
Od 31. května 2017 se rozšiřuje množství 
míst, kde dle zákona není možné kouřit.

Nově bude kouření zakázáno ve vnitřním (tj. zastřeše-
ném) prostoru všech restaurací, barů, kaváren, hospod 
a jiných provozoven, kde se poskytují tzv. stravovací 
služby. Provozovatel může navíc zakázat kouření vodních 
dýmek a používání elektronických cigaret a může zákaz 
rozšířit i na vnější prostory (tzv. zahrádky).

Zákon obnovuje zákaz kouření na zastávkách.
Zastávkou (nástupištěm) se rozumí prostor určený 
k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné silniční 
a drážní dopravy; není-li vymezení prostoru nástupiště 
zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor 
jinak vymezen, pokládá se pro účely tohoto zákona za 
nástupiště veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 
30 m před a 5 m za označníkem zastávky ve směru jízdy 
dopravního prostředku.

NEBUDE 
KOUŘIT



Co dělat, pokud se kouří, kde je to zakázáno?
Máte právo sami vyzvat osobu, která zákaz porušuje, aby 
v tom nepokračovala nebo aby prostor opustila.

Máte právo upozornit provozovatele.

Máte právo zavolat státní nebo obecní (městskou) policii.

Máte právo podat podnět ke kontrole krajské hygienické 
stanici nebo na obecní (městský) úřad.

Zákaz kouření (včetně elektronických cigaret) se bude 
nově vztahovat také na:
•  vnitřní zábavní prostor, jako je kino, divadlo, výstavní

a koncertní síň a sportovní hala, a dále jiný vnitřní
prostor po dobu pořádání kulturní a taneční akce,

•  vnitřní prostor všech typů sportovišť,

•  areály nemocnic, lázní a jiných zdravotnických zařízení,

•  zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor ke
kouření vyhrazených.

Jaké sankce hrozí za nedodržení zákona?
Kuřákovi hrozí pokuta do 5 000 Kč, provozovateli do 
50 000 Kč.

Kompletní seznam prostor se zákazem kouření je možné 
najít na stránkách zakazkoureni.net či přímo v zákoně 
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek. Více informací naleznete na blogu 
Tabakapravo.cz.

Pokud budete mít Vy či někdo ve Vašem okolí zájem o po-
moc s odvykáním kouření, můžete informace a odbornou 
pomoc nalézt na stránkách www.koureni-zabiji.cz, v lé-
kárnách a v síti Center pro závislé na tabáku.

Leták vznikl ve spolupráci Centra pro závislé na tabáku a občanské iniciativy 
Česko bez kouře. Kontrola textu: JUDr. Tomáš Kindl. Tento zdravotně výchovný 
materiál byl vydán za finanční podpory dotačního programu MZ „Národní 
program zdraví – Projekty podpory zdraví 2017“, projekt č. 10619 „Podpora 
informovanosti pacientů a vzdělávání zdravotníků v oblasti léčby 
závislosti na tabáku“.


