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Váš dopis ze dne 2. června 2020

V Praze dne 16. června 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 2. června 2020, ve věci

poskytnutí stanoviska k § 15 odst. 1 Zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před

škodlivými účinky návykových látek, konkrétně k požadavkům na splnění povinnosti

vyloučení prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, konkrétně pak, jaké

požadavky jsou kladené na prodávajícího pro splnění výše zmíněné povinnosti - zda ke

splnění výše zmíněné povinnosti stačí ustanovení v obchodních podmínkách

prodávajícího a čestné prohlášení o plnoletosti kupujícího, Vám sděluji následující.

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, lze prodávat alkoholické nápoje

prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (e-shop apod.), pokud je vyloučen jejich

prodej osobám mladším 18 let. Zákon č. 65/2017 Sb. blíže nestanoví, jakým způsobem

má být uvedená podmínka splněna; je tak na samotném prodejci, jak tuto podmínku splní.

Za jeden ze způsobů splnění této podmínky lze u tohoto způsobu prodeje alkoholických

nápojů považovat ověření věku při předání zboží kupujícímu, což lze zajistit například

v rámci podmínek pro doručení zásilky zásilkovou službou. Pouhé prohlášení kupujícího

před odesláním objednávky elektronickou cestou, že již dovršil věk 18 let, aniž by to bylo

náležitě ověřeno, nelze považovat za dostatečné.

Na závěr upozorňuji, že toto stanovisko není právně závazné, neboť takový výklad zákona

mohou v konkrétních případech provádět pouze soudy České republiky.
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