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ZÁKAZ KOUŘENÍ 

1) Výpis ze zákona č.379/2005 Sb. 

ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů Zákaz kouření § 8. 

 

Zakazuje se kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení § 9. 

 

(1) Na místech, kde je podle § 8 zakázáno kouřit, je provozovatel povinen umístit u vstupu 

zjevně viditelný text zákazu kouření, který musí být pořízen v českém jazyce černými 

tiskacími písmeny na bílém podkladě na ploše o velikosti písma nejméně 5 cm, a grafickou 

značku zákazu kouření, jejichž vzhled je stanoven zvláštním právním předpisem 9) 

 

(2) Nedodržuje-li osoba zákaz kouření v místech uvedených v § 8 odst. 1 a 2, a to ani po 

výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je 

provozovatel oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok 

směřující k dodržení zákazu. 

 



Zaměstnanci jsou povinni podle ustanovení Zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb, § 106 

odst. c) a § 106 odst e): 

a) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele 

b) nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také 

nekuřáci 

 

(3) Nařizuji: 

a) všem zaměstnancům dodržovat zákaz kouření včetně elektronické cigarety v celém 

objektu a areálu Mateřské školy „Kytička“ Liberec a přilehlých prostorách; a to ani 

v době přestávky na jídlo a oddech 

b) za účelem kouření není dovoleno opouštět pracoviště a areál Mateřské školy Kytička 

v pracovním oděvu (hygienické důvody) a kouřit na přilehlém chodníku, pod schody a 

v okolí MŠ Kytička 

 

(4) Povoluji: 

a) v případě, že si zaměstnanci půjdou koupit svačinu v době přestávky na jídlo a oddech, 

musí se převléci z pracovního oděvu do oděvu civilního 

b) zaměstnanec se musí se odepsat v Knize příchodů a odchodů a nahlásit přímému 

nařízenému 

c) zaměstnanec se navrátí na pracoviště a po zbytek svého volna může konzumovat 

zakoupenou svačinu 

 

(5) Porušení Směrnice k zákazu kouření 

bude považováno za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci, v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce. 

 

 

Liberec dne: 1. 9. 2015 

 

 

 

 

 

      PhDr, Mgr. Dana Charyparová, MBA ředitelka 

 

 

 



 

Aktualizace 1. 9. 2017 

Dne 31. května 2017 nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek 

Podle § 8 citovaného zákona se zakazuje kouřit: 

 ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného 

prostoru vyhrazeného ke kouření, 

 v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru 

vyhrazeného ke kouření, 

  na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, 

 v dopravním prostředku veřejné dopravy, 

 ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou 

stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém 

oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí, 

 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, 

 v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let, 

 ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť, 

 ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a 

sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční 

akce, 

 ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních 

dýmek, 

 v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel 

zoologické zahrady ke kouření vyhradí. 

 

V té souvislosti se také zakazuje používat elektronické cigarety v místech výše 

uvedených s výjimkou vnitřních prostorů stravovacích služeb a prostoru zoologické 

zahrady. 

 


