V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Provozovatel provozovny stravovacích služeb, zřízené jako kuřácké podle 

§ 8 odst. 2 písm. b), je povinen dodržet požadavky stanovené v § 10 písm. b) až d).“. 

 

 

Q4 V § 9 odst. 1 se za slova „podle § 8“ vkládají slova „odst. 1 a 2“. 

 

 

Q5 V § 35 odst. 1 písm. g) se za slova „podle § 8“ doplňují slova „odst. 1 a 2“. 

 

 

Q6 V § 36 odst. 8 písm. b) se za slova „podle § 9 odst. 2“ doplňují slova „nebo § 10 

písm. b)“. 
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R. Poslanec Vít Kaňkovský 
 

 SD 3883 

R1 Za část dvanáctou se vkládají nové části třináctá a čtrnáctá, které znějí: 

„ČÁST TŘINÁCTÁ 

Změna zákona o léčivech 

§ 61 

 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona 

č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 

Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb. a zákona č. 80/2015 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 5 odst. 8 písm. a) se v bodě 2 slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“. 

 

2. V § 5 odst. 8 písm. a) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje slovem „, anebo“ a doplňuje 

se bod 4, který zní: 

„4. vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím individuálně 

připraveného léčivého přípravku s obsahem návykové látky40) poskytovatelem 

zdravotních služeb v oboru psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, 

gerontopsychiatrie nebo v oboru návykové nemoci v rámci poskytování léčby 

adiktologické poruchy, při níž pacient užívá tento léčivý přípravek jako náhradu 

za návykovou látku, která vyvolala jeho adiktologickou poruchu,“. 

 

3. V § 8 odst. 1 větě druhé se za slova „podle § 5 odst. 8 písm. a)“ vkládají slova „bodů 

2 a 3“ a za slova „způsob vybavení pacienta léčivými přípravky při poskytování 

zdravotních služeb“ se vkládají slova „podle § 5 odst. 8 písm. a) bodů 2 až 4“. 

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 

Změna zákona o návykových látkách 

§ 62 

 

V § 5 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona 

č. 375/2011 Sb. a zákona č. 273/2013 Sb., písmeno h) zní: 

„h) nabývat, a to i v zastoupení, na základě lékařem vydaného receptu, nabývat na 

základě vybavení poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona o léčivech, 

uchovávat a používat podle vydaného receptu nebo podle pokynu lékaře pro 

vlastní potřebu fyzické osoby,“. 

 

Dosavadní část třináctá se označuje jako část patnáctá a dosavadní § 61 se označuje jako 

§ 63.“. 

 

 

 SD 3735 

R2 V části jedenácté v § 57 novelizačním bodě 2 se za slova „odborné lékařské vyšetření“ 

vkládá čárka a slova „orientační diagnostika, krátká intervence a odborná péče“. 
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S. František Adámek 
 

SD 3548 

S1 V § 8 se na konci textu u písmene k) doplňují slova „ , s výjimkou stavebně odděleného 

prostoru vyhrazeného ke kouření“. 

 

 

S2 V § 10 úvodní části ustanovení se před slovo „Pokud“ vkládá označení „(1)“.  

 

 

S3 V § 10 úvodní části ustanovení se za slovo „letiště“ vkládají slova „, provozovatel 

provozovny stravovacích služeb“. 

 

 

S4 V § 10 se doplňuje odstavec 2, který zní: 

„(2) Pokud provozovatel provozovny stravovacích služeb zřídí stavebně 

oddělený prostor vyhrazený ke kouření, je povinen zajistit, aby tento prostor 

v provozovnách stravovacích služeb zaujímal nejvýše 50 % z celkové podlahové plochy 

provozovny.“. 

 

 

S5 V § 30 odst. 3 se slova „§ 10 písm. a) až c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až c) 

a § 10 odst. 2“. 

 

 

S6 V § 36 odst. 2 písm. b) se slova „§ 10 písm. b) nebo c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 

písm. b) nebo c)“. 

 

 

S7 V § 36 odst. 2 písm. c) se slova „§ 10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a)“. 

 

 

S8 V § 36 odst. 2 písm. d) se slova „§ 10 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. d)“. 

 

 

S9 V § 36 odst. 4 písm. b) se slova „§ 10 písm. b) nebo c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 

písm. b) nebo c)“.  

 

 

S10 V § 36 odst. 4 písm. c) se slova „§ 10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a)“. 

 

 

S11 V § 36 odst. 4 písm. d) se slova „§ 10 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. d)“. 

 

 

S12 V § 36 odst. 8 se na konci písmene b) doplňují slova „nebo § 10 odst. 1 písm. b) nebo c)“. 
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S13 V § 36 odst. 8 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) 

a d), která znějí: 

„c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající 

podmínkám uvedeným v § 10 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 2, nebo 

d) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených 

prostorách vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let.“. 

 

 

S14 V § 36 odst. 9 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , c) a d)“. 

 

 

S15 V § 40 odst. 5 písm. b) se slova „§ 36 odst. 8 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 36 odst. 8 

písm. a) až d)“. 

 

 

S16 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.“. 

 

 

 

T. Poslanec Petr Bendl 
 

 SD 3828 

T1 V § 21 odstavec 3 zní: 

„(3) Zdravotnická záchranná služba přepraví osobu, která má být na výzvu 

osoby uvedené v odstavci 1 podrobena odbornému lékařskému vyšetření ve 

zdravotnickém zařízení, do zdravotnického zařízení.“. 

 

 

T2 V § 24 odstavec 3 zní: 

„(3) Náklady na odborné lékařské vyšetření a dopravu vyšetřované osoby do 

zdravotnického zařízení hradí poskytovateli zdravotních služeb Ministerstvo 

zdravotnictví.“. 

 

 

 

U. Poslanec Jiří Koubek 
 

 SD 3901 

U1 V § 3 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

U2 V § 3 odst. 2 se dosavadní písmeno f) zrušuje. 

 

 

U3 V § 8 dosavadním písmenu h) se slovo „převážně“ nahrazuje slovem „výhradně“. 
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U4 V § 8 se dosavadní písmeno i) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

U5 V § 8 se dosavadní písmeno j) zrušuje. 

Následující písmeno se přeznačí. 

 

 

U6 V § 11 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

U7 V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno d) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

U8 V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno e) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

U9 V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno f) zrušuje. 

Následující písmena se přeznačí. 

 

 

U10 V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno g) zrušuje. 

 

 

 

V. Poslanec Jaroslav Krákora 

 

 SD 3897 

V.I V § 2 písmeno d) zní: 

„d) bylinným výrobkem určeným ke kouření výrobek, jehož základem jsou rostliny, 

byliny nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se užívat 

prostřednictvím inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné 

spalování,“. 

 

 

V.II V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které 

zní: 

„p) nástupištěm prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné 

silniční a drážní dopravy; není-li vymezení prostoru nástupiště zřejmé, nebo 

není-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen, pokládá se pro účely 

tohoto zákona za nástupiště veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m 

před a 5 m za označníkem zastávky ve směru jízdy dopravního prostředku.“. 
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V.III 1. V § 3 odstavec 4 zní: 

„(4) Zakazuje se prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky 

určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let. Zakazuje se prodávat 

kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let.“. 

 

2. V § 35 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek 

určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let,“. 

 

3. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „nebo umožní prodej kuřácké pomůcky“ nahrazují 

slovy „kuřáckou pomůcku“. 

 

4. V § 36 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek 

určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let,“. 

 

 

V.IV 1. V § 8 se v úvodní části ustanovení slova „a zakazuje se používat elektronické 

cigarety“ zrušují. 

 

2. V § 8 písm. a) se slova „ve vnitřním prostoru budovy související s veřejnou dopravou“ 

zrušují. 

 

3. V § 8 písm. e) se slova „a vnějšího prostoru vyhrazeného ke kouření“ zrušují. 

 

4. V § 8 se na konci textu písmen i) a j) doplňují slova „ , s výjimkou stavebně 

odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření“. 

 

 5. V § 8 se doplňuje písmeno l), které zní:  

„l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel 

zoologické zahrady ke kouření vyhradí.“. 

 

6. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) V prostoru uvedeném v odstavci 1 písm. d) až j), kde je zakázáno kouřit, je 

též zakázáno používat elektronické cigarety.“. 

 

7. V § 9 odst. 1 větě první se za slova „§ 8“ vkládají slova „odst. 1“, slova „akce nebo“ 

se nahrazují slovem „akce,“ a za slova „stravovacích služeb“ se doplňují slova „nebo 

provozovatel zoologické zahrady“. 

 

8. V § 9 odstavec 2 zní: 

„(2) Prostor, s výjimkou prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. c), nebo dopravní 

prostředek, kde je kouření zakázáno, je osoba podle odstavce 1 povinna u vstupu označit 

zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Grafická podoba značky je 

uvedena v příloze k tomuto zákonu.“. 

 

9. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Prostor, s výjimkou prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. c), nebo dopravní 

prostředek, kde je používání elektronických cigaret zakázáno, je osoba podle odstavce 1 
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povinna u vstupu označit zjevně viditelným textem informujícím o tom, že v tomto 

prostoru je používání elektronických cigaret zakázáno. Tento text musí být 

pořízen  v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti 

písmen nejméně 1 cm.“. 

 

10. V § 10 a § 35 odst. 1 písm. e) se za slova „§ 8“ vkládají slova „odst. 1“. 

 

11. V § 10 úvodní části ustanovení se slova „letiště nebo“ nahrazují slovem „letiště,“ 

a za slovo „služeb“ se vkládají slova „ , provozovatel sportoviště nebo provozovatel 

zábavního prostoru“. 

 

12. V § 10 písm. a) se slovo „míst“ nahrazuje slovy „vnitřních prostor“. 

 

13. V § 10 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 

které zní: 

„e) zajistit, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce 

v době, kdy se v něm kouří.“. 

 

14. V § 30 odst. 3 se slova „§ 8 písm. e) až g) a k),“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 1 písm. 

e) až g) a k), § 8 odst. 2 v prostorech, kde kontroluje zákaz kouření“. 

 

15. V § 30 odst. 6 se slova „§ 8 písm. f),“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 1 písm. f), § 8 

odst. 2,“. 

 

16. V § 30 odst. 7 se za slova „stanovených v“ vkládají slova „§ 10 písm. e),“. 

 

17. V § 35 odst. 1 písm. g) se za slova „§ 8“ vkládají slova „odst. 2“. 

 

18. V § 36 odst. 2 písm. a), § 36 odst. 3 písm. a), § 36 odst. 4 písm. a), § 36 odst. 5 

písm. a), § 36 odst. 6 písm. a), § 36 odst. 7 písm. a) a § 36 odst. 8 písm. a) se za slova 

„§ 9“ vkládají slova „odst. 1“. 

 

19. V § 36 odst. 2 písm. b), § 36 odst. 3 písm. b), § 36 odst. 4 písm. b), § 36 odst. 5 

písm. b) a § 36 odst. 8 písm. b) se za slova „ 9 odst. 2“ vkládají slova „nebo 3“. 

 

20. V § 36 odst. 2 písm. c) se slova „ nebo“ zrušují. 

 

21. V § 36 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovy „ , nebo“ a doplňuje se  

písmeno e), které zní: 

„e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval 

zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří.“. 

 

22. V § 36 odst. 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

„e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval 

zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří,“. 

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g). 

 

23. V § 36 odst. 6 písm. b) se slovo „ , nebo“ nahrazuje slovy „nebo 3 nebo § 10 písm. b) 

nebo c),“. 
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24. V § 36 odst. 6 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí:  

„c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající 

podmínkám uvedeným v § 10 písm. a), 

d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech 

vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, 

e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval 

zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří, nebo“. 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno f). 

 

25. V § 36 odst. 7 úvodní části ustanovení se slovo „vnitřní“ zrušuje. 

 

26. V § 36 odst. 7 písm. b) a § 36 odst. 8 písm. b) se za slova „§ 9 odst. 2“ doplňují slova 

„nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c)“. 

 

27. V § 36 odst. 7 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí:  

„c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající 

podmínkám uvedeným v § 10 písm. a), 

d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech 

vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, 

e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval 

zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří,“. 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena f) a g). 

 

28. V § 36 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 

„(9) Provozovatel zoologické zahrady se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 9 odst. 1 nezajistí dodržování zákazu kouření nebo používání 

elektronické cigarety na místě, na nichž je kouření nebo používání elektronické 

cigarety zakázáno, 

b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3.“. 

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12. 

 

 

V.V 1. V § 11 odst. 2 písmeno b) zní: 

„b) ve škole a školském zařízení, nejde-li o prodej nebo podávání v prostoru školy 

a školského zařízení využívaného v rámci soustavné přípravy na budoucí 

povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, 

zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii,“. 

 

2. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů neplatí v prostoru 

uvedeném v odstavci 2 písm. b) po dobu, kdy v něm neprobíhá vyučování nebo 

výchovná činnost a po kterou provozovatel školy nebo školského zařízení tento prostor 

poskytl pro jiné účely, než je určen.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

3. V § 11 odstavec 5 zní: 

„(5) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.“. 
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4. V § 11 se za odstavec doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

„(6) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze 

důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat 

činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit 

zdraví lidí nebo poškodit majetek. 

 

(7) Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem 

nebo jinou návykovou látkou.“. 

 

 5. V § 30 odst. 3 se slova „§ 11 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 3 a 4“. 

 

6. V § 30 odst. 4, 5 a 8 a v § 33 odst. 1, 2 a 3 se slova „§ 11 odst. 3“ nahrazují slovy 

„§ 11 odst. 4“. 

 

7. V § 30 odst. 4 a § 32 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 4 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 11 

odst. 5“. 

 

8. V § 30 odst. 6 se slova „a § 11 odst. 2 písm. b) a d)“ nahrazují slovy „ , § 11 odst. 2 

písm. b) a d) a § 11 odst. 3“. 

 

9. V § 31 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 až 3“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 až 4“. 

 

10. V § 35 odst. 1 písm. a) se slova „§ 11 odst. 1, 2 nebo 3“ nahrazují slovy § 11 odst. 1, 

2, 3 nebo 4“. 

 

11. V § 35 odst. 1 písmeno j) zní: 

„j) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,“. 

 

12. V § 35 odst. 1 se písmeno k) zrušuje. 

Dosavadní písmena l) až q) se označují jako k) až p). 

 

13. V § 35 odst. 1 písmena k) a l) (dosavadní písmena l) a m)) znějí: 

„k) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze 

důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude 

vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického 

nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, 

l) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné 

alkoholem nebo jinou návykovou látkou,“. 

 

14. V § 35 odst. 2 písm. a) se slovo „n)“ nahrazuje slovem „m)“. 

 

15. V § 35 odst. 2 písm. b) a § 35 odst. 4 písm. a) se slova „l) nebo m)“ nahrazují slovy 

„k) nebo l)“. 

 

16. V § 35 odst. 2 písm. c) se slovo „o)“ nahrazuje slovem „n)“. 

 

17. V § 35 odst. 2 písm. f) se slova „k), p) nebo q)“ nahrazují slovy „o) nebo p)“. 

 

18. V § 35 odst. 4 písm. b) se slova „p) nebo q)“ nahrazují slovy „o) nebo p)“. 
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19. V § 36 odst. 1 písm. k) se slova „nebo § 11 odst. 3“ nahrazují slovy „ , § 11 odst. 3 

nebo 4“. 

 

20. V § 36 odst. 1 písmena m) až o) znějí: 

„m) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let, 

n) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze 

důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude 

vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického 

nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, 

o) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné 

alkoholem nebo jinou návykovou látkou,“. 

 

 

V.VI Nadpis § 12 zní: „Hračky napodobující obal alkoholických nápojů“. 

 

 

V.VII 1. V nadpisu § 13 se slovo „podeje“ nahrazuje slovem „podávání“. 

 

2. V § 13 odst. 2 se slovo „podej“ nahrazuje slovem „podávání“. 

 

 

V.VIII  1. V § 14 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní: 

„(1) Alkoholické nápoje, které nejsou lihovinou podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin6) (dále jen „lihovina“), lze 

v rámci příležitostného prodeje prodávat na výročním, farmářském a tradičním trhu, 

veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na 

veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat 

alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu. 

_______________ 
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, 

popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.“. 

 

2. V § 14 odst. 2 se za slova „pouze na“ vkládají slova „veřejnosti přístupné slavnosti, 

tradiční,“. 

 

 

V.IX 1. § 16 včetně nadpisu zní: 

„§ 16 

Povinnost prodejce alkoholických nápojů 

 

Zjistí-li prodejce, který prodává alkoholické nápoje v prodejně, provozovně 

stravovacích služeb, provozovně výrobce vína, ubytovacím zařízení nebo dopravním 

prostředku, že se v tomto prostoru zdržuje osoba mladší 18 let, která je zjevně 

pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění tohoto prostoru. Tato 

osoba je povinna výzvy uposlechnout.“. 

 

2. V § 18 odst. 2 se slova „zajistit dodržování tohoto zákazu. Za tím účelem je oprávněn“ 

zrušují. 
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3. V § 36 odst. 1 se písmeno s) zrušuje. 

Dosavadní písmena t) a u) se označují jako písmena s) a t). 

 

4. V § 36 odst. 1 (dosavadní písmeno t)) písmeno s) zní: 

„s) nesplní povinnost podle § 16, nebo“. 

 

5. V § 36 odst. 3 písm. c), § 36 odst. 5 písm. c), § 36 odst. 6 písm. f) a § 36 odst. 7 

písm. g) se slova „v rozporu s § 18 odst. 2 nezajistí dodržování zákazu podle § 18 

odst. 1“ nahrazují slovy „nesplní povinnost podle § 18 odst. 2“. 

 

6. V § 36 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 

„f) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2,“. 

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h). 

 

 

V.X V § 21 odst. 1 se za slova „pověřená kontrolou“ vkládají slova „podle jiného právního 

předpisu“. 

 

 

V.XI V § 30 odst. 5 se slova „ a bylinné výrobky určené ke kouření“ zrušují. 

 

 

V.XII 1. V § 36 odst. 10 písm. a) se slova „odstavce 4 písm. b), e) a f)“ nahrazují slovy 

„odstavce 4 písm. b), g) a h)“ a slova „nebo odstavce 8 písm. b)“ nahrazují slovy 

„ , odstavce 8 písm. b) a § 9 písm. b)“. 

 

2. V § 36 odst. 10 písmeno b) zní: 

„b) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e), h), l), n), o), 

p), q), odstavce 2 písm. a), c až e), odstavce 3 písm. a) a c), odstavce 4 písm. a), 

c), d) e) a f), odstavce 5 písm. a) a c), odstavce 6 písm. a), c), d) až f), odstavce 

7 písm. a), c) až g), odstavce 8 písm. a) a § 9 písm. a),“. 

 

3. V § 36 odst. 10 písm. c) se slova „písm. s) nebo t)“ nahrazuje slovy „písm. s)“. 

 

4. V § 36 odst. 10 písm. e) se slova „nebo u)“ nahrazují slovy „nebo t)“. 

 

5. V § 36 odst. 11 se slova „odstavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 10“. 

 

6. V § 36 odst. 12 písm. a) se slova „r), s) nebo t)“ nahrazují slovy „r) nebo s)“. 

 

7. V § 40 odst. 5 písm. a) se slova „f) až o), q), s) a t)“ nahrazují slovy „f) až o), q) a s)“. 

 

8. V § 40 odst. 5 písm. b) se slova „k), s) a t)“ nahrazují slovy „k) a s)“. 

 

9. V § 40 odst. 5 písm. c) se slova „až u)“ nahrazují slovy „až t)“. 

 

10. V § 40 odst. 5 písm. d) se slova „a), d) a n)“ nahrazují slovy „a), d) a m)“. 

 

11. V § 40 odst. 5 písm. f) se slova „p) a q)“ nahrazují slovy „o) a p)“. 
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12. V § 40 odst. 5 písm. k) se slova „e) a f)“ nahrazují slovy „g) a h)“. 

 

13. V § 40 odst. 6 písm. a) a b) se slova „l), m), o) až q)“ nahrazují slovy „k), l), n) 

až p)“. 

 

 

V.XIII  V § 42 odst. 2 se slova „ , elektronické cigarety nebo alkoholické nápoje“ nahrazují 

slovy „nebo elektronické cigarety“. 

 

 

V.XIV  V § 42 odst. 2 se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“. 

 

 

V.XV V příloze se číslo „2015“ se nahrazuje číslem „2016“. 

 

 

 

 

V Praze dne 22. března 2016 

 

 

 

MUDr. Jaroslav Krákora, v. r. 

zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví 

 

 

 

Mgr. Radek Vondráček, v. r. 

zpravodaj ústavně právního výboru 

 

 

 

Ing. Petr Bendl, v. r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu 

a regionální rozvoj 
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