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Dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
kontroluje obec v přenesené působnosti dodržování povinností stanovených tímto zákonem (s
výjimkou povinností podle § 4, § 6 odst. 6, § 7, 12, 23 a 26 až 29), činí opatření k odstranění
zjištěných nedostatků a ukládá sankce. Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, je výkon této
přenesené působnosti svěřen městským částem.
Z dikce zákona vyplývá, že kontroly by měly být zaměřeny na:
(1) zákaz prodeje a používání tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných
výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret,
(2) zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků
určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prodejního automatu,
nelze-li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let; za tím účelem musí
prodejce prodávající prostřednictvím automatu zajistit ověření věku kupujícího
osobou k tomu určenou,
(3) zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů,
na místech určených zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek.
Tajemník Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) bude iniciovat a případně i
spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií Brno na kontrolních akcích, prováděných
těmito orgány, ke zjištění dodržování povinností daných zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, výsledky společně vyhodnocovat a přijímat
případná nápravná opatření.
Tímto pokynem
ukládám
1) Vedoucímu Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS (dále jen „ODM“)
namátkově kontrolovat na území městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) při
pochůzkové činnosti:
a) v prodejně s převažujícím sortimentem zboží určeného pro osoby mladší 18 let,
- zákaz prodeje a používání tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků
určených ke kouření a elektronických cigaret,
- zákaz prodeje těchto výrobků prostřednictvím prodejního automatu, nelze-li vyloučit prodej
těchto výrobků osobě mladší 18 let; za tím účelem musí prodejce prodávající prostřednictvím
automatu zajistit ověření věku kupujícího osobou k tomu určenou,
b) zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů ve stánku, s výjimkou stánku
s občerstvením a příležitostného prodeje podle § 14 zákona č. 65/2017 Sb.
2) Vedoucímu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS (dále jen
„OŠSKM“)
namátkově kontrolovat na území MČ BS při pochůzkové činnosti:
a) ve škole a školském zařízení,
b) na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,
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- zákaz prodeje a používání tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků
určených ke kouření a elektronických cigaret
c) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
- zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret.
3) Vedoucímu Odboru sociálního a zdravotního ÚMČ BS (dále jen „OSZ“)
namátkově kontrolovat na území MČ BS při pochůzkové činnosti:
a) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených
psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, ve kterých je dovoleno
kouřit pouze v prostorách stavebně oddělených, ke kouření vyhrazených a při pobytu osob
trvale větraných do prostor mimo budovu,
b) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž
předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání,
nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
- zákaz prodeje a používání tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků
určených ke kouření a elektronických cigaret.
4) Vedoucím ODM, OŠSKM a OSZ ÚMČ BS
- Řešit zjištěné přestupky fyzických osob a právnických a podnikajících fyzických osob
podle tohoto zákona v přenesené působnosti. Za přestupek lze uložit pokutu nebo jiná
opatření dle Hlavy IX, zákona č. 65/2017 Sb., § 35 a § 36 – Přestupky. Pokutu vybírá
orgán (odbor), který ji uložil.
- Zajistit pracovníkům provádějící výše uvedené kontroly oprávnění tyto kontroly provádět
do služebních průkazů.
- Vzhledem k tomu, že kontroly budou prováděny také podle zákona č. 255/2012 Sb., o
kontrole (kontrolní řád: § 1 - § 30), ve znění pozdějších předpisů, je třeba ke každé
kontrole vystavit písemné pověření k jejímu provedení (Příloha č. 2) a dále vyhotovit
protokol o výsledku kontroly (Příloha č. 3). Kontrola je zahájena prvním z kontrolních
úkonů, bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě,
jež je přítomna na místě kontroly nebo, pokud to umožňuje povaha kontroly doručením
oznámení o zahájení kontroly (Vzor – Příloha č. 1) kontrolované osobě.
- Kontroly probíhají na základě ročního plánu kontrol, který každý odbor předloží
k podpisu tajemníkovi ÚMČ BS do 31.12. roku předcházejícího. Nebrání-li tomu povaha
nebo účel dané kontroly (§ 27 kontrolního řádu).
- Každý odbor samostatně, jednou ročně k 10.1., zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup obecné informace o výsledcích kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb. (§ 26
kontrolního řádu).
V zájmu operativnosti a urychlení těchto kontrol.
převádím
své právo vydávat výše uvedená pověření na vedoucí ODM, OŠSKM a OSZ ÚMČ BS
a zároveň jim
ukládám
průběžně písemně informovat tajemníka ÚMČ BS o výsledcích provedených kontrol,
zjištěných nedostatcích a jejich řešení – předáním stejnopisu protokolu o kontrole na vědomí.
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Příloha č. 1

VZOR – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONTROLY

Odbor xxxxxxxxxxxxxxx
Dominikánská 2, 60169 Brno
Pracoviště:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
ID datové schránky: qykbwe7

OZNÁMENÍ
o zahájení kontroly
Vážený pane …..,
jako jednateli společnosti …………… Vám oznamujeme, že v souladu s plánem kontrolní
činnosti Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, bude dne ….. v ….. hod. v zařízení
…………. provedena kontrola podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude postupovat
v souladu s ust. § 1 - § 30 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.
V zájmu vytvoření podmínek pro efektivní výkon kontroly se na Vás obracíme předem se
žádostí o zajištění přítomnosti Vámi pověřeného zástupce, kterému bude na místě předloženo
pověření ke kontrole, a který bude seznámen s obsahem kontroly, se závěrem kontroly a bude
mu předán stejnopis protokolu.
Kontrola bude provedena pracovníky Odboru xxxxxxxxxx
a to: xxxxxxxxx, č. služebního průkazu:
xxxxxxxxx, č. služebního průkazu:
S pozdravem
otisk úředního razítka
jméno
vedoucí Odboru xxxxxxxxxxx
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
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Příloha č. 2

VZOR – POVĚŘENÍ KE KONTROLE

Příloha č. 2

VZOR POVĚŘENÍ KE KONTROLE

Odbor xxxxxxxxxxxxxxx
Dominikánská 2, 60169 Brno
Pracoviště:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
ID datové schránky: qykbwe7

POVĚŘENÍ
Ve smyslu ust. § 30 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ust. § 4 zákona č. 255/2012
Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, pověřuji:
Jméno, č. služebního průkazu xxxxxx
Jméno, č. služebního průkazu xxxxxx
aby dne ….. vykonali kontrolu ve vnitřních prostorách společnosti/na místě: …………, jejímž
předmětem je kontrola dodržování všech povinností stanovených zákonem č. 65/2017 Sb., o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, s
výjimkou povinností podle § 4, § 6 odst. 6, § 7, 12, 23 a 26 až 29.
jméno
vedoucí Odboru xxxxxxxxx
Úřad městské části města Brna, Brno-střed

Potvrzuji, že mi bylo předloženo pověření a tím zahájena kontrola dne: …….

…………………………………………………………………………………
jméno kontrolované osoby, podpis a datum
(nebo poznámka o odmítnutí podepsat a převzít pověření)
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Příloha č. 3

VZOR – PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY

Příloha č. 3

VZOR PROTOKOLU O VÝSLEDKU KONTROLY

Odbor xxxxxxxxxxxxxxx
Dominikánská 2, 60169 Brno
Pracoviště:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
ID datové schránky: qykbwe7

PROTOKOL
o výsledku kontroly ve smyslu ust. § 30 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ust. § 12
zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

Pověření ke kontrole ve smyslu ust. § 4 kontrolního řádu vydala vedoucí Odboru xxxxxxx
ÚMČ dne …………
Kontrolní orgán: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor xxxxx
Kontrolovaný subjekt/osoba:
Kontrola byla provedena v zařízení/na místě:
Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 65/2017 Sb., o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, s
výjimkou povinností podle § 4, § 6 odst. 6, § 7, 12, 23 a 26 až 29.
Kontrola byla vykonána dne: ………
od …….. do ………
Kontrolní zjištění:
Při kontrole byly – nebyly zjištěny nedostatky:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Byla – nebyla uložena tato nápravná opatření:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Informace o protokolu:
Protokol obsahuje 1 stranu a 0 příloh.
Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.
Rozdělovník: Stejnopis č. 1 pro kontrolovaný subjekt
Stejnopis č. 2 pro kontrolní orgán (Odbor xxxx)
Kopie na vědomí Bc. Štika Petr, MBA, LL.M, tajemník UMČ Brno-střed
Poučení:
Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle ust. § 13 kontrolního řádu písemné a
zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole.
Kontrolu provedli a protokol zpracovali:
V Brně dne:
______________________
______________________
Datum a podpis
Datum a podpis
S tímto protokolem byli podle ust. § 10 odst. 1 písm. c) kontrolního řádu seznámeni:
………………………………………………………………………………………
jméno, podpis oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu a datum podpisu
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