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Prázdniny 2017 

„preventivní činnost“ 



Preventivní činnost Policie ČR 

• Letní preventivní akce VODA 2017. 

 

• Hazard, alkohol a děti 2017. 

 

• Dopravně bezpečnostní akce podpořené 

preventivními aktivitami. 
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Hazard, alkohol a děti 2017 

Kontroly během července až září – 3 součinnostní akce 
 

Součinnost s orgány: 
 

•  Celní správy ČR 

•  České obchodní inspekce 

•  Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

•  Ministerstva zdravotnictví ČR 

•  Úřadu vlády ČR a dalších. 
 

Preventivní záměr: 
        

• dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem, 

• dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret a tabákových výrobků  

dětem, 

• dodržování zákazu držení a požívání drog dětmi. 
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Hazard, alkohol a děti 2017         

• návaznost na dřívější celorepublikové akce typu „ALKOHOL“ prováděné v letech 

2015  – 2016, 

 

• reakce na Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 

− 2018 pro oblast hazardního hraní ve znění změn projednaných Úřadem vlády 

České republiky s Policií ČR a schválených vládou usnesením č. 416 ze dne 31. 5. 

2017, 

 

• reakce na  legislativní změny zejm. v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich v souvislosti s novým zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákonem č. 186/2016 Sb.,  

o hazardních hrách. 
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Kontrolní činnost 

Zaměřena na zákaz podávání alkoholických nápojů, tabáku a drog 

dětem a zákaz umožnění hazardního hraní dětem ve vztahu k aktuální 

legislativě. 

 

  sport bary 

  restaurace 

  herny 

  open air akce 

  rekreační zařízení 

  kempy 
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Kontrolní orgány a jejich činnost 
PČR – kontrola dodržování zákazu prodeje (podávání) alkoholu dětem, 

distribuce drog,  odhalování trestných činů na úseku toxi, součinnost při 

kontrolní činnosti ostatních orgánů státní správy. 

Podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákon. 

 

ČOI – kontrola zákazu prodeje alkoholu, tabáku a kuřáckých pomůcek, 

hraček napodobujících tabákové výrobky dětem apod. 

Postupuje podle nového zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, kompetence ke kontrole v § 30 odst. 4. 
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Kontrolní orgány a jejich činnost 
 

HZS – revize bezpečnosti provozoven ve vztahu k úniku před požárem  

a hašení požáru (únikové východy, hasící přístroje). 

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a dále  vyhlášky č. 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a vyhlášky č. 23/2008 Sb.,  

o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

 

Celní správa – kontrola přítomnosti dětí v hernách, kontrola kolků 

lihových a tabákových výrobků. 

Podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ale i zákona č. 202/1990 

Sb., o loteriích a jiných podobných hrách – podle druhu udělení licence  

na výherním přístroji. 
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Kontrolní orgány a jejich činnost 
 

Krajské hygienické stanice – kontrola dodržování zákazu kouření na 

zákonem určených místech, dodržování pravidel prodeje tabákových 

výrobků a pomůcek. 

Postupuje podle nového zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, kompetence ke kontrole v § 30 odst. 3. 
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Ohlédnutí v číslech        

ROK 2015 - 3 celorepublikové akce: 

 

počet policistů  - 5082 

počet zkontrolovaných osob – 18017 (A – 660, OPL – 8) 

počet zkontrolovaných provozoven – 3986 

počet zjištěných přestupků – 1223 

 

ROK 2016 – 2 celorepublikové akce: 

 

počet policistů  - 3353 

počet zkontrolovaných osob – 12027 (A – 395, OPL – 9) 

počet zkontrolovaných provozoven – 3538 

počet zjištěných přestupků – 800 

 

26. 06. 2017 Prázdniny 2017 – Hazard, alkohol a děti 2017 

9 



Preventivní činnost         

• Informační zpravodaj pro širokou veřejnost – umístění na     

www.policie.cz a webových portálech participujících subjektů. 

 

• Věnováno důsledkům nezodpovědné konzumace alkoholu – 

propagace nového videa KŘPS - UŽ NIKDY NEBUDEŠ ŽÍT ŽIVOT JAKO 

PŘEDTÍM. 

 

• Zaměřeno na kouření u dětí a mladistvých a postupy Policie ČR při 

řešení kouření v restauracích. 

 

• Novinka –  využití sociálních sítí (Facebook) Policie ČR pro interaktivní 

komunikaci problematiky alkoholu a kouření dětí. 
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Preventivní zpravodaj informuje o 
 

 legislativních změnách, které přináší zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách, 

 

 místech, kde je kouření zakázáno a o užívání elektronických cigaret, 

 

 o podmínkách prodeje a podávání alkoholických nápojů a o problematice 

prodejních automatů,  

 

 o problematice online prostředí se zaměřením na hazardní hry a prodej alkoholu 

či tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke 

kouření a elektronických cigaret, 

 

 o sankcích za nedodržení zákonů a o subjektech, které na dodržování zákonů 

dohlíží a o doporučeních pro provozovatele dětských akcí a rekreačních pobytů. 
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Děkujeme za pozornost 

 

brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek 
první náměstek policejního prezidenta 

pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová 
republiková koordinátorka prevence kriminality 

 
Telefon: 974 834 374 

e-mail: pp.tisk@pcr.cz 
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Hazard, alkohol a děti 
2017 

Mgr. Jindřich Vobořil 

národní protidrogový koordinátor 

26. června 2017 | Praha 



Závislost – fenomén způsobující 
problémy 

VŠECHNY  

ZÁVISLOSTI SE 
PROLÍNAJÍ  

 

 

 

15 

alkohol 

tabák 

konopí 

drogy 

hazard 



Hazard a alkohol v populaci 

Osoby ČR v riziku vzniku závislosti: 

- alkohol přes 1,2 milionu / vysoké riziko 640 tisíc osob 

- patologičtí hráči až 110 tisíc osob 
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Alkohol, hazard (i tabák) způsobují problémy v rozsahu 

společenských nákladů vyšší než nelegální drogy: 

 

- alkohol 16,4 mld. Kč (některé studie uvádí i více) 

- hazard až 16,4 mld. Kč 

- tabák 33,1 mld. Kč 

- nelegální drogy 6,7 mld. Kč 

 



ESPAD 2015 

Výskyt rizikového 
chování mezi 16letými 
v roce 2015 v číslech: 

 

95,8 % studentů ochutnalo 
v životě alkohol, 
v posledních dnech pilo 
68,5 % 

 
86 % mladistvých vnímá 
dostupnost alkoholu u 
nás jako velmi snadnou 

41,5 %  studentů tráví 
denně 4+ hodin online 

 
9,1 % studentů hrálo 
v posledních 12 měsících 
hazardní hry, stoupá 
hazardní hraní online 

 
děti pod 15 let jsou v  
7x vyšším riziku rozvoje 
závislosti 
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ESPAD 2015 
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ČR stále nad evropským průměrem 
- raná zkušenost: do 13 let věku 

- vysoká dostupnost alkoholu, i pro 16leté 

 



 

Užívání návykových látek během 
hraní hazardních her 
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Užívání návykových látek během hraní v posledních 12 měsících před nástupem do léčby ve studii 

Patologičtí hráči v léčbě 2015 v % 

 



Akční plány a strategie 

- Národní strategie  
protidrogové politiky  
na období 2010-2018 

- AP pro hazard   

- AP pro alkohol (MZ) 

- AP pro tabák (MZ)   

- AP pro nelegální drogy 

 

Cílem akčních plánů je propojit problematiku závislostí, 
rozpohybovat státní správu a klíčové hráče, včetně provozovatelů 
samotných, aby se aktivně podíleli na zlepšení situace. 
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http://www.wsj.com/articles/gvc-wins-race-to-acquire-bwin-party-1441355489


Děkuji za pozornost 

Mgr. Jindřich Vobořil 

národní protidrogový koordinátor 

voboril.jindrich@vlada.cz 

 

mailto:voboril.jindrich@vlada.cz


ÚKOLY CELNÍ SPRÁVY 

plk. Ing. Petr Müller 

ředitel odboru 33 Dohledu  

Generální ředitelství cel 



Hazard 

• Celní správa vykonává dozor nad provozovateli hazardních 

her, a rovněž ostatními osobami, zda tyto osoby neporušují 

zákon o hazardních hrách - zejména neprovozují hazardní 

hry bez povolení (ohlášení) a neumožňují účast na hazardní 

hře osobě mladší 18 let 

• Strážníci obecní policie a příslušníci policie jsou oprávněni 

vstupovat do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou 

provozovány hazardní hry, lze-li mít důvodně za to, že se 

zde hazardní hry účastní osoba mladší 18 let 
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Hazard 

Při kontrolní akci se celní správa zaměří zejména na: 

• účast osob mladších 18 let na hazardních hrách, a 

• pohyb osob mladších 18 let v herně nebo kasinu nebo v 

provozovně či prostoru určeného k provozování 

výherních hracích přístrojů ve zvláštních provozních 

režimech (pohostinských zařízení apod.). 

Osobě, která umožní účast na hazardní hře osobě mladší 18 

let, hrozí správní pokuta ve výši až 50 mil. Kč (u FO až 1 mil. 

Kč) nebo trestní sankce za trestný čin ohrožování výchovy 

dítěte, pokud dítě hrálo hru na výherním hracím přístroji. 
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Alkohol a tabákové výrobky 

Dále se celní správa při kontrolní akci zaměří na: 

• značení lihovin (kontrolní páskou), a 

• značení tabákových výrobků (kolkem). 
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