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Zákon č. 65/2017
Vymezení pojmů § 2
stánkem prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou
konstrukcí, pult nebo stolek, kde je prodáváno zboží, nebo
jsou poskytovány služby

Zákon č. 353/2017
Vymezení pojmů § 132
stánkem prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou
konstrukcí, pulty, stolky nebo obdobná zařízení, kde je
prodáváno zboží

V nové úpravě 65/2017
doplněno o poskytování
služeb

stánek pevné konstrukce s převažujícím sortimentem
denního a jiného periodického tisku, stánek specializující se
na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro
obchod vymezeno v § 3
stánek s občerstvením, který má pevnou konstrukci a
splňuje podmínky pro provozování potravinářského
podniku za účelem provozování stravovacích služeb podle
zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen "stánek s
občerstvením" vymezeno v § 3
prodejnou provozovna určená podle stavebního zákona k
prodeji zboží nebo poskytování služeb
provozovnou stravovacích služeb prostor potravinářského
podniku, v němž je provozována stravovací služba
zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v
této provozovně,
vnitřním prostorem vnitřní prostor stavby podle § 2 odst. 3
stavebního zákona, s výjimkou dočasných staveb

stánkem s prodejem denního tisku stánek pevné
konstrukce, který se nenachází na tržišti (tržnici), a mimo
širokého sortimentu denního a periodického tisku nabízí
jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky.
stánkem s občerstvením stánek pevné konstrukce, který
se nachází na tržištích nebo v tržnici, a mimo sortimentu
občerstvení nabízí jako doplňkový sortiment tabákové
výrobky a lihoviny.

podobné

podobné

nové
nové

nové
tržištěm (tržnicí) neuzavíratelný, uzavíratelný nebo
částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde je
prodáváno zboží, nebo jsou poskytovány služby a ve
kterém je umístěn více než jeden stánek

Chybí; stánek na tržnici
nebo tržišti řeší definice
stánku, ovšem bude-li na
tržnici nebo tržišti budova
kolaudovaná k prodeji
zboží nebo poskytování
služeb a tato se vejde do
výjimky v § 3 nebo § 11 pak
je prodej možný
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přeshraničním prodejem na dálku prodej spotřebiteli
prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, při němž
se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku nachází v
členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě
Dohody o Evropském hospodářském prostoru a sídlo,
ústřední správa nebo místo podnikatelské činnosti
provozovatele je v jiném členském státě Evropské unie,
nebo smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo ve třetí zemi,
alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 %
objemových ethanolu
Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek,
bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických
cigaret
§ 3 - § 6 Tabákové výrobky a jiné výrobky ke kouření
Zákaz prodeje tabákových výrobků prostřednictvím
prodejního automatu
Zákaz prodeje všude, kde jsou osoby mladší 18 let, ve
zdravotnických zařízeních, v dopravních prostředcích
hromadné přepravy mimo letecké
Umístění v prodejně na vyčleněném místě
Je zde v § 6 a § 7 řešen prodej cigaret na dálku a
přeshraniční prodej
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Zákon č. 353/2017
pojízdnou prodejnou mobilní zařízení určené k prodeji
zboží schopné pohybu a samostatné funkce, které splňuje
technické požadavky a zároveň odpovídá hygienickým
předpisům.

V nové úpravě 65/2017
chybí

nové

lihovinami alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 %
obj. etanolu, kromě piva a vína.
Zákaz prodeje § 133
Zakazuje se prodávat lihoviny a tabákové výrobky na
stáncích, tržištích (tržnicích) nebo místech, které
nesplňují technické požadavky na územně technické,
účelové a stavebně technické řešení staveb a které
nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování
hostinských služeb.

definice alkoholického
nápoje
rozděleno na: tabákové
výrobky a lihoviny
vypadly pojízdné prodejny
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§ 11 - § 16 Lihoviny
Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje mimo prodejnu,
která je potravinářským podnikem, provozovnu
stravovacích služeb, provozovnu výrobce vína, ubytovací
zařízení, stánek s občerstvením, stánek specializující se na
prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro
obchod a veřejný dopravní prostředek dálkové železniční,
letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy.
Zákaz prodeje všude, kde jsou osoby mladší 18 let, ve
zdravotnických zařízeních, v dopravních prostředcích
hromadné přepravy s výjimkou veřejného dopravního
prostředku dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové
autobusové dopravy, a dále dopravního prostředku pro
veřejnou hromadnou dopravu osob užitého pro zájezdovou
dopravu, cestovní ruch, nostalgické, historické a
propagační jízdy a jízdy na objednávku.
Zákaz prodeje ve stánku, s výjimkou stánku s občerstvením
a příležitostného prodeje.
Zákaz prodeje na veřejnosti přístupné sportovní akci, s
výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3 %
objemová ethanolu a vína.
Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím
prodejního automatu.
§ 14 Příležitostný prodej lihovin na ochutnávkách vína a
lihovin, na farmářských trzích, kulturních a sportovních
akcích apod. Osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle
odstavce 2, je povinna prodej lihovin písemně oznámit
správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude
prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů
před zahájením prodeje.
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Zákon č. 353/2017
Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně
tanečních zábav a diskoték. Hlášení 3 dny před akcí
písemně správci daně.

Zákon č. 65/2017
Oznámení o prodeji na
ochutnávkách vína a
lihovin, farmářských trzích,
kulturních a sportovních
akcích, apod. 5 pracovních
dní předem písemně
správci daně.
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§ 15 Prodej alkoholických výrobků na dálku – stanovení
podmínek
§ 33 působnost správce spotřební daně
§ 35 přestupky
§ 36 správní delikty
§ 37 propadnutí věci
§ 38 zabrání věci
§ 42 přechodná ustanovení – 90 dní na přizpůsobení
činnosti pro prodejce a jiné provozovatele
§ 52 zrušuje se část zákona č. 353/2003 Sb.:
Část čtvrtá včetně poznámek pod čarou
Část devátá – přestupky je částečně zrušena a částečně
pozměněna
§ 135zzc až zzd a zzg – upraveny.
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Zákon č. 353/2017

Zákon č. 65/2017

