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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

Název návrhu zákona:  

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo zdravotnictví 
Předpokládaný termín nabytí účinnosti:  

1. leden 2016  

 

Implementace práva EU: Ano – částečná (směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení 

směrnice 2001/37/ES) – implementují se některá ustanovení čl. 18 a 20 odst. 6 a dochází 

k sjednocení používané terminologie. 

 

2. Cíl návrhu zákona  

Hlavním obecným cílem navrhované právní úpravy je posílení ochrany před škodami působenými 

návykovými látkami. Prioritním je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména 

pokud jde o děti a mladistvé, ale zároveň zaměření na snížení dopadů škod působených 

návykovými látkami v rovině sociální, bezpečnostní a hospodářské. Dalším obecným cílem je 

zkvalitnění právní úpravy v oblasti ochrany před škodami působenými návykovými látkami a tím 

i nabytí právní jistoty a zeefektivnění vymahatelnosti povinností v této oblasti.  

K dílčím cílům patří: 

 posílení ochrany před účinky nepřímého tabákového kouře a rozšiřování nekuřáckého 

prostředí (navrhováno rozšíření typu míst, kde bude zakázáno kouřit, atd.), 

 omezení dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků, a alkoholických nápojů včetně 

implementace ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů, týkajících se omezení míst prodeje lihovin a tabákových výrobků do tohoto zákona, 

 zavedení nových povinností pro provozovatele provozovny stravovacích služeb vedoucích 

k omezení dostupnosti alkoholu a zajištění dodržování zákazu prodeje nebo podání alkoholu 

dětem a mládeži, 

 úprava právního ukotvení v oblasti organizace, koordinace a provádění národní 

protidrogové politiky (dále jen „protidrogové politiky“),  

 zkvalitnění právní úpravy v případě problematiky záchytných stanic, zejména uvedení do 

souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, přesun právní úpravy do zákona 

o specifických zdravotních službách 

 zlepšení vymahatelnosti zákona, a to zejména v souvislosti se zákazem prodeje 

alkoholických nápojů/tabákových výrobků osobám mladším 18 let (navrhováno např. rozšíření 

o další kontrolní orgány, rozšíření o nové skutkové podstaty správních deliktů, úprava sankcí za 

správní delikty, začlenění přestupků a související novelizace zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích atd.) 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 
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V roce 2007 činily celospolečenské náklady užívání návykových látek celkem 56,2 miliardy Kč; 

z toho společenské náklady1 užívání tabáku v ČR v roce 2007 činily 33,1 miliard Kč, u alkoholu 

16,4 miliard Kč a u nelegálních návykových látek 6,7 miliard Kč2. Jiné studie či odborné odhady 

nasvědčují tomu, že společenské náklady spojené se škodami působenými užíváním návykových 

látek mohou být ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, zejména u alkoholu a tabáku. 

 Cílem zákona je mj. snaha o celkové snížení užívání alkoholických nápojů, tabákových výrobků 

atd. v ČR. Snížení spotřeby těchto výrobků může vést v dlouhodobém horizontu k potenciálnímu 

zlepšení zdravotního stavu obyvatel a zároveň ke snížení celospolečenských nákladů, které 

s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek souvisí. 

Dopady na státní rozpočet 

- dopad na výběr spotřební daně u tabákových výrobků způsobený omezením kouření 

v restauracích, v důsledku kterého je odhadováno 5% snížení spotřeby tabákových výrobků, by 

mohl znamenat výpadek příjmů státního rozpočtu o cca 2,1 mld. Kč (kvalifikovaný odhad). Dále 

zejména kapitola 2.1.1 Ochrana před expozicí tabákovému kouři na různých typech míst 

- možnost zvýšených nákladů kontrolních orgánů související s kontrolní činností –dále viz 

kapitola 2.1.3 Rozšíření pravomocí kontrolních orgánů 

- náklady na zajištění odborné péče osobám s adiktologickou poruchou Vězeňskou službou ČR –

viz zvláštní část § 27. 

Přínosy 

- zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 

- v dlouhodobém horizontu snížení nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních 

a sociálních služeb pro osoby užívající návykové látky. Kupříkladu při zvažovaném snížení roční 

spotřeby tabákových výrobků v ČR o 5 % by roční diskontovaný ekonomický přínos komplexu 

opatření v oblasti kontroly tabáku mohl představovat úsporu cca 5,5 mld. Kč. S ohledem na výše 

uvedené se však může jednat i o daleko větší úspory související se zlepšením zdravotního stavu 

obyvatelstva. Dále zejména viz Kapitola  2.1.1 Ochrana před expozicí tabákovému kouři na 

různých typech míst. 

 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: ANO  

Lze očekávat negativní dopady na některé podnikající subjekty v oblasti výroby, distribuce 

a prodeje tabákových výrobků, elektronických cigaret, alkoholických nápojů atd., a to zejména 

v souvislosti s omezením prodeje těchto výrobků  a zpřísnění podmínek souvisejících s prodejem 

souvisejících výrobků. Snížení spotřeby tabákových výrobků a alkoholických nápojů může vést 

ke ztrátě zisků v této průmyslové sféře. Na druhou stranu lze předpokládat nárůst zisků v jiných 

průmyslových odvětvích. 

Při zavedení úplného zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb se dlouhodobé 

negativní ekonomické dopady na hostinský sektor s ohledem na zkušenosti a poznatky jiných 

zemí, které tento zákaz již zavedly, nepředpokládají. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO 

Změna právní úpravy koordinace a realizace protidrogové politiky územními samosprávními 

celky, změny v oblasti legislativní úpravy záchytné služby poskytované v záchytné stanici. 

Uvedené změny mohou přinést vyšší finanční zátěž rozpočtů územních samosprávních celků. 

3.4 Sociální dopady: ANO  

                                                 
1 Společenskými náklady se v této souvislosti rozumí vyčíslení ekonomické zátěže, jíž společnost nese 

v souvislosti s nejčastěji užívanými psychotropními látkami, zahrnují např. náklady na poskytování 

zdravotních služeb, sociálních služeb, náklady spojené s trestnou činností páchané v důsledku užití 

návykových látek. 
2 Zábranský T., Běláčková, V., Štefunková M., Vopravil J., Langrová, M. (2011). Společenské náklady 

užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007. Praha, Centrum adiktologie, Psychiatrická 

klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. 
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Nemá negativní sociální dopady. Vzhledem k zaměření a cíli navrhovaných opatření by měl nový 

zákon mít naopak pozitivní sociální dopad ve smyslu posílení ochrany zdraví před škodlivými 

účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek u jedné z nejohroženějších sociálních skupin, 

tj. dětí a mladistvých, příp. dalších sociálně znevýhodněných skupin. 

3.5 Dopady na životní prostředí: NE  

Bez zásadních dopadů na životní prostředí. Lze očekávat možný přínos z hlediska menšího 

znečištění míst, kde bude kouření zakázáno (např. veřejná prostranství v blízkosti škol) a příznivý 

vliv na kvalitu vnitřního ovzduší ve vnitřních prostorách míst, kde bude kouření zakázáno. 
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