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Stávající znění měněných částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

 

 

§ 8 

 

(1) Zakazuje se kouřit 

a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného 

prostoru vyhrazeného ke kouření, 

b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru 

vyhrazeného ke kouření, 

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, 

d) v dopravním prostředku veřejné dopravy, 

e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou 

stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení 

nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí, 

f) ve škole a školském zařízení, 

g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí 2), 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, 

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

i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť, 

j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní 

hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce, 

k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek, 

l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické 

zahrady ke kouření vyhradí. 

 

(2) Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až 

j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje. 

 

(3) Zákaz kouření v místech uvedených v odstavci 1 písm. i) až k) se nevztahuje na  

 

a) kuřárny, jejichž prostor musí mít účinné nucené větrání, které zamezuje 

tabákovému kouři pronikat do dalších prostor. Prostor kuřáren nemůže tvořit 

průchod do jiné místnosti, a nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy veřejně 

přístupného prostoru nebo pracoviště, dále musí být vyhrazen výlučně pro 

kouření a nesmí v něm docházet k obsluze osob. V kuřárnách nesmí být 

podáváno jídlo ani nápoje, stravovací zařízení však může povolit zákazníkům 

přenášet nápoje do těchto prostor,  
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b) malá stravovací zařízení (hospody a bary), pokud mají licenci k podávání 

alkoholu, nepodávají jídlo a jejich plocha určená pro zákazníky nepřevyšuje 80 

m2. 

 

(4) Do zařízení a prostor uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) je zakázán vstup osobám 

mladším 18 let. 

 

(5) Vnitřním prostorem dle odstavce 1 písm. i) až k) se rozumí obestavěný, zastřešený a 

uzavřený prostor. Za takový prostor se nepovažují zastřešené předzahrádky bez 

vnějších stěn, podloubí domů, prostory pod pergolami a podobné prostory. 

 

§ 11 

 

Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů 

 

(1) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje mimo prodejnu, která je potravinářským 

podnikem, provozovnu stravovacích služeb, provozovnu výrobce vína, ubytovací zařízení, 

stánek s občerstvením, stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby 

určené pro obchod a veřejný dopravní prostředek dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové 

autobusové dopravy. 

 

(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické 

nápoje 

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

b) 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, 

c) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí 2), 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, 

d) na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let, 

e) ve stánku, s výjimkou stánku s občerstvením a příležitostného prodeje podle § 14, 

f) v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou 

veřejného dopravního prostředku dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové 

dopravy, a dále dopravního prostředku pro veřejnou hromadnou dopravu osob užitého pro 

zájezdovou dopravu, cestovní ruch, nostalgické, historické a propagační jízdy a jízdy na 

objednávku, 

g) na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího 

nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a vína. 

 

(3) Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů neplatí v prostoru uvedeném v 
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odstavci 2 písm. b) po dobu, kdy v něm neprobíhá vyučování nebo výchovná činnost a po 

kterou provozovatel školy nebo školského zařízení tento prostor poskytl pro jiné účely, než je 

určen. 

 

(4) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu. 

 

(5) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let. 

 

(6) 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. 

 

(7) Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou 

návykovou látkou. 

 

 

§ 35 

 

Přestupky fyzických osob 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 3 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 11 odst. 1, 2, 3 nebo 4 prodá tabákový výrobek, 

kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo 

alkoholický nápoj, 

b) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke 

kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let, 

c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let, nebo v rozporu s § 8 

odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 podává jídlo a nápoje v prostorách vyhrazených pro 

kouření, či umožní vstup do prostor vyhrazených pro kouření osobě mladší 18 let, 

d) v rozporu s § 4 odst. 1 prodá nebo vyrobí potravinářský výrobek nebo hračku napodobující 

tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky, 

e) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno podle § 8 odst. 1, 

f) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 

odst. 1, 

g) používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání podle § 8 odst. 2 

zakázáno, 

h) používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno obecně 

závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1, 

i) neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14, 

j) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let, 

k) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně 
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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, 

l) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo 

jinou návykovou látkou, 

m) v rozporu s § 12 odst. 1 prodá nebo vyrobí hračku napodobující tvar a vzhled obalu 

alkoholického nápoje, 

n) 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 podle § 18 odst. 1 

osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě zdržuje, 

o) v rozporu s § 19 

1. 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, 

2. 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 

p) v rozporu s § 20 se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému 

vyšetření, k nimž byla vyzvána podle § 21. 

 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až h) nebo m), 

b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l), 

c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n), 

d) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), 

e) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje kuřácké 

pomůcky, elektronické cigarety nebo alkoholického nápoje, s výjimkou lihovin, nebo o 

přestupek podle odstavce 1 písm. i), 

f) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p), 

g) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje tabákového 

výrobku, bylinného výrobku určeného ke kouření nebo lihoviny, 

h) 150 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j). 

 

(3) Je-li spáchán přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j) vůči osobě mladší 15 let, horní 

hranice sazby pokuty podle odstavce 2 písm. h) se zvyšuje na dvojnásobek. 

 

(4) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 

a) 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l), 

b) 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p). 

 

(5) Přestupky podle odstavce 1 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. 
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§ 36 

 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 

(1) Prodejce se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a), b), c), e) nebo f) nebo § 3 odst. 3 prodá 

tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření nebo 

elektronickou cigaretu, 

b) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. d) prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný 

výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu na akci určené převážně pro osoby 

mladší 18 let, 

c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke 

kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let, 

d) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let, nebo v rozporu s § 8 

odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 podává jídlo a nápoje v prostorách vyhrazených pro 

kouření, či umožní vstup do prostor vyhrazených pro kouření osobě mladší 18 let, 

e) v rozporu s § 4 prodá, vyrobí nebo doveze potravinářský výrobek nebo hračku 

napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky, 

f) nezajistí, aby tabákový výrobek, kuřácká pomůcka, bylinný výrobek určený ke kouření 

nebo elektronická cigareta byly umístěny na vyčleněném místě podle § 5 odst. 1, 

g) nesplní označovací povinnost podle § 5 odst. 2 nebo § 13 odst. 1, 

h) v rozporu s § 5 odst. 3 nebo § 13 odst. 2 nezajistí prodej tabákových výrobků, kuřáckých 

pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických 

nápojů anebo podávání alkoholických nápojů osobou starší 18 let, 

i) nesplní některou z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých 

pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických 

nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku podle § 6 odst. 1 až 5 nebo 7, § 7 

nebo 15, 

j) v rozporu s § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a), b), c), e), f) nebo g) nebo § 11 odst. 3 nebo 4 

prodá nebo podá alkoholický nápoj, 

k) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. d) prodá nebo podá alkoholický nápoj na akci určené 

převážně pro osoby mladší 18 let, 

l) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let, 

m) v rozporu s § 11 odst. 6 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, 

n) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo 

jinou návykovou látkou, 

o) v rozporu s § 12 prodá, vyrobí nebo doveze hračku napodobující tvar a vzhled obalu 

alkoholického nápoje, 

p) neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14, 
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q) v rozporu s § 16 nevyzve osobu mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, aby 

místo prodeje alkoholických nápojů opustila, nebo 

r) nepřijme opatření podle § 32 odst. 2. 

 

(2) Provozovatel mezinárodního letiště se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání 

elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety 

zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, 

b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c), 

c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám 

uvedeným v § 10 písm. a), 

d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených 

ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, nebo 

e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při 

výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří. 

 

(3) Provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání 

elektronické cigarety v dopravním prostředku, v němž je kouření nebo používání elektronické 

cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, 

b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo 

c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2. 

 

(4) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání 

elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety 

zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, 

b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c), 

c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám 

uvedeným v § 10 písm. a), 

d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených 

ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, 

e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při 

výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří, 

f) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2, 

g) odmítne bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 

23 odst. 1, nebo 

h) odmítne provést toxikologické vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 23 odst. 2. 

 

(5) Škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel služeb v zařízení, provozovně 

nebo v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g) se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání 
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elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety 

zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, 

b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo 

c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2. 

 

(6) Provozovatel vnitřního prostoru sportoviště se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání 

elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety 

zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, 

b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo 

c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2. 

 

(7) Provozovatel zábavního prostoru nebo pořadatel akce se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání 

elektronické cigarety na místě nebo akci, na nichž je kouření nebo používání elektronické 

cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, 

b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo 

c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2. 

 

(8) Provozovatel provozovny stravovacích služeb se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je 

kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo 

b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2. 

 

(9) Provozovatel zoologické zahrady se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je 

kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo 

b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3. 

 

(10) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) a g), odstavce 2 písm. b), odstavce 

3 písm. b), odstavce 4 písm. b), g) a h), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 

písm. b), odstavce 8 písm. b) nebo odstavce 9 písm. b), 

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e), h), k), m), n) a o), odstavce 

2 písm. a), c) až e), odstavce 3 písm. a) a c), odstavce 4 písm. a), c), d), e) a f), odstavce 5 

písm. a) a c), odstavce 6 písm. a) a c), odstavce 7 písm. a) a c), odstavce 8 písm. a) nebo 

odstavce 9 písm. a), 

c) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. q), 

d) 800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), i), j) nebo p), 

e) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), l) nebo r). 

 

(11) Je-li spáchán přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo l) vůči osobě mladší 15 let, horní 
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hranice sazby pokuty podle odstavce 10 písm. e) se zvyšuje na dvojnásobek. 

 

(12) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 

a) 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. p) nebo q), 

b) 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), e), h) až l) nebo o). 

 


