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Směrnice  

o opatřeních k ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
 
I 

Úvod 
1.1 Dnem 31. května 2017 byl zrušen zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k 
ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů a stejným dnem nabyl účinnosti 
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále 
jen „zákon o ochraně zdraví“). 
Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním 
návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při 
přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona. 

 
II 

Návyková látka 
2.1 Návykovou látkou se rozumí alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné 
látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a 
rozvoji duševních poruch a poruch chování. 
 

III 
Tabákový výrobek, kuřácká pomůcka, elektronická cigareta 

3.1 Tabákovým výrobkem se rozumí výrobek, který může být užíván a obsahuje, 
byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený. Kuřáckou pomůckou 
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je pomůcka určená či obvykle používaná ke kouření, vdechování, šňupání, sání nebo 
žvýkání tabáku nebo kouření bylinných výrobků určených ke kouření, s výjimkou 
zápalek, zapalovače, popelníku a pomůcky plnící převážně funkci uměleckého 
předmětu nebo funkci dekorační.  
3.2 Bylinným výrobkem určeným ke kouření označuje zákon výrobek, jehož 
základem jsou rostliny, byliny nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se 
užívat prostřednictvím inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho 
postupné spalování.  
3.3 Elektronickou cigaretou je výrobek, který lze použít pro užívání výparů 
obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv 
součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez 
nádržky nebo zásobníku. Elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně 
naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí 
jednorázových zásobníků, 
 

IV 
Alkoholický nápoj 

4.1 Alkoholickým nápojem je nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu. 
 

V 
Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků 

určených ke kouření a elektronických cigaret 
5.1 Podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně zdraví se zakazuje prodávat 
tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické 
cigarety ve škole a školském zařízení. Podle ustanovení písm. d) téhož paragrafu a 
odstavce platí zákaz i na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let. 
5.2 Zakazuje se prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky 
určené ke kouření a elektronické cigarety prostřednictvím prodejního automatu, nelze-
li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let; za tím účelem musí prodejce 
prodávající prostřednictvím automatu zajistit ověření věku kupujícího osobou k tomu 
určenou. 
5.3 Zakazuje se prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené 
ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let. Zakazuje se prodávat kuřácké 
pomůcky osobě mladší 18 let. 
 

VI 
Výrobky napodobující tabákové výrobky a kuřácké pomůcky 

6.1 Zakazuje se prodej a výroba a dovoz potravinářských výrobků a hraček 
napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo kuřáckých pomůcek. 

 
VII 

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret 
7.1  Zakazuje se kouřit a používat elektronické cigarety: 

• ve škole a školském zařízení,  

• v zařízení sociálně-právní ochrany dětí,  

• v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 
3 let,  

• v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v 
zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, 
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nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení, 

• v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 
18 let, 

• ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť, 

• ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb. 
Prostory musí být označeny značkami a textem v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o ochraně zdraví. 

 
VIII 

Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů 
8.1 Podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně zdraví se zakazuje prodávat nebo 
podávat alkoholické nápoje:  

• ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, 

• ve škole a školském zařízení, nejde-li o prodej nebo podávání v prostoru školy 
a školského zařízení využívaného v rámci soustavné přípravy na budoucí 
povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, 
zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii, 

• v zařízení sociálně-právní ochrany dětí,  

• v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 
3 let,  

• v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v 
zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, 
nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení, 

• na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let. 
8.2 Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu. 
8.3 Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let. 
8.4 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. 
8.5 Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo 
jinou návykovou látkou. 
 

IX 
Hračky napodobující obal alkoholických nápojů 

9.1 Zakazuje se prodej, výroba a dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled obalu 
alkoholických nápojů. 
 

X 
Zákaz vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky 
10.1 Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve 
stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se 
zakazuje vstupovat a zdržovat se: 

• ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, kde by mohla způsobit sobě 
nebo jiné osobě škodu, 

• v dopravním prostředku veřejné dopravy, 

• ve veřejně přístupném prostoru budovy související s veřejnou dopravou, 
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• v přístřešku zastávky a nástupiště veřejné dopravy, 

• ve škole a školském zařízení, 

• v zařízení sociálně-právní ochrany dětí,  

• v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 
3 let,  

• v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo  

• v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, 
nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení, 

• na dětském hřišti a sportovišti určeném pro osoby mladší 18 let, 

• v zařízení sociálních služeb, pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený s 
poskytováním sociálních služeb těmto osobám, 

• v prostoru, kde probíhá sportovní akce. 
10.2 Zjistí-li vlastník prostoru, škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo 
poskytovatel služeb v zařízení, provozovně nebo v prostoru uvedeném výše, 
poskytovatel sociálních služeb, pořadatel sportovní akce, je povinen osobu, která 
nedodržuje zákaz vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor 
opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout. 
 

XI 
Zákaz požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky 

11.1 Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje 
nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis 
stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat 
alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před 
jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky. 
 

XII 
Orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření 

 
12.1 Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se 
podrobit osoba:  

• u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 
vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví 
svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, 

• u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné 
návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo 
jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, 

• u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví 
anebo způsobila jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím 
alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, 

• která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření, že:  
o alkoholický nápoj požila nebo jí byl v rozporu s tímto zákonem prodán 

nebo podán alkoholický nápoj nebo jí byla konzumace alkoholického 
nápoje jinak umožněna, nebo 

o jinou návykovou látku užila, nebo jí bylo užití jiné návykové látky 
umožněno, 

• která je ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, 
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nebo 

• která vykonává ústavní ochranné léčení, anebo ambulantní ochranné léčení 
protialkoholní nebo protitoxikomanické. 

12.2 V případě, že tato povinná osoba orientační vyšetření odmítne nebo takové 
vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské 
vyšetření. Pokud odborné lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako by 
byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 
13.2 Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce 
provedené analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným 
právním předpisem, odborné lékařské vyšetření se neprovede. 
13.3 Za účelem stanovení krevních hladin alkoholu nebo jiných návykových látek 
pomocí specifických toxikologických metod se provede toxikologické vyšetření 
biologického materiálu odebraného v rámci odborného lékařského vyšetření (dále jen 
„toxikologické vyšetření"). 
 

XIII 
Výzva k orientačnímu vyšetření a k odbornému lékařskému vyšetření 

13.1 Vyzvat osobu ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo 
odbornému lékařskému vyšetření je oprávněn v rámci své působnosti a za podmínek 
stanovených jinými právními předpisy příslušník Policie České republiky, příslušník 
Vojenské policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby, strážník 
obecní policie nebo osoba pověřená kontrolou podle jiného právního předpisu. 
Vyzvat osobu ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo 
odbornému lékařskému vyšetření je dále oprávněn za podmínek stanovených jinými 
právními předpisy zaměstnavatel povinné osoby (dále jen "zaměstnavatel") nebo 
ošetřující lékař povinné osoby. 
13.2 Má-li být odborné lékařské vyšetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, 
poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické zařízení k provedení vyšetření určí a 
dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení zajistí ten, kdo tuto osobu k 
vyšetření vyzval. 
 

XIV 
Osoby provádějící orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření 

14.1 Orientační vyšetření provádí příslušník Policie České republiky, příslušník 
Vojenské policie, strážník obecní policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec 
Vězeňské služby, zaměstnavatel, osoba pověřená kontrolou nebo zdravotnický 
pracovník. 
14.2 Odborné lékařské vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, který 
splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných 
zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. 
14.3 Pokud osoba, která je povinna se podrobit odbornému lékařskému vyšetření, 
ohrožuje sebe nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele zdravotních 
služeb, může poskytovatel zdravotních služeb požádat o součinnost Policii České 
republiky, obecní policii a v případě osob ve výkonu vazby, zabezpečovací detence 
nebo trestu odnětí svobody Vězeňskou službu. 
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XV 
Úhrada nákladů na odborné lékařské vyšetření a dopravu do zdravotnického 

zařízení 
15.1 Náklady na odborné lékařské vyšetření hradí poskytovateli zdravotních služeb 
Policie České republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služba, 
zaměstnavatel, kontrolní orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž 
působnosti byla učiněna výzva k vyšetření, nejde-li o případ diferenciální diagnózy 
hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 
15.2 Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí vyšetřovaná 
osoba tomu, kdo uhradil poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření 
podle odstavce 1, náklady, které mu úhradou odborného lékařského vyšetření vznikly; 
pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady 
její zákonný zástupce. 
15.3 Náklady na dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení za účelem 
provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost 
alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba; pokud je vyšetřovaná osoba 
nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce. 
Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady nese Policie 
České republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služba, zaměstnavatel, 
kontrolní orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla 
učiněna výzva k vyšetření, nejde-li o případ diferenciální diagnózy hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění. 
15.4 Pokud bylo odborné lékařské vyšetření provedeno z důvodu odmítnutí 
orientačního vyšetření vyšetřovanou osobou, má vyšetřovaná osoba povinnost uhradit 
tomu, kdo poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 
1 uhradil, náklady, které mu takovou úhradou vznikly, bez ohledu na výsledek 
vyšetření; tato osoba hradí i náklady na její dopravu do zdravotnického zařízení za 
účelem provedení odborného lékařského vyšetření. Pokud je vyšetřovaná osoba 
nezletilá, která není plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce. 
15.5 Toxikologické vyšetření hradí poskytovateli zdravotních služeb ten, kdo si toto 
vyšetření vyžádal. Není-li uhrazená částka součástí nákladů řízení podle jiného 
právního předpisu a prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí 
vyšetřovaná osoba tomu, kdo uhradil poskytovateli zdravotních služeb toxikologické 
vyšetření, náklady, které mu úhradou toxikologického vyšetření vznikly; pokud je 
vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný 
zástupce. 
15.6 Ustanovení této hlavy se nepoužijí na užívání tabákových výrobků, 
elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke kouření. 
 

XVI 
Přestupky fyzických osob 

16.1 Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s ustanoveními zákona o 
ochraně zdraví:  

• prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke 
kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj, 
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• prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření nebo 
elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let, 

• prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let, 

• prodá nebo vyrobí potravinářský výrobek nebo hračku napodobující tvar a 
vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky, 

• kouří na místě, na němž je kouření zakázáno, 

• používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno, 

• prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let, 

• prodá nebo podá 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, 

• prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou 
návykovou látkou, 

• prodá nebo vyrobí hračku napodobující tvar a vzhled obalu alkoholického 
nápoje, 

• ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž ohrožuje 
sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, vstoupí na místo, na 
které je osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě 
zdržuje, 

o požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že 
bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje 
nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, 

o po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky 
vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo 
jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo 

• se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému 
vyšetření, k nimž byla vyzvána 

Za přestupek lze uložit sankce podle ustanovení § 35 odst. 2 až 5 zákona o ochraně 
zdraví. 
 
 
Účinnost 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, tedy dnem 1. 12. 2022 
 
V Praze dne 1. 12. 2022 

Ředitelka školy 
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