
 

 

 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Palackého nám. 4 

128 01 Praha 2 

k rukám JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví České republiky 

 

Doporučeně s dodejkou 

 

V Praze dne 7 .3. 2017 

 

 

Věc:  Žádost o bližší informace k dodržování některých ustanovení Zákona o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

 

 

Vážený pane ministře, 

 

v souvislosti s blížící se účinností Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek (dále jen „Protikuřácký zákon“) se na Vaše ministerstvo, jakožto 

předkladatele návrhu Protikuřáckého zákona, obracíme s žádostí o stanovisko k jeho 

vybraným ustanovením uvedeným níže. Ze strany členů naší asociace zaznamenáváme již 

nyní, několik měsíců před nabytím účinnosti Protikuřáckého zákona, četné dotazy týkající se 

některých ustanovení Protikuřáckého zákona resp. způsobu, jakým má být zajištěno jejich 

dodržování v praxi. 

 

Asociace hotelů a restaurací České republiky má zájem přispět k tomu, aby její členové byli 

na účinnost Protikuřáckého zákona co nejlépe připraveni a aby tak bylo zajištěno jeho 

spolehlivé dodržování, nenarušené mylným výkladem některých jeho ustanovení. Za tímto 

účelem si proto dovolujeme obrátit se na Ministerstvo zdravotnictví České republiky s žádostí 

o interpretaci dvou vybraných ustanovení Protikuřáckého zákona, která naši členové vnímají 

jako nejvíce rozporuplná a u nichž se obáváme, že jejich výklad by mohl činit v praxi 

problémy. 

 

Konkrétně se jedná o následující ustanovení Protikuřáckého zákona: 

 

§ 11 odst. 6 Protikuřáckého zákona, které stanoví: „Zakazuje se prodávat nebo podávat 

alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije 

a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického 

nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.“ 

 

 a dále o ustanovení § 16 Protikuřáckého zákona, které stanoví: „Zjistí-li prodejce, který 

prodává alkoholické nápoje v prodejně, provozovně stravovacích služeb, provozovně výrobce 

vína, ubytovacím zařízení nebo dopravním prostředku, že se v tomto prostoru zdržuje osoba 

mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění 

tohoto prostoru. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.“ 

 

 



 

 

 

V případě prvního z citovaných ustanovení se nás naši členové nejčastěji dotazují, jaké 

informace o zákazníkovi zpravidla v praxi založí důvodnou obavu prodejce alkoholického 

nápoje o tom, že osoba, které alkoholický nápoj hodlá prodat či podat bude po jeho požití 

vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla 

ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek. Členové naší asociace v této souvislosti nejčastěji 

ohledně nejasnosti předmětného ustanovení argumentují tím, že oni přirozeně nemohou vědět, 

jaké činnosti budou jejich zákazníci po požití alkoholického nápoje vykonávat. Navíc dle 

našeho názoru dodržování tohoto ustanovení předpokládá, že prodejce alkoholického nápoje 

musí disponovat o svých zákaznících určitou informací včetně informací o vlastnostech a 

chování zákazníků. Našim členům není dále z předmětného ustanovení jasné, které činnosti 

vykonávané zákazníkem pod vlivem alkoholu mohou ohrozit zdraví lidí nebo poškodit 

majetek. Dle názoru některých našich členů, může v konečném důsledku de facto každá 

činnost vykonávaná pod vlivem alkoholu ohrozit zdraví nebo majetek, a to minimálně 

samotné osoby ovlivněné alkoholem. Zde tak může v praxi zcela reálně docházet až 

k naprosto absurdním situacím, kdy prodejce alkoholického nápoje by byl postižen za škodu 

na zdraví či majetku konzumenta alkoholického nápoje, kterou si tento přivodil sám např. 

pádem v důsledku požití alkoholického nápoje. Naši členové se tak domnívají, že tímto 

ustanovením je na prodejce alkoholických nápojů kladen nepřiměřený požadavek v každém 

jednotlivém případě individuálně posuzovat a predikovat jednání zákazníka, což může v 

mnohých případech vést k neopodstatněnému odmítnutí prodat zákazníkovi alkoholický 

nápoj. 

 

Asociace hotelů a restaurací České republiky proto zdvořile žádá Ministerstvo zdravotnictví 

České republiky o jeho stanovisko k tomu, jaké konkrétní informace o zákazníkovi založí 
důvodnou obavu prodejce ve smyslu ust. § 11 odst. 6 Protikuřáckého zákona a dále jaké 
činnosti vykonávané zákazníkem pod vlivem alkoholu mohou ohrozit zdraví lidí nebo 
poškodit majetek a zda je tímto ustanovením chráněno i zdraví a majetek samotného 
konzumenta alkoholického nápoje. 
 
V případě druhého z citovaných ustanovení vidíme nedostatek nové právní úpravy zejména 

v tom, že toto ustanovení je koncipováno velmi široce, v důsledku čehož nová právní úprava 

nereaguje na konkrétní okolnosti a situace, které mohou v praxi nastat. Naši členové tak zcela 

legitimně poukazují na skutečnost, že toto ustanovení naprosto nepočítá se situací, kdy osoba 

mladší 18 let je ubytována v ubytovacím zařízení. V praxi tak může dojít ke střetu takto 

koncipované povinnosti provozovatele ubytovacího zařízení s právem ubytovaného na 

poskytnutí ubytovacích služeb, a to v situaci, kdy se ubytovaná osoba mladší 18 let vrátí do 

ubytovacího zařízení zjevně pod vlivem alkoholického nápoje. Dlužno konstatovat, že takové 

situace nejsou v praxi vůbec ojedinělé. Navrhované ustanovení tak stanoví povinnost prodejce 

alkoholických nápojů v ubytovacím zařízení bez dalšího vyzvat takovou osobu k opuštění 

ubytovacího prostoru. Tím by ovšem mohlo zároveň dojít ze strany provozovatele 

ubytovacího zařízení k porušení jeho závazků ze smlouvy o ubytování, což by mohlo založit 

odpovědnost provozovatele ubytovacího zařízení za škodu popř. založit jeho povinnost 

zaplatit osobě mladší 18 let sjednané sankce dle případných ujednání obsažených ve smlouvě 

o ubytování. 

 

 



 

 

 

V souvislosti s druhým citovaným ustanovením proto Asociace hotelů a restaurací České 

republiky žádá Ministerstvo zdravotnictví České republiky o jeho stanovisko k tomu, jak 
mají provozovatelé ubytovacích zařízení, v nichž jsou podávány/prodávány alkoholické 
nápoje postupovat ve vztahu k hostům mladším 18 let ubytovaným v ubytovacím 
zařízení, kteří se v prostoru ubytovacího zařízení nachází pod vlivem alkoholu.  
 

Jsme si vědomi toho, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky není institucí oprávněnou 

poskytovat výklad zákonů či jejich jednotlivých ustanovení. Domníváme se nicméně, že 

jakožto předkladatel Protikuřáckého zákona může Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

prostřednictvím svého stanoviska k uvedeným ustanovením poskytnout našim členům návod, 

jak při aplikaci těchto ustanovení postupovat v praxi. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví 

České republiky k uvedeným ustanovením Protikuřáckého zákona je pro naše členy naléhavě 

potřebné, a to i s ohledem na skutečnost, že porušení ustanovení Protikuřáckého zákona může 

být postihováno sankcemi od pokut do výše 50.000,- Kč až po roční zákaz činnosti. 

 

Současná situace navozuje mezi členy Asociace hotelů a restaurací České republiky pocit 

právní nejistoty a obav o to, zda budou po nabytí účinnosti Protikuřáckého zákona schopni 

dostát povinnostem uloženým jim výše uvedenými ustanoveními, a to zejména s ohledem na 

výkladové potíže, které s sebou nejméně tato ustanovení Protikuřáckého zákona přinesou. 

 

Předem Vám děkujeme za Vaše odpovědi na výše uvedené dotazy. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Václav Stárek 

prezident AHR ČR z.s. 

 
 
 
 


