Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
k rukám JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví České republiky
Doporučeně s dodejkou

V Praze dne 14.7.2017
Věc:

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

Vážený pane ministře,
dovolujeme se na Vás tímto obrátit s žádostí o bližší vysvětlení obsahu některých ustanovení
zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen
„Protikuřácký zákon“).
Konkrétně se jedná o následující ustanovení Protikuřáckého zákona:
§ 5 odst. 3 Protikuřáckého zákona, který stanoví: „Osoba prodávající tabákové výrobky,
kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety musí být
starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej součástí soustavné přípravy na budoucí
povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod,
potravinářství nebo potravinářskou chemii.“
§ 13 odst. 2 Protikuřáckého zákona, který stanoví: „Osoba prodávající nebo podávající
alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej nebo podávání
součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na
gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.“
Ze strany členů naší asociace jsme v poslední době obdrželi dotazy související s výše
uvedenými ustanoveními, kdy naše členy především zajímá, jakým způsobem bude
prokazováno, že osoba mladší 18 let prodává alkoholické nápoje popř. tabákové výrobky
v rámci své soustavné přípravy na budoucí povolání ve vymezených oborech. Toto téma je
nyní aktuální i vzhledem k době letních prázdnin, kdy řada našich členů využívá k zajištění
provozu svých restaurací letní brigádníky z řad studentů vyjmenovaných oborů.
V této souvislosti prosíme v zastoupení našich členů o stanovisko Ministerstva zdravotnictví
České republiky k otázce prokazování soustavné přípravy na budoucí povolání osob mladších
18 let, zejména k tomu, jaké doklady a informace budou v rámci kontroly vykonávané
krajskými hygienickými stanicemi požadovány.
Někteří z provozovatelů hotelů a restaurací mají rovněž nejasnosti ohledně období, které je
možno pro účely uvedených ustanovení považovat za soustavnou přípravu na budoucí

povolání ve vyjmenovaných oborech. V souvislosti s letními brigádami vyvstává především
otázka, zda i v období letních prázdnin či jiného volna studenta, lze práci v restauraci, hotelu
atp. považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání osob mladších 18 let. Většina
členů naší asociace zastává názor, že soustavnou přípravou na budoucí povolání se rozumí
období od zahájení studia na příslušné škole až do doby ukončení studia. Toto období
zahrnuje i období letních prázdnin1. V této souvislosti žádáme Ministerstvo zdravotnictví
České republiky o stanovisko k této problematice.
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, a to i s ohledem na
skutečnost, že orgánem dohledu nad dodržováním povinností dle § 5 a § 13 Protikuřáckého
zákona jsou krajské hygienické stanice, jejichž působnost spadá pod Ministerstvo
zdravotnictví České republiky.
Předem Vám děkuji za Vaše odpovědi na výše uvedené dotazy.

S pozdravem

Ing. Václav Stárek
Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.

1

k tomu srov. např. ust. § 13 odst. 2 písm. a) zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění:
„Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje také
a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje
bez přerušení v dalším studiu…“

