Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
OTÁZKY A ODPOVĚDI – PROVOZOVNY STRAVOVACÍCH SLUŽEB
Kde všude je zakázáno kouřit?
(§8 zk. č 65/2017 Sb.)

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 živnost, jejímž
předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba 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 převážně 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,
k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních
dýmek,
l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické
zahrady ke kouření vyhradí.
Co se rozumí pojmem stravovací služba?
(§23 zk. č 258/2000 Sb.)

„Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za účelem jejich podávání
v rámci živnosti hostinská činnost, dále např. při stravování zaměstnanců, při poskytování
občerstvení a za účelem podávání pokrmů jako součást ubytovacích služeb a služeb
cestovního ruchu.“
Vztahuje se zákaz kouření i na případy, kdy se v provozovně stravovacích služeb nepodávají
pokrmy, ale jen nápoje, zejména pivo?
ANO, vychází se z definice pokrmu (§23 zk. č 258/2000 Sb.) - „potravina včetně nápoje, upravená
studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být podána ke konzumaci v rámci
stravovací služby“
Je v provozovnách stravovacích služeb zakázáno kouření el. cigaret:
NIKOLIV, v těchto provozovnách platí zákaz kouření s výjimkou vodních dýmek a el. cigaret

Co je stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření?
(§10 zk. č 65/2017 Sb.)

Prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahou, stropem a pevnými stěnami
s uzavíratelnými okny a dveřmi – které ale neslouží jako průchod do prostor, v nichž je
kouření zakázáno. Tento prostor je ovšem možné zřídit jen v zákonem vymezených
případech (nelze jej zřídit např. ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, ve
vnitřním zábavním prostoru nebo v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní nebo
taneční akce apod.).
Platí zákaz kouření v tzv. soukromých klubech?

ANO, zákon platí i v těchto zařízeních, pokud je lze zařadit pod definici provozovny
stravovacích služeb, neboť i v těchto zařízeních mohou být podávány pokrmy včetně nápojů
(nebo pouze nápoje).

