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V Liberci 30. května 2017 

Tisková zpráva 

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU – 31. KVĚTEN 

ÚČINNOST ZÁKONA Č. 65/2017 SB., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

31.5.2017 nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., jehoţ cílem je především prohloubení a zavedení 

dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů před škodlivými účinky uţívání tabáku, alkoholu           

a jiných návykových látek, snaha o sníţení škod souvisejících s uţíváním těchto látek, organizace 

protidrogové politiky.  

Česká republika se tak stane v pořadí 19. zemí v Evropě, která přijala úplný zákaz kouření na veřejných 

místech. V několika zemích studie poukázaly na fakt, ţe po přijetí zákona o zákazu kouření na veřejných 

místech následovalo aţ 50% sníţení hospitalizací s akutním infarktem myokardu uţ během prvního 

roku. 

Zákon č. 65/2017 Sb. mj: 

- za účelem posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři rozšiřuje místa, kde je zakázáno 

kouřit 

- odebírá moţnost zřídit kuřárnu kinům, divadlům, koncertním a výstavním sítím či sportovním halám; 

místa ke kouření nebudou moci být ani v areálech zdravotnických zařízení kromě uzavřených 

psychiatrických oddělení; nadále mohou být kuřárny v nákupních centrech a na letištích,  

- stanoví další povinnost pro provozovatele restaurací a podobných zařízení vedoucí k omezení 

dostupnosti alkoholu dětem a mládeţi, 

- zakazuje prodávat alkohol prostřednictvím automatů,  

- rozšiřuje okruh kontrolních orgánů, zpřesňuje jejich působnosti s cílem zefektivnit kontrolní činnost. 

- zrušuje zákon číslo 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 

MÍSTA, KDE JE ZAKÁZÁNO KOUŘIT (§8) 

a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru 

vyhrazeného ke kouření, 

b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného 

ke kouření, 

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, 

d) v dopravním prostředku veřejné dopravy, 

e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně 

odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném 

zařízení pro léčbu závislostí, 

f) ve škole a školském zařízení, 

g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována ţivnost, jejímţ předmětem 

je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována sluţba péče o dítě v dětské skupině, nebo v 

zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a 

školských zařízení, 

h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převáţně pro osoby mladší 18 let, 

i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť, 

j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále 

v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce, 
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k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích sluţeb, s výjimkou uţívání vodních dýmek, 

l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke 

kouření vyhradí. 

KONTROLU DODRŢOVÁNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH TÍMTO ZÁKONEM VYKONÁVAJÍ -  obec v přenesené 

působnosti, orgán ochrany veřejného zdraví (KHS), Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce, Česká školní inspekce, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, 

obecní ţivnostenský úřad, Policie ČR, obecní police. 
 

KHS (ORGÁN OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ) KONTROLUJE (§ 30 ODST. 3) 

- zákaz prodeje cigaret, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických 

cigaret mimo prodejny, kde je tento prodej dovolen, 

- úplný zákaz prodeje cigaret, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a 

elektronických cigaret ve zdravotnických zařízeních, školách a školských zařízeních a v zařízeních 

sociálně-právní ochrany dětí, školkách a dětských skupinách a v zařízeních pro mimoškolní výchovu 

a vzdělávání, bez ohledu na to, zda jsou prodejnou, kde je tento prodej dovolen, 

- zákaz prodeje cigaret, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických 

cigaret v automatech, pokud nelze zaručit, ţe si je nekoupí osoba mladší 18 let, 

- ve stáncích, ubytovacích zařízeních a stravovacích sluţbách - zajištění odděleného umístění cigaret, 

kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret v prodejně, 

textu zákazu, ţe to toto zboţí je zakázáno prodávat osobám mladším 18 let a zajištění osoby 

prodávající starší 18 let (výjimkou jsou osoby připravující se na budoucí povolání v oborech vzdělání 

se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou 

chemii),  

- zákaz kouření a uţívání elektronických cigaret v zdravotnických zařízeních (vyjma vymezených míst 

psychiatrie), školách a školských zařízeních a v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, školkách a 

dětských skupinách a v zařízeních pro mimoškolní výchovu a vzdělávání a ve vnitřních prostorách 

stravovacích sluţeb, s výjimkou vodních dýmek; v zoologických zahradách a vnitřních prostorech 

stravovacích sluţeb je uţívání elektronických cigaret dovoleno, 

- povinnost vlastníka prostoru, kde se nesmí kouřit, vyzvat osobu, která tam kouří, aby nekouřila, 

povinnost označit nekuřácký prostor grafickou značkou a povinnost označení prostoru, kde se nesmí 

uţívat elektronická cigareta, 

- povinnost vlastníka stavebně odděleného prostoru ke kouření zajistit „stavební poţadavky na prostor“  

a povinnost označení grafickou značkou a informací (kouření povoleno, zákaz vstupu mladším 18 

let), 

- zákaz prodeje alkoholu mimo vymezené prodejny (stravovací sluţby, stánky, vinařství, dálková 

přeprava, potravinářský podnik), 

- zákaz prodeje alkoholu ve školách a školských zařízeních a v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, 

školkách a dětských skupinách a v zařízeních pro mimoškolní výchovu a vzdělávání  a dále ve stánku 

s občerstvením a na veřejně přístupné sportovní akci (s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího 

nejvýše 4,3% objemová etanolu a vína), 

- povinnost označit zjevně viditelným textem, ţe se nesmí prodávat alkohol osobám mladším 18 let a 

povinnost zajistit, aby osoba prodávající alkohol byla starší 18 let (s výjimkou osob připravujících se 

na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, 

obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii) - ve stáncích s občerstvením, stravovací sluţby a 

ubytovacích zařízeních, 

- povinnost prodejce, vykázat z místa, kde se prodává alkohol osobu mladší 18 let, která je zjevně 

opilá. 
 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK          


