
Vážení,  

rádi bychom Vás touto cestou informovali o novém zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, který nabývá účinnosti letos, možná tak trochu symbolicky, na 

„Světový den bez tabáku“, to je 31.5.2017. Zákon bývá někdy označován jako „protikuřácký zákon“. 

Cílem této normy je posílení ochrany před škodami působenými nejen tabákem, ale i alkoholem a 

dalšími návykovými látkami. Prioritním je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, 

zejména pokud jde o děti a mladistvé, a zároveň též zaměření se na snížení dopadů škod 

způsobených návykovými látkami.  

Uvedený zákon přináší některé změny, povinnosti i možné sankce mimo jiné též vůči poskytovatelům 

zdravotnických služeb (jako například povinnost označit prostory, kde platí zákaz kouření grafickou 

značkou dle zákona) a skrze tyto povinnosti samozřejmě dopadá i na jejich zaměstnance, pacienty, 

jejich doprovod, návštěvy… V této souvislosti bychom rádi vyzdvihli právě ta ustanovení a ty 

povinnosti, které dopadají nejen na poskytovatele zdravotních služeb samotného, ale i na tyto další 

osoby, a to jsou zejm. ust. § 8, § 9, § 18  a § 36 citovaného zákona. 

Z těch nejdůležitějších lze tedy uvést zejm. zákaz kouření ve zdravotnickém zařízení (s výjimkou 

možností kuřárny na uzavřeném psychiatrickém oddělení) zakotvený v § 8 odst. 1 písm. e), kdy 

původní zákaz kouření ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení je tímto zákonem rozšířen i o 

prostory související s provozem tohoto zařízení, což jsou například chodby před ordinací, nemocniční 

čekárna, nemocniční jídelna apod. Proto bychom vás chtěli poprosit, aby byly využívány prostory 

vyhrazené ke kouření (během června bude zřízen prostor u interního pavilonu, vchodu B) a nikoli 

prostory v bezprostřední blízkosti vchodu, neboť v takových případech vniká kouř do vestibulu a 

osoby, které se zde zdržují, mohou tak být nechtěně exponovány nepřímému tabákovému kouři. 

Dle § 9 odst. 1 platí, že zjistí-li poskytovatel zdravotních služeb, kde je kouření a zároveň i používání 

elektronické cigarety podle § 8 zakázáno, porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, která 

nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, aby v tomto jednání 

nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout. V případě, že 

neuposlechne výzvy, lze podle obecných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění 

pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí pomoci Policii ČR, případně obecní policii podle zákona č. 

553/1991 Sb. Pokud bychom nepostupovali v souladu s tímto ustanovením a nepodnikli aktivní 

opatření k dodržení zákazu kouření, která toto ustanovení zákona předpokládá, dopustili bychom se 

správního deliktu dle § 36 odst. 4 zmíněného zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč 

(viz § 36 odst. 10).  

V této souvislosti tak apelujeme jednak na zaměstnance, aby v případě, že takové porušení tohoto 

zákona zjistí, zakročili, neboť je to naší povinností, pro jejíž nedodržení můžeme být sankcionováni, a 

jednak samozřejmě také na pacienty a návštěvníky naší nemocnice, aby kouřili skutečně na 

vyhrazeném místech (tam kde jsou odpadkové koše opatřeny popelníky), aby k takovým nepříjemným 

situacím vůbec nedocházelo. 

Závěrem bychom chtěli upozornit na  § 18, zejm. jeho odst. 1 písm. e) (ve vztahu ke zdravotnickým 

zařízením), zakotvující zákaz vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky, a povinnost zakročit v případě porušení tohoto zákazu (viz § 18 odst. 2), obdobně 

jako v případě porušení zákazu kouření.  



Oproti stávající právní úpravě se omezení pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek rozšířilo, když zahrnuje nejen vstup do některých prostor, ale nově i 

zdržování se v těchto prostorách. Vzhledem k tomu, že v praxi je obtížné posoudit, kdy už osoba 

ohrožuje sebe nebo jinou osobu bezprostředně a kdy nikoliv, byl oproti stávající právní úpravě 

vypuštěn termín "bezprostřední“ ohrožení. Rovněž dochází citovaným ustanovením k rozšíření výčtu 

prostor, do kterých mají tyto osoby zakázáno vstupovat a zdržovat se zde, a mezi tyto prostory, které 

jsou do výčtu nově zařazeny, patří právě mj. prostory zdravotnických zařízení a zařízení sociálních 

služeb (nejedná-li se o vstup a pobyt spojený s poskytováním zdravotních/sociálních služeb těmto 

osobám). 
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