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Oprávn ění obecní policie vyzvat osobu mladší 18 let k prov edení 
orienta čního vyšet ření, zda není pod vlivem alkoholu  
 
 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra z hlediska své věcné 
působnosti k výše uvedenému tématu sděluje následující: 
 
 Na předmětnou problematiku se vztahuje především zákon č. 379/2005 
Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tabákový zákon“). Poslední novelizace 
tabákového zákona proběhla zákonem č. 305/2009 Sb., který nabývá účinnosti 
1. července 2010. Jelikož se změny týkají i ustanovení relevantních pro toto 
stanovisko, bude zde uvedena právní úprava účinná před i po 1. červenci 2010. 
 
 V souladu s tabákovým zákonem 
 
- se mimo jiné zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám 
mladším 18 let a na všech akcích určených osobám mladším 18 let (§ 12 odst. 
1), 

- osoba, která vykonává činnost při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví 
svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické 
nápoje při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním (§ 16 odst. 1) 

- orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu 
obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, 
že vykonává činnosti podle § 16 odst. 1 pod vlivem alkoholu, a dále osoba, u 
které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti 
s požitím alkoholického nápoje (§ 16 odst. 2), 

- obecní policie je jedním ze subjektů, který je oprávněn provádět kontrolu 
dodržování povinností stanovených tabákovým zákonem (s účinností od 
1. července 2010 vyjma zákazu prodeje, výroby a dovozu hraček 
napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů a tabákových výrobků nebo 
tabákových potřeb) (§ 24), 

- vyzvat povinnou osobu ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření je 
oprávněn mimo jiné i strážník obecní policie (§ 16 odst. 4). 

 
Porušení zákazu prodeje nebo podávání alkoholického nápoje osobě 

mladší 18 let může být kvalifikováno jako 
  

- trestný čin  podle § 204 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (Kdo ve větší míře nebo opakovaně 
prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol...), nebo jako  

 
- přestupek  podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) 
(Přestupku se dopustí ten, kdo prodá, podá nebo jinak umožní 
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požití alkoholického nápoje...osobě mladší osmnácti let, osobě, o 
níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku...) nebo jako 

 
- jiný správní delikt podle § 24 odst. 4 tabákového zákona 

(s účinností od 1. července 2010 se bude jednat o § 27 odst. 3 
písm. d), g) nebo i)), dopustí-li se jej provozovatel. 

 
Jak již bylo uvedeno výše, obecní policie patří mezi kontrolní orgány podle 

tabákového zákona a strážníci jsou v souladu s § 86 písm. d) bod 3. 
přestupkového zákona oprávněni projednat v blokovém řízení přestupek podle 
§ 30 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona, samozřejmě za splnění dalších 
podmínek stanovených zákonem. Mimo to jsou strážníci dle § 7 odst. 1 zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, v pracovní době 
povinni v mezích tohoto nebo zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, 
nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní 
delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. Podle § 2 téhož zákona 
obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona mimo jiné přispívá 
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, prevenci kriminality v obci apod. 

 
Ačkoliv se tedy samotnou konzumací alkoholického nápoje osoba mladší 

18 let nedopouští žádného protiprávního jednání, je strážník oprávněn vyzvat ji 
k provedení orientačního vyšetření, a to pro posouzení, zda není tato osoba 
ohrožena na zdraví, zda došlo či nedošlo ke spáchání některého z výše 
uvedených protiprávních jednání a pro získání důkazů. 

 
  
 


