NE

zletilým
nalévám!

Kampaň NEZLETILÝM NE a tento leták jsou určeny
všem, kteří se jako majitelé nebo pracovníci
nejrůznějších podniků a firem podílejí na prodeji
alkoholu.

Jste jedním z nich? Pak byste neměli zapomínat na
svou zákonnou a také morální odpovědnost spojenou
s prodejem alkoholu dětem a mladistvým.

Prodávat a podávat alkohol nezletilým
je nezákonné!
Nejste si jisti proč?
Přečtěte si stručné shrnutí
platné právní úpravy v této oblasti.

ZÁKAZ PRODEJE
ALKOHOLICKÝCH
NÁPOJŮ NEZLETILÝM
V souladu se zákonem č.
379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, je zakázáno
prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám
mladším 18 let. Alkohol je
rovněž zakázáno prodávat
(komukoli) na akcích určených
pro osoby mladší 18 let. Sankce
za porušení těchto povinností
jsou upraveny zákonem
o přestupcích a trestním
zákonem.

Co to znamená
právě pro nás?
Alkohol nezletilým nesmí
prodávat ani jinak podávat
NIKDO, ani rodič. Na akcích
určených pro nezletilé nelze alkohol prodávat VŮBEC.
Pokud tento zákaz porušíte,
čeká vás TREST. Proto je nutné
zákon DODRŽOVAT.

To se lehko
řekne, ale jak
se chovat
v praxi?

CHCI SI KOUPIT
ALKOHOL
(A VYPADÁM MLADĚ).

Stojí před vámi mladá slečna nebo muž
a chtějí si koupit alkohol. Vy sice nejste
povinni zjišťovat přesný věk každého
zákazníka, ale pokud máte pochybnosti,
míč je na vaší straně. Nejste si jisti, jestli
zákazník již dosáhl 18 let? – Pak jste povinni
požadovat, aby svůj věk prokázal!

Představte si, že ten mladík je vaším synem… nebo dívka vaší dcerou.
Chtěli byste, aby jim někdo prodal alkohol, když jim ještě nebylo 18? Ne? Tak se radši zeptejte!

Čím lze věk
prokázat?
Požádejte zákazníka, aby prokázal svůj věk jakýmkoli
dokladem jednoznačně prokazujícím, že jeho držitel dosáhl
18 let (kromě občanského to může být například řidičský
nebo jiný průkaz, pas atd.).

JÁ OBČANKU NEUKÁŽU,
NEJSTE POLICAJT!

Vaše právo požadovat po zákazníkovi důkaz o tom, že dosáhl 18 let, přímo
vyplývá z výše uvedené zákonné povinnosti. Vy sice nejste oprávněni
„žíznivce“ legitimovat (to může učinit pouze policie), ale pokud on/ona
svůj věk neprokáže, jste povinni odmítnout prodat mu alkohol.

HURÁ,
ALKOHOL MI
PRODALI!

Za chybu můžete
krutě zaplatit
(až 500 000 Kč)!
Jste provozovna, ve které někdo prodal alkohol dítěti
nebo mladistvému?
• Za porušení zákazu prodeje alkoholu
nezletilým vám hrozí pokuta
od 50 000 do 500 000 Kč.
• Za prodej alkoholu na akci určené pro nezletilé hrozí
provozovateli pokuta
10 000 až 50 000 Kč.
Za kterýkoli z uvedených správních deliktů může být dále
provozovateli uložen zákaz činnosti až na dobu 2 let!

Mnete si ruce, že díky vyššímu prodeji vyděláte víc? Neradujte
se předčasně – vysoká pokuta vás může v okamžiku připravit
o zisk, nebo vám dokonce způsobit ztrátu.

Myslíte si, že jako
zaměstnanec nenesete
odpovědnost?

OMYL!
Jste-li číšník nebo barman a prodáte, podáte nebo jinak
umožníte požití alkoholického nápoje osobě mladší
18 let, můžete za svůj přestupek dostat pokutu až do
výše 3 000 Kč! Provozovna, která prodá alkoholický
nápoj v zařízení nebo na akci určené osobám mladším
18 let, se vystavuje riziku vysoké pokuty.
Pokud to uděláte opakovaně, můžete skončit až na jeden
rok ve vězení!

DOBRÁ RADA NAD ZLATO
– SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ V KOSTCE

- Chovejte se jako profík – slušný, milý, ale znalý
svých práv a povinností.
- Zbystřete pozornost, když vás o alkohol žádá někdo,
kdo nevypadá na to, že je plnoletý.
- Usmějte se, odkažte se na zákon a zdůrazněte, že nesmíte
prodat alkohol nezletilým.
- Vysvětlete mu, že ho nesmíte legitimovat. Pokud však
neprokáže, že již dosáhl 18 let, alkohol mu nemůžete prodat.

A co když to vypadá,
že ten, kdo alkohol
objednává, ho kupuje
nezletilému?
Dejte takovému člověku dobrou radu
– upozorněte ho, že se dopouští přestupku
(zákaz podávání alkoholu osobě mladší 18 let
platí pro každého).
Pak se vraťte k výše uvedenému postupu
a požádejte o prokázání věku toho, komu
je alkohol určen.
Řekněte jednoduše NEZLETILÝM NE!
Chráníte tím nejen děti a mladistvé,
ale také SÁM SEBE!
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