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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

ZÁKON O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY 

NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
  

Cílem je získání či prohloubení znalostí účastníků o hmotněprávních a procesních ustanoveních při 

kontrolní činnosti živnostenských úřadů a obecních úřadů všeobecně podle zákona č. 65/2017 Sb.,  

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Problematika bude doplněna informacemi  

ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,  

se zaměřením na tzv. „terénní“ kontrolu v této oblasti, tj. kontrolu dodržování povinností značení tabákových 

výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin, alkoholu a tabákových výrobků. Tyto informace souvisejí  

s činností dozorových orgánů. Důraz bude zároveň kladen na propojení právní úpravy s úpravou procesní, 

tj. výkonu kontroly (kontrolní řád) a následného ukládání správních trestů a jiných opatření (správní řád, 

přestupkový zákon) v pravomoci dozorových orgánů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

14. 11. 2019 

8.30 – 14.00 

 

CENA: 

1 490 Kč  

 (Osvobozeno od DPH u průběžného 

vzdělávání úředníků ÚSC.U ostatních 

účastníků je nutno přičíst  

21 % DPH) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Právní úprava kontrolní a dozorové činnosti obecních úřadu a obecních 

živnostenských úřadů na úseku tabákových výrobků, lihovin a alkoholu 

- stručné vymezení působnosti dle platné legislativy  

- kompetence živnostenských a obecních úřadů podle zákona 

o živnostenském podnikání a zvláštních předpisů, 

- základní pojmy odborné terminologie. 

2. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

- zákaz prodeje tabákových výrobků a vymezení míst prodeje, 

- zákaz kouření a jiné povinnosti,  

- zákaz prodeje a omezení dostupnosti alkoholických nápojů, vymezení 

míst prodeje, příležitostný prodej alkoholických nápojů 

- kontrolní působnost, přestupky, správní tresty, opatření. 

3. Zákon o spotřebních daních 
- značení tabákových výrobků, 

- kontrolní působnost, přestupky, správní tresty, opatření. 

4. Zákon o povinném značení lihu 

- značení lihu a nakládání s tabákových výrobků, 

- kontrolní působnost, přestupky, správní tresty, opatření. 

5.  Kontrolní činnost na úseku tabáku, lihovin a alkoholu obecně 
- zahájení a průběh kontroly, práva a povinnosti kontrolovaného  

a kontrolujícího, kontrolované skutečnosti,  

- ověření pravosti kontrolních pásek ke značení lihu a tabákových nálepek, 

- faktické zajištění zboží, opatření na místě. 

LEKTOR: Ing. Bc. Roman Krčil 
Ing. Bc. Roman Krčil působí od roku 1990 ve veřejné správě. Byl vedoucím 

referátu okresního živnostenského úřadu ve Žďáru nad Sázavou - zástupce 

přednosty okresního úřadu do roku 2002. Nyní je vedoucím odboru 

občansko-správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu 

Žďár nad Sázavou. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2002. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum, ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 
Parkoviště se nachází přímo u centra. Nové moderní učebny, Wifi. 
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