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Co vyplývá ze zákona: 
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

 
§ 2 

Vymezení pojmů 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) elektronickou cigaretou výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů 
prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky 
i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné 
pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků, 

tzn. i bez nikotinu! 
 
§ 3 

Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke 

kouření a elektronických cigaret 
Zakazuje se prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické 
cigarety 
b) ve škole a školském zařízení, 
 

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret 
§ 8 
(1) Zakazuje se kouřit 
f) ve škole a školském zařízení, 
 

PŘESTUPKY 
§ 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, 
c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku 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, 
g) používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání podle § 8 odst. 2 zakázáno, 
 
(2) Za přestupek lze uložit pokutu od 5000 až 150 000Kč 
 (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. 

 

Jinými slovy za prodej tabákového výrobku osobě mladší 15 ti let je pokuta 2x 150 000Kč! 

Distribuce tabákových výrobků, elektronických cigaret či alkoholu osobě mladší 18 let je 

přestupkem, osobě mladší 15 let (většina žáků naší školy) může být i činem trestným. 
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Co vyplývá ze školního řádu: 
Školní řád Základní školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny z 15. 10. 2020 

 
I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců* ve škole a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů se zaměstnanci školy. 

D. Povinnosti žáků 

13. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou, a které by mohly ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

POZOR školní řád porušuje už ten, kdo má cigaretu u sebe! 
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

14. Při zjištěných projevech rizikového chování žáků škola postupuje v souladu s pokyny a 

metodickými doporučeními MŠMT vydané k prevenci rizikového chování u žáků ve školách. Ve 

vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno kouřit, užívat alkohol; 

vyrábět, distribuovat, přechovávat, užívat, šířit a propagovat omamné a psychotropní látky,  

 

POZOR distribuce je vždy hodnocena přísněji než konzumace!  

 
SHRNUTÍ: 

- přinášet, nabízet nebo užívat elektronickou cigaretu je ZÁVAŽNÝM PORUŠENÍM ŠKOL-

NÍHO ŘÁDU, které může být důvodem udělení DŮTKY ŘEDITELE ŠKOLY či SNÍŽENÉHO 

STUPNĚ Z CHOVÁNÍ a navíc je tím porušován zákon! 
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