Dopady tzv. protikuřáckého zákona na činnost pobočných spolků AVZO
(zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek)
Vážení přátelé, kolegové,
protože tzv. protikuřácký zákon, který nabyl účinnosti 31.5.2017, se některými svými ustanoveními
může dotýkat i činností našich pobočných spolků, připravil jsem stručný výtah ze zákona s komentáři
k některým ustanovením.
Tento dokument není směrnicí ani souborem příkazů či zákazů. Je pouze pomůckou a souborem
vysvětlivek k některým ustanovením zákona. AVZO TSČ ČR z.s. není kontrolním orgánem ve věci
tohoto zákona. Je čistě jen věcí každého jednotlivého pobočného spolku, aby na základě informací
zde uvedených usoudil, zda se tento zákon jeho činností týká či nikoliv, a jakým způsobem bude
požadavky tohoto zákona plnit.
Plné znění zákona včetně důležitých příloh naleznete zde:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=65/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
Tomáš Kožený
místopředseda AVZO TSČ ČR z.s.
Zpracováno 3.6.2017.

§ 8 odst. 1 písm. h)
Je zakázáno kouřit v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let.
Toto ustanovení míří zejména na dětská hřiště. Již není možné, aby si na hřišti hrály děti a kolem nich
posedávaly maminky s cigaretami v ruce. Týká se to ale i sportovišť, takže provozujete-li např.
vzduchovkové střelnice pro děti, sportovní hřiště, dopravní hřiště, školící a výuková střediska pro děti
a podobně, týká se to i jich. Je třeba dát si zejména pozor na to, že zákaz kouření platí na celém
sportovišti, nevyjímaje zázemí. Zákaz platí na všech dětských sportovištích bez ohledu na typ – na
vnitřních (halových apod.) i na venkovních nekrytých.
§ 8 odst. 1 písm. i)
Je zakázáno kouřit ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť.
Týká se nejen sportovních hal apod., ale také všech budov, které jsou součástí jinak nezastřešených
sportovišť. Typickým případem je např. klubovna, která je součástí venkovního sportovního areálu.
Pokud jde o střelnice: pravidla ISSF zakazují kouření na střelišti, směrnice AVZO TSČ ČR navíc zakazují
kouření v celém areálu střelnic s výjimkou míst k tomu vyhrazených. Tento zákon nově u krytých
sportovišť (a tedy i krytých střelnic) přináší úplný zákaz kouření bez možnosti zřídit uvnitř prostoru
místo vyhrazené pro kouření. Pozor, zákaz platí i pro elektronické cigarety.
§ 9 odst. 1
Zjistí-li vlastník prostoru nebo provozovatel sportoviště porušení zákazu kouření, je povinen osobu,
která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, aby prostor
opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
Pokud provozovatel na svém sportovišti strpí v rozporu se zákonem nějakého kuřáka, páchá tím
přestupek, za který mu může být udělena pokuta až do výše 50 000 Kč. Dotyčnému kuřákovi může být
udělena pokuta až do výše 5 000 Kč.

§ 9 odst. 2
Prostor, kde je kouření zakázáno, je osoba podle odstavce 1 povinna u vstupu označit zjevně
viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Grafická podoba značky je uvedena v příloze
k tomuto zákonu.
Pokud jste provozovateli krytého sportoviště nebo sportoviště pro děti, musíte mít u vstupu ceduli
s upozorněním na zákaz kouření. Podoba této cedule je v příloze na předposlední straně zákona.
Ceduli si můžete koupit (pozor na přesnou podobu!) nebo vytisknout (barevně!) přímo ze zákona a
např. ji zalaminovat, aby vydržela. Cedule musí mít rozměry minimálně 12x16 cm a budete-li ji
tisknout přímo z přílohy zákona, nesmíte z ní oříznout černý okraj. U cedulí vytištěných podomácku na
inkoustové tiskárně mějte na paměti, že pokud bude cedule umístěna na přímém slunci, červená
barva na ní časem postupně vybledne na oranžovou až žlutou. Cedule pak nebude mít podobu
požadovanou zákonem.
Pokud povinnost danou tímto ustanovením nesplníte, může vám být udělena pokuta až 10 000 Kč.
§ 11 odst. 2 písm. d)
Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let.
Tento zákaz je namířen zejména proti tzv. dětským dnům, kdy děti konzumují zmrzlinu a limonády,
zatímco jejich rodiče si místo limonády dají v horku raději pivo. To je nyní zakázáno. U nás to může
ovlivnit pořádání dětských sportovních soutěží. Pozor, zákaz se týká nejen prodávání, ale také
podávání alkoholických nápojů – i kdyby byly zdarma, organizátor tím poruší zákon a může být
sankcionován pokutou až do výše 50 000 Kč.
Zákaz nelze obcházet tím, že se „dětský den“ jen přejmenuje třeba na „sportovní den“. Nejde o název
akce, ale o její charakter. Zákaz se nevztahuje jedině na akce, které jsou ze své podstaty určeny pro
dospělé a jejichž součástí je i vedlejší akce pro děti – např. sportovní soutěž, kde v nějaké disciplíně
soutěží dospělí a v jiné disciplíně soutěží děti.
Samozřejmě tento zákaz nemá nic společného se zákazy konzumace alkoholu, které vycházejí z jiných
obecně závazných předpisů či sportovních pravidel. Automobilový závodník, pilot či sportovní střelec
nesmí konzumovat alkoholické nápoje tak jako tak, bez ohledu na tento zákon.
§ 11 odst 2 písm. g)
Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje na veřejnosti přístupné sportovní akci,
s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a vína.
Na všech sportovních akcích lze z alkoholických nápojů podávat nanejvýš pivo a víno. Tedy žádné
likéry, destiláty, ale ani piva s obsahem alkoholu přes 4,3 %.
Stejně jako v předchozím odstavci platí, že u soutěžících může být možnost podávání a konzumace
piva a vína také vyloučena jinými předpisy.

