
 

 

Dobrý den, 

 

  

dávám dohromady podklady pro  , který se 

systematicky věnuje protikuřáckému zákonu a zdravotní problematice. Až posbírám data, 

vznikne z toho mj. i tiskový materiál.  

 

Za svou osobu Vás tedy tímto žádám o odpovědi na následující otázky ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím: 

 

Kolik kontrol jste od 27. května 2017, kdy vstoupil v platnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek,vykonali a v jakých zařízeních? 

 

Kolik jste udělili pokut za kouření v zakázaných prostorách a v jaké výši? 

 

Jaká pochybení ohledně nových zákonných podmínek upravujících kouření ve veřejných 

prostorách jste zaznamenali, např. ohledně označení nebo oddělení prostor apod.? 

 

  

,               

> 

 

 

  

Pokud to budete považovat za přínosné, budeme vděčni také za Vaše připomínky k praktické 

realizaci takových kontrol a udělování pokut ohledně kouření v zapovězených prostorách. 

 jde o to, aby byl zákon účinný a dobře prakticky realizovatelný. Ocenil by 

Vaše podněty a připomínky. Této problematice (i jiné zdravotní) se bude na legislativní 

úrovni věnovat i nadále.  

 

Děkuji Vám předem za spolupráci a přeji Vám krásný den. 

  

 

 

   

 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 16333/2018/OV/ OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 18147/2018/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  10. 4. 2018 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Dne 28. 3. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), žádost fyzické osoby 

 (dále jen „žadatel“), 

která byla podána prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu. V souladu s ustanovením § 14 

odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“) požadované informace podle uvedeného zákona.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací: 

 

1) Kolik kontrol jste od 27. května 2017, kdy vstoupil v platnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vykonali a v jakých zařízeních? 

 

2) Kolik jste udělili pokut za kouření v zakázaných prostorách a v jaké výši? 

 

3) Jaká pochybení ohledně nových zákonných podmínek upravujících kouření ve veřejných 

prostorách jste zaznamenali, např. ohledně označení nebo oddělení prostor apod.? 

 

K dotazu č. 1) správní orgán sděluje, že podle § 30 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, (dále jen zákon č. 65/2017 Sb.“) 

správnímu orgánu přísluší kontrola dodržování zákazu kouření a používání elektronických cigaret: 

 ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem  

 ve škole a školském zařízení 

 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, 

 ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb (s výjimkou vodních dýmek a el. 

cigaret) 

 

V období od 27. 5. 2017 do 9. 4. 2018 bylo správním orgánem ve výše uvedených zařízeních 

provedeno celkem 3943 kontrol.  

 

K dotazu č. 2) správní orgán sděluje, že za porušení zákazu kouření byly uloženy celkem 3 pokuty 

v celkové výši 10.000,- Kč.  

 

K dotazu č. 3) správní orgán sděluje, že mezi zjišťované závady patří chybějící označení provozovny 

stravovacích služeb grafickou značkou „Kouření zakázáno“, chybějící informace o zákazu prodeje 

 

 

  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 



tabákových výrobků atd. osobám mladším 18 let a porušení zákazu kouření. Dále se správní orgán 

setkává se snahou obejít zákon „rozdělením“ provozovny mezi různé podnikatelské subjekty, z nichž 

jeden provozuje stravovací službu za barem a druhý kuřárnu v konzumačním prostoru. Další variantou 

je užívání tzv. kapesních vodních dýmek, kdy je do skleněné nádobky vložena cigareta a provozovatel 

se domnívá, že na takto vytvořenou „vodní dýmku“ se vztahuje výjimka uvedená v § 8 odst. 1 písm. k) 

zákona č. 65/2017 Sb. 

 

 Mgr. Zuzana Babišová, v.r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  

se sídlem v Ostravě 

 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 – e-mail 

1x spis, počet listů 1   

 


