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Tisková zpráva 

KOUŘENÍ V PROVOZOVNÁCH SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ  

S účinností od 1.7.2010 dochází - změnou zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami – k nové úpravě 
kouření v prostorách společného stravování.  

 

U vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti je jeho 
provozovatel povinen viditelně označit, zda jde o nekuřácké zařízení (musí být označeno grafickou 
značkou "Kouření zakázáno"), kuřácké zařízení (musí být označeno grafickou značkou "Kouření 
povoleno") nebo zařízení s vyhrazenými prostory (musí být označeno grafickou značkou "Stavebně 
oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky"), kdy prostory, v nichž je kouření zakázáno, musí být 
označeny grafickou značkou "Kouření zakázáno" a prostory, v nichž je kouření povoleno, musí být 
označeny grafickou značkou "Kouření povoleno".  

Kuřácká zařízení a zařízení s vyhrazenými prostory, v nichž je kouření 
povoleno, musí mít zajištěné dostatečné větrání podle požadavků 
stanovených zvláštním právním předpisem. Zařízení s vyhrazenými 
prostory musí mít prostory, v nichž je kouření povoleno, stavebně 
odděleny od prostor, v nichž je kouření zakázáno.  

Všechna místa, kde je kouření zakázáno, je jejich provozovatel povinen 
označit zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření zakázáno". Místa ke kouření vyhrazená je jejich 
provozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření povoleno". Vzhled 
grafických značek je upraven zákonem. 

Stávající úprava, platná od 1.1.2006 zakazuje kouřit mj. v zařízeních společného stravování, pokud tato 
zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označeny zjevně viditelným nápisem „Prostor 
vyhrazený pro kouření“ nebo jiným obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle 
požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 

Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává v případě stravovacích služeb 
též KHS.  
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