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ZÁKAZ KOUŘENÍ 

Využívání tabáku zabije ročně přes 4 miliony lidí na 

celém světě, v Evropské unii každoročně na následky 

kouření umírá kolem 700 000 osob a odhaduje se, že 

náklady spojené s negativními dopady kouření činí v 

členských státech EU kolem 100 miliard eur.1 

První země, která zakázala kouření ve všech 

uzavřených veřejných prostorech, jako jsou bary, 

restaurace, nemocnice, úřady, veškerá veřejná 

doprava apod., bylo Irsko. Nyní se zákaz kouření na 

těchto místech uplatňuje určitou měrou ve všech 

státech EU.  

Pokud se podíváme na dopady zákazu kouření ve 

světě, tak například v Anglii po zavedení zákazu 

kouření na veřejných místech nastal znatelný pokles 

spotřeby cigaret a naopak vzrostla návštěvnost 

restaurací či barů. V Irsku stoupla návštěvnost o cca 

13 %. Na obrázku níže, můžeme vidět země se 

zákazy kouření, z června roku 2012. 

 

 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Smoking_ban 

 

 

                                                
1 http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_cs.htm 

Evropští komisaři, po inspiraci bojem proti kouření 

tabákových výrobků v Austrálii, navrhnou na podzim 

letošního roku zpřísnit unijní zákonodárství proti 

konzumaci tabáku. Toto oznámení bylo vydáno poté, 

kdy ředitelka Světové zdravotnické organizace 

Margaret Chanová vyzvala národy, aby následovaly 

„tabákovou politiku“ v Austrálii, kde budou muset 

všechny firmy od 1. prosince mít obal bez loga a 

nést grafické zdravotní varování (viz obrázky níže). 

 
 
http://www.relevantmagazine.com/slices/australian-tobacco-

packaging-will-be-really-gross-says-court 

AKTUÁLNÍ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 

V červnu 2009 parlament schválil návrh zákona 

regulace kouření na veřejných místech, nicméně 

v barech či restauracích je stále povoleno kouřit. 9. 

prosince 2011 schválila Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR návrh na ratifikaci rámcové úmluvy 

Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, 

která byla podepsaná v Ženevě v roce 2003. 2. 

května 2012 ratifikoval smlouvu prezident republiky 

V. Klaus. 

V současné chvíli Ministerstvo zdravotnictví 

zpracovalo návrh zákona o ochraně před škodami 

způsobenými návykovými látkami, kde mimo jiné 

navrhuje zakázat prodej alkoholu v tržnicích a ve 

stáncích. Dále také navrhuje zakázat kouření občanů 

ve všech restauracích, vnějších prostorech 

http://en.wikipedia.org/wiki/Smoking_ban
http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_cs.htm
http://www.relevantmagazine.com/slices/australian-tobacco-packaging-will-be-really-gross-says-court
http://www.relevantmagazine.com/slices/australian-tobacco-packaging-will-be-really-gross-says-court
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zdravotnických zařízení/budov, škol, dětských hřišť a 

sportovišť určených pro děti. Nyní je návrh 

v připomínkovém řízení.  

Mnoho vlád států, nejenom kvůli těmto statistikám, 

sáhlo po několika možných řešeních, aby zamezilo 

lidem kouřit, a to pomocí zdanění tabákových 

výrobků, kampaní (etikety na obalech, reklamy v TV 

apod.), zákazu kouření na veřejných místech, a 

pomocí boje proti černému obchodu s tabákovými 

výrobky. 

JSOU KUŘÁCI PRO STÁT VÝHODNÍ?? 

Minulý rok ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) 

společně s ministrem financí Miroslavem Kalouskem 

na základě analýzy konstatovali, že jsou kuřáci 

přínosem pro státní rozpočet. Nicméně lékaři a 

odborníci nejsou stejného názoru.  

Podle L. Hegera by státní rozpočet přišel bez kuřáků 

ročně přes 50 mld. Kč. Analýza vycházela z toho, že 

stát vybere na spotřebních daních za tabák 44 

miliard a dalších cca 16 miliard zaplatí kuřáci na 

DPH. Léčba nemocí spojená s následky kouření stojí 

pojišťovny 6 miliard. Lékaři jsou ovšem opačného 

názoru kvůli nezakomponování dalších významných 

údajů do výzkumu. Například u nákladů na léčení je 

zapotřebí započítat i to, že nemocní kuřáci neodvádí 

přímé daně ani pojištění. Dále je také důležité 

zakomponovat do výpočtu vyšší náklady za některé 

operace.  

Na jednu stranu lidé, kteří kouří, umírají dříve, a tím 

taktéž stát ušetří několik miliard ročně. Na druhou 

stranu tu máme nepřímé náklady, a to jsou ty, že 

zaměstnanci, kteří kouří, mají nižší produktivitu 

práce, nežli nekuřáci, což se v ekonomice taktéž 

projevuje.  

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 

Společnost Ipsos Tambor provedla společně s 

Univerzitou Karlovou průzkum veřejného mínění. 52 

% dotázaných respondentů uvedlo, že jim kouření 

v restauracích vadí a 61 % respondentů uvedlo, že 

jim kuřáci omezují svobodu. 72 % respondentů 

uvedlo, že jsou pro zákaz kouření v restauracích. 

Kouření v restauraci je opravdu důležité jen pro 9 % 

zákazníků a jen čtvrtinu kuřáků. Společnost Ipsos 

Tambor s UK došli k závěru, že by po zavedení 

zákazu kouření vzrostla návštěvnost v restauracích o 

3 – 6 %, což by v tržbách pro restaurace přineslo 6 

miliard Kč. 
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Znění otázky: Vyjádřete svůj postoj k zákazu kouření v restauracích

Zdroj: Ipsos, březen – duben 2012  
 

Průzkum EU věnovaný postojům Evropanů k 
tabáku:2 

 Počet denně vykouřených cigaret činí 14,2 na 
obyvatele, polovina obyvatel EU nikdy nekouřila. 

 61 % současných kuřáků se již pokusilo přestat 
kouřit. 

 73 % občanů EU je pro zavedení ochranných 
prvků k omezení nezákonného obchodu s 
cigaretami, a to i kdyby to mělo vést k jejich 
zdražení. 

 33 % kuřáků a bývalých kuřáků v EU uvádí, že 
zdravotní varování na baleních tabákových 
výrobků mají či měla vliv na jejich postoje a 
chování vůči kouření. 

 28 % občanů v EU (v ČR 29 %) starších 15 let 

kouří a 70 % kuřáků a bývalých kuřáků (v ČR 67 
%) si navyklo kouřit před dosažením 18 let. 

ZDROJE: http://zpravy.idnes.cz/alkohol-zmizi-z-trznic-072-

/domaci.aspx?c=A120815_140152_domaci_abr, 

http://www.euroskop.cz/8962/21146/clanek/komise-chce-

nasledovat-australii-posviti-si-na-tabakovy-prumysl/, 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/132901-podle-hegera-

stat-na-kuracich-vydelava-nesmysl-tvrdi-lekari/, 

http://www.mesec.cz/clanky/kuraci-dojne-kravy-statu/, 

http://hnonline.sk/slovensko/c1-57249330-cigaretovy-dym-z-

barov-a-nakupnych-centier-zmizne, http://www.epha.org/a/1941,  

http://www.who.cz/index.php/20-nezarazeno/54-prezident-

vaclav-klaus-podepsal-ramcovou-umluvu-o-kontrole-tabaku 

                                                
2
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/12_511

_cs.htm 
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