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LEGISLATIVNÍ OMEZENÍ DOSTUPNOSTI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
NA AKCÍCH PRO MLÁDEŽ A NA VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍCH

Vážení sportovní příznivci kopané nejen v Zašové,

S ohledem na znění zákona č.112/2016 Sb. O evidenci tržeb a především zákona č.65/2017 Sb. O
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění, které se přímo dotýkají
také pořádání sportovních akcí, respektive které stanovují nové podmínky pro pořádání akcí pro
mládež a veřejnosti  přístupných sportovních akcí je  povinností  SK Zašová 1926  jako pořadatele
takovýchto akcí  plně respektovat znění zákona a přijmout příslušná opatření, v tomto případě,
mimo jiné, především při prodeji tabákových výrobků a alkoholických nápojů:

1. V  souladu se  zákonem  č.112/2016  Sb.  O evidenci  tržeb a důležitosti  udržení  výjimky  z
povinnosti EET bude pro prodej občerstvení při pořádání veřejnosti přístupných sportovních
akcí v provozu POUZE tzv. "PRODEJNÍ STÁNEK/PRODEJNÍ OKNO"...!

2. V souladu se zákonem č.65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek při  pořádání  akcí  pro  mládež  do  18.let  NEBUDOU prodávány  ŽÁDNÉ TABÁKOVÉ
VÝROBKY  ANI  ŽÁDNÉ  ALKOHOLICKÉ  NÁPOJE a  při  pořádání  veřejnosti  přístupných
sportovních akcích NEBUDOU prodávány ŽÁDNÉ TABÁKOVÉ VÝROBKY a BUDE prodáváno
POUZE PIVO 10´...!

Vzhledem k majetkové a trestněprávní odpovědnosti statutárních orgánů NNO vyplývající z právní i
soudní  klasifikace  a  prakticky  "likvidačních"  pokut  v  případě  zjištění  porušení  výše  uvedených
zákonných  nařízení  prosíme  tímto všechny  sportovní  příznivce  kopané  nejen  v  Zašové  o
pochopení současné situace, která nám i přes svou zjevnou nelogičnost a náš nesouhlas nedává
prakticky žádnou jinou možnost, než přijetí výše uvedených opatření.

V Zašové, dne 4.4. 2018

                      
___________________________________

Jan Blabla, předseda

SK Zašová 1926, z.s. | Jan Blabla, předseda | mob.: +420777751207 | email: blablajan@hotmail.cz | datová schránka: q2rskdb
1

mailto:blablajan@hotmail.cz

