VYZNAČENÍ ZMĚN
Platné znění zákona 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, s vyznačením navrhovaných změn

§2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) prodejnou provozovna určená k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu3),
b) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené
zvláštními právními předpisy3), 4), 5),
c) velkoplošnou prodejnou prodejní prostory obchodních domů, nákupních středisek
a velkoprodejen se specializovanými odděleními nebo pulty,
d) specializovaným oddělením velkoplošných prodejen i stavebně neoddělené, zjevně
a viditelně označené prostory provozoven určené k nabídce alkoholických nápojů,
e) specializovanou prodejnou prodejna s úzkým sortimentem zboží stejného nebo
obdobného charakteru,
f) smíšenou prodejnou prodejna se širokým sortimentem potravinářského a spotřebního
zboží a prodejna s prodejem zboží s převahou potravin, v níž je doplňkově prodáváno
další zboží,
g) zařízením společného stravování zařízení poskytující stravovací služby podle
zvláštních právních předpisů4), 6),
h) tabákovým výrobkem výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud
je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,
i) tabákovou potřebou výrobek sloužící ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku,
s výjimkou výrobků plnících funkci uměleckého předmětu,
j) elektronickou cigaretou výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo
tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně
příslušenství takových výrobků,
k) alkoholickým nápojem lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též
nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového
procenta alkoholu,
l) škodlivým užíváním způsob užívání tabákových výrobků, alkoholu nebo jiných
návykových látek, vedoucí k poškození tělesného nebo duševního zdraví uživatele,

m) škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
škody, které zahrnují poškození zdraví, zejména závažná chronická onemocnění,
úrazy, otravy a škody způsobené dopravními nehodami, poškození plodu
v těhotenství, předčasná úmrtí, sociální problémy, zejména ztrátu zaměstnání
a rodinné problémy, včetně škod ekonomických souvisejících s užíváním těchto látek,
požáry a kriminalitu,
n) protidrogovou politikou zahrnující primární prevenci, sekundární prevenci a terciární
prevenci soubor právních, organizačních a dalších opatření přijímaných a prováděných
na úrovni vlády, správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků s cílem
snižovat dostupnost tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek
a předcházet jejich užívání, rizikům a škodám, jež z jejich užívání plynou, a vzniklé
škody mírnit,
o) orientačním vyšetřením dechová zkouška, odběr slin nebo stěr z kůže nebo sliznic,
p) odborným lékařským vyšetřením cílené klinické vyšetření lékařem a podle jeho
ordinace provedení dechové zkoušky nebo odběru vzorků biologického materiálu,
q) odběrem biologického materiálu zejména odběr vzorku žilní krve, moči, slin, vlasů
nebo stěru z kůže či sliznic,
r) záchytnou službou činnost zajišťující vyšetření, ošetření a následný pobyt osob pod
vlivem alkoholu a jiných návykových látek na záchytné stanici,.
s) kuřáckým zařízením zařízení společného stravování provozovaného na základě
hostinské činnosti5), jehož provozovatel rozhodl o tom, že v prostorách přístupných
zákazníkům je kouření povoleno a provedl příslušné označení v souladu s tímto
zákonem,
t) nekuřáckým zařízením zařízení společného stravování provozovaného na základě
hostinské činnosti5), jehož provozovatel rozhodl o tom, že v prostorách přístupných
zákazníkům je kouření zakázáno a provedl příslušné označení v souladu s tímto
zákonem,
u) zařízením s vyhrazenými prostory zařízení společného stravování provozovaného na
základě hostinské činnosti5), v němž jsou některé jeho prostory přístupné zákazníkům
vyhrazeny pro kuřáky a jiné prostory vyhrazeny pro nekuřáky a jehož provozovatel
rozhodl, ve kterých prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno a ve
kterých prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno a provedl příslušné
označení v souladu s tímto zákonem.
3)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4)

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

5)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6)

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

zákona č. 274/2003 Sb.

§8
(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,

c)

ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování,

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“
(obrázek č. 1 přílohy),

b)

kuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou „Kouření povoleno“ (obrázek
č. 2 přílohy), nebo

c)

zařízení s vyhrazenými prostory; musí být označeno grafickou značkou „Stavebně
oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky“ (obrázek č. 3 přílohy) a zároveň prostory,
v nichž je kouření zakázáno, musí být označeny grafickou značkou „Kouření
zakázáno“ (obrázek č. 1 přílohy) a prostory, v nichž je kouření povoleno, musí být
označeny grafickou značkou „Kouření povoleno“ (obrázek č. 2 přílohy).

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.
4)

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

5)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).

Příloha k zákonu č. 379/2005 Sb.
Grafické značky
A. Grafická značka „Kouření zakázáno“ charakteru zákazové grafické značky (obrázek
č. 1) má obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým
okrajem a s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící
cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“.

Obrázek č. 1

B. Grafická značka „Kouření povoleno“ charakteru výstražné grafické značky (obrázek
č. 2) má obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým
okrajem a s trojúhelníkem s černým okrajem a s černou hořící cigaretou na žlutém
pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ POVOLENO“ a „KOUŘENÍ
VÁŽNĚ ŠKODÍ VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ“. Slova „KOUŘENÍ
POVOLENO“ jsou uvedena dvojnásobnou velikostí písma než slova „KOUŘENI
VÁŽNĚ ŠKODÍ VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ“.

Obrázek č. 2

C. Grafická značka „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky“ (obrázek č. 3),
má obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 4 : 6, bílým pozadím, černým okrajem
a jsou na ní znázorněny symboly „Kouření zakázáno“ s kruhem s červeným okrajem,
červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a „Kouření
povoleno“ s trojúhelníkem s černým okrajem a s černou hořící cigaretou na žlutém
pozadí, mezi nimi je znázorněn symbol zdi z červených cihel. Pod oběma symboly je
černými tiskacími písmeny „STAVEBNĚ ODDĚLENÉ PROSTORY PRO KUŘÁKY
A NEKUŘÁKY“.

Obrázek č. 3

