II. Návrh
Zákon
z.....................2007
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 465/2005
Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona
č. 465/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 2 ods. 4 sa dopĺňa písmeno h), ktoré znie:
"h) balenie tabakového výrobku znamená každú formu jednotlivého balenia a každý
vonkajší obal používaný v maloobchodnom predaji tabakových výrobkov okrem
dodatočných priehľadných obalov“.

2.

V § 2 ods. 4 sa dopĺňa písmeno i), ktoré znie:
„i) zdrojový dokument znamená každý elektronický dokument, ktorý poskytne Európska
komisia, ktorý obsahuje kombinovanú výstrahu“.

3.

V § 2 ods. 4 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie:
„j) kombinované varovanie znamená varovanie pozostávajúce z fotografie v prílohe č. 2
alebo z iného obrázku a zodpovedajúceho textu dodatočného varovania podľa § 4 ods. 4“.

4.

V § 4 sa ods. 1 nahrádza slovami:
„(1) Na každom spotrebiteľskom balení tabakového výrobku okrem tabakového výrobku,
ktorý nie je určený na fajčenie a cigariet, musí byť uvedené všeobecné varovanie a
dodatočné varovanie. Na spotrebiteľskom balení cigariet musí byť uvedené všeobecné
varovanie a kombinované varovanie a údaje o obsahu škodlivých látok a číslo šarže alebo
jeho ekvivalent v podobe miesta a času výroby.“

5.

V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(6) Výrobca, dovozca alebo distribútor použije 13 kombinovaných varovaní na
označovanie spotrebiteľských balení cigariet zo zdrojových dokumentov v prílohe č. 2
zákona“

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
6.

7.

V § 4 odsek 7 sa za slová „balenia tabakového výrobku“ dopĺňajú slová „okrem
spotrebiteľského balenia cigariet“ a za slová „vonkajšom obale“ dopĺňajú slová „tabakového
výrobku vrátane cigariet“.
V § 4 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Kombinované varovania podľa odseku 5 sa musia obmieňať, musia byť
vytlačené na zadnej strane spotrebiteľského balenia cigariet okrem ďalších vonkajších
obalov používaných pri maloobchodnom predaji cigariet a musia spĺňať technické
špecifikácie podľa prílohy 1 zákona.“
Odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12

8.

V § 4 ods. 10 sa za slová „podľa odseku 4“ dopĺňajú slová „a kombinované varovanie“.

9.

V § 4 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Kombinované varovanie musí byť:
a) uvedené v štátnom jazyku,
b) vytlačené na celej ploche určenej pre kombinované varovanie, rovnobežne s horným
okrajom balenia a rovnakým smerom ako ostatné informácie na balení,
c) lemované čiernym okrajom širokým najmenej 3 mm, ale najviac 4 mm, ktorý nesmie
zasahovať do textových alebo obrázkových prvkov kombinovaného varovania,
d) musia byť vytlačené neodstrániteľne, nezmazateľne a žiadnym spôsobom nesmú byť
skryté alebo prerušené iným písomným alebo obrazovým materiálom alebo otvorením
balenia. Tlač kombinovaných výstrah na daňových známkach alebo cenovkách jednotlivých
balení sa zakazuje,
e) musia byť vystavené spôsobom, ktorý zabezpečuje, že žiadny z textových alebo
obrazových prvkov kombinovaných výstrah nebude narušený pri otvorení balenia,
f) kontrolné známky sa nesmú umiestniť tak, aby čiastočne alebo úplne skryli alebo narušili
kombinované výstrahy alebo akékoľvek z ich prvkov.
Odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

10.

V § 6 odsek 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „v bufetoch nachádzajúcich sa“.

11.

V § 6 odsek 1 písm. f) sa slovo „desať“ nahrádza slovom „ devätnásť“.

12.

V§ 6 odsek 5 znie: „(5) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov z automatov“.

13.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová „v zdravotníckych zariadeniach“ dopĺňa veta „ okrem
fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru vyhradených na psychiatrických oddeleniach“.

14.

Doterajšie znenie § 7 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa a nahrádza sa slovami: „v úradných

budovách a zariadeniach, obchodov, obchodných domov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí a
galérií,“
15.

V § 7 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa a nahrádza sa slovami „v zariadeniach spoločného
stravovania, okrem zariadení, ktoré nepresahujú plochu 50m2 určenú pre návštevníkov.
Ostatné zariadenia, ktoré plochu 50m2 prekračujú, musia stavebne oddeliť časť pre fajčiarov
od časti pre nefajčiarov s výnimkou zariadení, ktoré sa rozhodli pre úplný zákaz fajčenia.
Časť pre nefajčiarov musí tvoriť najmenej 50 % plochy zariadenia a časť pre fajčiarov musí
byť vyhradená tak, aby ňou nemuseli prechádzať návštevníci pri vstupe do zariadenia.

16.

V § 7 ods. 2 sa mení odkaz na zákon pod čiarou, ktorý znie:
„3) § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“

17.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „v zmysle
ustanovení § 7“.

18.

V § 8 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:
„(4) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba musia zamestnancov upozorniť na zákaz
fajčenia označením podľa osobitných predpisov. 4)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci“.

19.

V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „orgány na ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „orgány
verejného zdravotníctva“.

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“. Zák. č. X/x, bude platný nový cca.1.9.2007

21.

V § 9 ods. 1 sa za písm. f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) zložky Policajného zboru Slovenskej republiky“.

22.

V § 9 ods. 3 sa písmeno „f)“ nahrádza písmenom „g)“.

23.

V § 9 ods. 4 sa poznámka pod čiarou mení na „5)“ nahradiť v texte odkaz číslo „4)“ na
poznámku pod čiarou odkazovom v poradí číslo „5)“.

24.

V § 10 sa za odsek 5 vkladajú odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk fyzickej osobepodnikateľovi a právnickej osobe, ak poruší ustanovenie § 6 ods. 3“.
„(7) Slovenská obchodná inšpekcia a orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 10 000
Sk do 100 000 Sk fyzickej osobe-podnikateľovi a právnickej osobe, ak nezabezpečí
dodržiavanie zákazov a obmedzení v zmysle ustanovení § 7“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 11.

25.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písm. c).

26.

V § 11 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky sa označujú ako odseky 3 až 6.

27.

V § 11 ods. 4 sa na konci vety dopĺňajú slová „ a zložky Policajného zboru Slovenskej
republiky“.

28.

V § 12 sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Prevádzka zariadení spoločného stravovania, ktorá nie je v súlade s ustanovením § 7
ods. 1 písm. h) sa musí skončiť do 1. 9. 2009“.

29.

V § 12 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Tabakové výrobky, ktoré nemajú na spotrebiteľskom balení kombinované varovné
označenia podľa § 4 možno vyrábať a dovážať na územie Slovenskej republiky najneskôr do
1. 6. 2010“.
V § 12 sa dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie:
„Výroba a dovoz tabakových výrobkov, ktoré nespĺňajú ustanovenie § 6 ods. 1 písm. f) sa
končí k 1. 2. 2008“.

30.

31.

Návrh zákona sa dopĺňa o čl. VI, ktorý znie:
„Tento zákon nadobúda účinnosti 1. 1. 2008“.

Príloha č.1 k Zákonu.....
Technické špecifikácie pre tlač kombinovaných varovaní
1. Kombinované varovania sa musia reprodukovať bez akýchkoľvek zmien proporcií alebo farieb,
ak nie je nižšie uvedené inak.
2. Kombinované varovania predstavujú celistvé vyobrazenia a nesmú sa zmeniť ani doplniť, ak nie
je nižšie uvedené inak.
3. Minimálne požiadavky na tlač kombinovaných varovaní: štvorfarebná tlač CMYK/133 riadkov
na palec.
4. Tam, kde si to veľkosť balenia vyžaduje, kombinované varovania sa môžu upraviť podľa
týchto pravidiel.
4.1. Grafická úprava textových prvkov sa uskutoční zmenou veľkosti písma a zalomením riadkov,
aby sa tak zaistila dobrá čitateľnosť.
4.2. U kombinovaných varovaní, kde obrázkom je text, grafická úprava sa uskutoční zmenou
veľkosti písma a zalomením riadkov. Musí sa zachovať pomer plôch zabraných textom
a príslušným textom dodatočného varovania.
4.3. U kombinovaných varovaní, kde vyobrazením je fotografia alebo iný obrázok, sa grafická
úprava uskutoční primeranou zmenou mierky fotografie alebo iného obrázku a zmenou
pomeru plôch, ktorú zaberá fotografia či iný obrázok a príslušný text dodatočného varovania a to:
a) ak je pomer medzi výškou a šírkou kombinovaného varovania menší ako 0,8, môže sa
príslušný text dodatočného varovania, ktorý je v súbore vybraných zdrojových dokumentov
umiestnený pod fotografiou alebo iným obrázkom, premiestniť napravo od fotografie alebo
iného obrázku.
b) ak je pomer medzi výškou a šírkou kombinovaného varovania väčší ako 1,2, môže sa
príslušný text dodatočného varovania, ktorý je v súbore vybraných zdrojových dokumentov
umiestnený vedľa fotografie alebo iného obrázku, premiestniť pod fotografiu alebo iný obrázok.

Príloha č. 2
Zoznam kombinovaných varovných označení

Príloha č. 3
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Rozhodnutie Rady Európskej únie 2003/641 o používaní farebných fotografií a iných ilustrácií ako
zdravotných varovaní na balení tabakových výrobkov a v zmysle jej príloh.

