
Výsledky celostátní preventivní akce „Alkohol, drogy a mládež 2021“  
 

Na celém území České republiky v termínu 26. – 31. října 2021 proběhla kontrolně-preventivní 

akce Policie ČR a Úřadu vlády ČR pod názvem: „Alkohol, drogy a mládež 2021“ ve spolupráci 

s Ministerstvem zdravotnictví, Českou obchodní inspekcí, Celní správou ČR a dalšími 

subjekty. Kontroly v roce 2021 navázaly na předešlou celostátní sérii kontrol v oblasti ochrany 

veřejného zdraví před škodlivými účinky návykových látek z roku 2019. V roce 2020 byla 

celostátně preventivní akce zrušena vzhledem k nouzovému stavu v souvislosti s šířením 

SARS-CoV-2. 

 

Na akci se podílelo 110 pracovníků krajských hygienických stanic, kteří provedli 299 kontrol 

se zaměřením na dodržování požadavků zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek.  

 

Kontroly probíhaly nejen v prostředí restaurací a barů, ale i v hernách, pivnicích, vinárnách, 

kavárnách a na diskotékách. K porušení zákona č. 65/2017 Sb. došlo celkem v 58 následujících 

případech.  

 

Konkrétní porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek.  Počet  

Provozovatel stravovacích služeb neoznačil vnitřní prostor, kde je 
zakázáno kouření u vstupu viditelnou grafickou značkou „Kouření 

zakázáno“. 
29 

 Provozovatel nezajistil v místě prodeje alkoholických nápojů v rámci 
stravovací služby text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám 

mladším 18 let.  
21 

Provozovatel nevyzval kouřící osoby, aby v tomto jednání 
nepokračovaly nebo aby prostor opustily. 

6 

Prodejce nezajistil v rámci stravovací služby text zákazu prodeje 
tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených 

ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let. 
2 

 

Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu počtu kontrol o 46 %, neboť kontroly probíhaly 

pouze v jednom termínu oproti roku 2019, kdy kontroly proběhly ve 3 termínech. 

I přes kontroly provozoven v rámci plánovaného státního zdravotního dozoru došlo k porušení 

zákona č. 65/2017 Sb. v 19,4 % a v souvislosti s tím bylo uloženo 12 opatření a 27 příkazů 

k pokutě. Ze závěrů akce „Alkohol, drogy a mládež 2021“ vyplývá, že je třeba i nadále věnovat 

zvýšenou pozornost dané problematice. 

 


