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VII. volební období
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Pozměňovací návrh poslance ing. Antonína Sedi
k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
(sněmovní tisk č. 508).
Navrhované změny:
V Části první , Hlava III
1. V § 11 odst. 2 písm. g) zní: na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického
nápoje obsahujícího nejvýše 15 % objemová ethanolu.
2.V § 14 odst. 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 odst. 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.
V Části páté
Změna zákona o obecní policii
§ 49
4. V „§ 17c Oprávnění ke vstupu, odstavec (2) se ruší. Ostatní odstavce se
přečíslují.
5. V "§ 17 c Oprávnění ke vstupu, odstavec (2) zní: Každý je povinen umožnit

strážníkovi vstup do míst podle odstavce 1.
6. V Části třinácté
ÚČINNOST
§ 61
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Stručné odůvodnění:
1. K bodům 1 a 2.
Vládní návrh omezuje prodej a podávání alkoholických nápojů s výjimkou alkoholického nápoje,
který obsahuje nejvýše 4 % objemová ethanolu. Pozměňující návrh rozšiřuje možnost prodeje a
podávání alkoholických nápojů do 15% objemu ethanolu, což umožňuje podávat víno, hroznové
mošty, svařeného vína, punčů, grogů apod., tak, jako je tomu v současnosti na řadě akcí, zejména v
zimním období.
2. K bodu 3.
Pozměňující návrh rozšiřuje možnost prodeje a podávání i na další kulturní akce, jako jsou fašanky,
veřejné košty pálenek, vánoční a velikonoční jarmarky apod. tak, jako je tomu v současnosti.
3. K bodům 4 a 5
Oprávnění strážníkům obecní policie vstupovat do provozoven po jejich uzavření jde nad rámec
oprávnění zákona o obecní policii.
4. K bodu 6.
Je změněna činnost k 1.lednu 2017.

