Pozměňovací návrhy poslance Jiřího Koubka ke sněmovnímu tisku 508
(novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek)

Aktuální znění
§ 3 odst. 2 písm. d) zní:
(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat tabákové
výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické
cigarety
d) na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let
Navržená změna:
V § 3 odst. 2 se ustanovení písm. d) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
Odůvodnění:
Akce převážně určená pro mladistvé – jak definovat, jak určit akci, která je
určená pro mladistvé? Navíc na akci určené pro děti a mladistvé chodí v děti
v doprovodu dospělých, kterých je často víc než mladistvých.

Aktuální znění
§ 3 odst. 2 písm. f) zní:
(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat tabákové
výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické
cigarety
f) v prodejně s převažujícím sortimentem zboží určeného pro osoby mladší 18
let.
Navržená změna:
V § 3 odst. 2 se dosavadní písmeno f) zrušuje.
Odůvodnění:
Nemožné určit, co je prodejna se sortimentem určeného převážně pro osoby
mladší 18 let.
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Aktuální znění
§ 8 písm. h) zní:
§8
Zakazuje se kouřit a zakazuje se používat elektronické cigarety
h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší
18 let,
Navržená změna:
V § 8 dosavadním písmenu h) se slovo „převáženě“ nahrazuje slovem
„výhradně“.
Odůvodnění:
Slovo „převážně“ umožňuje mnoha významový výklad. Proto je vhodné jeho
nahrazení slovem „výhradně“. Tím se jasně určí, že se jedná o dětská hřiště a
hřiště školní.

Aktuální znění
§ 8 písm. i) zní:
§8
Zakazuje se kouřit a zakazuje se používat elektronické cigarety
i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
Navržená změna:
V § 8 se dosavadní písmeno i) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
Odůvodnění:
Plošný zákaz kouření na všech sportovištích je hloupost. Na sportovištích se
konají i různé společenské akce, koncerty, drakiády, dětské dny, jsou to i
otevřené prostory, místa setkávání lidí z obcí. Nutnost ochránit návštěvníky
před obtěžujícími kuřáky je na provozovateli (například formou oddělených
kuřáren), nikoliv věcí zákona.
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Aktuální znění
§ 8 písm. j) zní:
§8
Zakazuje se kouřit a zakazuje se používat elektronické cigarety
j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň
a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a
taneční akce,
Navržená změna:
V § 8 se dosavadní písmeno j) zrušuje.
Následující písmeno se přeznačí.
Odůvodnění:
Plošný zákaz kouření ve všech prostorách sportovních a kulturních akcí je
v praxi nevymahatelné. Povede to k tomu, že zákon se bude obcházet,
nedodržovat.

Aktuální znění
§ 11 odst. 2 písm. b) zní:
§ 11
Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů
b) ve škole a školském zařízení,
Navržená změna:
V § 11 odstavci 2 se písmeno b) vypouští.
Následující písmena se přeznačí.
Odůvodnění:
Zakázat prodej alkoholických nápojů ve školách je nesmyslné s ohledem na
množství specializovaných škol, kde studují budoucí hostinští, číšníci, vinaři…
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Aktuální znění
§ 11 odst. 2 písm. d) zní:
§ 11
Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů
d) na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,
Navržená změna:
V § 11 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
Odůvodnění:
Slovo „převážně“ je zavádějící. Nelze definovat akci převážně pro děti či
mladistvé.

Aktuální znění
§ 11 odst. 2 písm. e) zní:
§ 11
Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů
e) ve stánku, s výjimkou stánku s občerstvením a příležitostného prodeje podle
§ 14,

Navržená změna:
V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno e) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
Odůvodnění:
Důsledek této novelizace je zákaz prodeje punče, grogu či svařáku na
předvánočních trzích nebo farmářských trzích. Opět to povede k tomu, že
zákon nebude brán vážně, bude obcházen.
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Aktuální znění
§ 11 odst. 2 písm. f) zní:
§ 11
Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů
f) v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob,
s výjimkou veřejného dopravního prostředku dálkové železniční, letecké, vodní
a dálkové autobusové
dopravy,

Navržená změna:
V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno f) zrušuje.
Následující písmena se přeznačí.
Odůvodnění:
Zákaz prodeje alkoholu má být věcí provozovatele, který si to může upravit
vnitřním pravidlem. Tento odstavec by znamenal například zákaz podávání
alkoholu na výletních parnících. To nechť si upravuje provozovatel a stát to
neurčuje.

Aktuální znění
§ 11 odst. 2 písm. g) zní:
§ 11
Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů
g) na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje
obsahujícího nejvýše 4 % objemová ethanolu.
Navržená změna:
V § 11 odst. 2 se dosavadní písmeno g) zrušuje.
Odůvodnění:
Limit 4 % objemového lihu při prodeji alkoholu na sportovních akcí je
nesmyslný. Ať je opět věcí provozovatele, že např. na rizikových fotbalových
zápasech se nebude prodávat alkohol, ale proč neumožnit na venkovských
akcích prodej alkoholu?
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