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ZZÁÁKKAAZZYY  KKOOUUŘŘEENNÍÍ  
 

Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je 

upravena zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 

 

Problematika kouření je upravena především v § 8 citovaného zákona, a to: 

(1) Zakazuje se kouřit 

a) na veřejných místech, kterými jsou  

1. veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory;  

2. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků;  

3. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory zařízení zřízených státem nebo územními 

samosprávnými celky;  

4. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory finančních institucí;  

5. dopravní prostředky veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy;  

6. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov související s veřejnou dopravou;  

7. kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné 

dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob 

trvale větraných do prostor mimo budovu,  

  

b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení7),  

c) ve vnitřních prostorách nekuřáckých zařízení a ve vnitřních prostorách vyhrazených pro nekuřáky v 

zařízeních s vyhrazenými prostory,  

d) v uzavřených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně, dále ve 

sportovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou zvláštních, 

stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle 

požadavků stanovených zvláštním právním předpisem4),  

e) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických 

oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, ve kterých je dovoleno kouřit pouze v prostorách 

stavebně oddělených, ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo 

budovu,  

  

(2) Ve vnitřních prostorách budov užívaných státními orgány, orgány územních samosprávných celků, 

zařízení zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních 

institucí včetně jejich zařízení společného stravování jsou osoby pověřené jejich řízením povinny zajistit, aby 

osoby byly v těchto budovách chráněny před škodami působenými kouřením. Ustanovení odstavce 1 tím 

není dotčeno. 

  

(3) U vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti5) je jeho 

provozovatel povinen viditelně označit, aby byla zajištěna informovanost osob před vstupem do zařízení, zda 

jde o  

a) nekuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou „Kouření zakázáno“,  
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b) kuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou „Kouření povoleno“, nebo  

c) zařízení s vyhrazenými prostory; musí být označeno grafickou značkou „Stavebně oddělené prostory 

pro kuřáky a nekuřáky“ a zároveň 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“.  

 

Vzhled grafických značek je upraven v příloze tohoto zákona. Velikost grafických značek „Kouření zakázáno“ 

a „Kouření povoleno“ musí být nejméně 12 cm x 16 cm. Velikost grafické značky „Stavebně oddělené 

prostory pro kuřáky a nekuřáky“ musí být nejméně 16 cm x 24 cm. 

 

(4) Kuřácká zařízení a zařízení s vyhrazenými prostory, v nichž je kouření povoleno, musí mít zajištěné 

dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem4). Zařízení s vyhrazenými 

prostory musí mít prostory, v nichž je kouření povoleno, stavebně odděleny od prostor, v nichž je kouření 

zakázáno. 

 

Dále § 9 zní: 

(1) 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 v příloze tohoto 

zákona. Velikost grafických značek musí být nejméně 12 cm x 16 cm.  

 

(2) Nedodržuje-li osoba zákaz kouření v místech uvedených v, a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto 

jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii, nebo 

Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.  

 

Povinnosti obce jsou upraveny v § 9a: 

Obec v samostatné působnosti může obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na 

veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných sportovištích, nebo ve vnitřních prostorách budov 

určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, anebo na sportovních, kulturních a 

společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce určeny nebo vyhrazeny osobám mladším 18 let.  

 

Od 1. 7. 2010 mají provozovatelé restaurací a barů povinnost zvolit, zda jejich zařízení bude nekuřácké, 

kuřácké nebo současně nekuřácké a kuřácké se stavebně oddělenými prostory, a tuto volbu označit u 

vstupu. 

Za porušení zákazu kouření se ukládá pokuta do výše 1 000 Kč. 

Zákoník práce (§ 103 a § 106) stanoví zákaz kouření na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům 

kouření vystaveni také nekuřáci. S ohledem na účel ustanovení je třeba zákaz vykládat co nejšířeji tak, aby 

každý, komu kouření vadí, s tabákovým kouřem vůbec nepřišel do styku. 

Zákaz kouření ve vnitřních i vnějších prostorách svého objektu může nad rámec zákonné povinnosti stanovit 

jeho provozovatel. 

Zákazy kouření na veřejných prostranstvích (náměstí, ulice, parky atd.) může stanovit obec obecně 

závaznou vyhláškou. 

Z důvodu protipožární ochrany je zakázáno kouření v lesích. 
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Předpisy: 

zákon č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon č. 379/2005 Sb. , o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 

a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 

602/2006 Sb. SLZT poskytuje odborné zázemí konzultantům linky.  

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=133~2F1985&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=289~2F1995&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=258~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=379~2F2005&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=361~2F2007&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=137~2F2004&part=&name=&rpp=15#seznam

