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Anotace 

CUPKOVÁ, Ţaneta. Studie vliv tabákového průmyslu na lidské zdraví. Ostrava, 2010, 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, Katedra bezpečnostního managementu. Vedoucí práce Ing. Jana 

Večerková. 

 

Bakalářská práce se zabývá studií vlivu tabákového průmyslu na lidské zdraví v pracovním 

prostředí a legislativním ošetřením problematiky kouření v pracovním prostředí. Po úvodu 

následuje kapitola, která vysvětluje pojmy související s kouřením. V dalších částech najdeme 

legislativu, která se dotýká ČR a skutečnosti týkající se zákazu kouření na pracovištích. 

V poslední kapitole jsem zhodnotila uplatnění programu Nekuřácký podnik a navrhla řešení 

k tomuto problému. 
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Bachelor thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

Department of Safety Management. Supervisor of the thesis Ing. Jana Večerková. 

 

Bachelor thesis deals with the study of effect of tobacco industry on human health in working 

environment and with the legislative treatment of the issue of smoking in working 

environment. Introduction is followed by a chapter which explains terms related to the 

smoking. Other parts will contain the legislature concerning the Czech Republic and the facts 

related to the smoking ban at workplaces. In the last chapter I reviewed the assertion of 

programme Non-smoking Company and suggested a solution to this problem.  
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1. Úvod 
 

Ve své práci se zabývám vlivem kouření na lidské zdraví v rámci pracovního procesu. 

V dospělosti se většina lidí zařadí do pracovního koloběhu. Kaţdé povolání má své rizikové 

faktory, ať jsou výraznějšího charakteru nebo se objevují minimálně, musíme si jich všímat. 

Rizikový faktor pracovního prostředí je takový faktor, jehoţ účinek na pracovníka za určitých 

podmínek vede k onemocnění nebo ke sníţení pracovní schopnosti. Podle úrovně a trvání 

expozice se škodlivý faktor pracovního prostředí můţe stát nebezpečným v určitém rozsahu. 

Na druhou stranu je tady kouření, které ohroţuje zdraví zaměstnanců a jejich výkonnost 

v některých případech mnohem více neţ rizikové faktory pracovního prostředí.  

  

Kouření je celosvětovým problémem. Nikotin, který je obsaţen v cigaretách a tabákových 

výrobcích, je silně návyková látka. Podle odborníků je závislost na nikotinu srovnatelná 

s návykem na heroinu nebo kokainu. Na rozdíl od heroinu jsou cigarety legální a povolenou 

drogou. Světová zdravotnická organizace uvádí, ţe úmrtnost způsobená onemocněními 

z kouření, je srovnatelná s úmrtností způsobenou nemocí AIDS.  

 

Tabákový průmysl má také negativní vliv na ekonomiku. To jak na státní, tak podnikovou. 

Náklady na zaměstnance kuřáka jsou podstatně vyšší neţ na zaměstnance nekuřáka. 

V posledních letech si začínají podniky tuto skutečnost uvědomovat.  

 

První kapitolu jsem věnovala základním pojmům souvisejících s kouřením. V práci jsem 

zmínila nejpodstatnější dokumenty a zákony, které se týkají problematiky kouření v České 

republice i v Evropské unii. Důleţitou část tvoří informace o nekuřáckých pracovištích a 

jejich zavadění. V závěru práce hodnotím kroky k zavedení nekuřáckého pracoviště.  
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2. Literární rešerše 
 

Kapitola obsahuje výběr nejdůleţitějších zdrojů, které se zabývají problematikou kouření a 

pracovního prostředí, dopadů na ekonomiku a zdraví. 

 

 Česká koalice proti tabáku. Dokuřte [online]. 2002 [cit. 2010]. Dostupné z WWW: 

<www.dokurte.cz>. 

 

 Česká koalice proti tabáku. Bez cigaret [online]. 2004 [cit. 2010]. Dostupné z WWW: 

<www.bez cigaret.cz>. 

Na těchto webových stránkách najdeme informace týkající se tabáku, tabákového průmyslu, 

vlivu na lidské zdraví, preventivních programů a legislativy. 

 

 Dokuřte [online]. [cit. 2010-04-11]. Rámcová úmluva o kontrole tabáku. Dostupné z 

WWW:<http://www.dokurte.cz/?stranka=ramcova_umluva_o_kontrole_tabaku&typ=s

ablony>. 

Dokument vydaný Světovou zdravotnickou organizací pro omezení kuřácké pandemie. 

Obsahuje kroky, na které by se jednotlivé země měly zaměřit k dosaţení cíle.  

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce. BOZP info [online].2002-2009 [cit. 2010]. 

Dostupné z WWW: <www.Bozpinfo.cz >.  

Tento portál se zabývá oblastmi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ochranou 

ţivotního prostředí v ČR a zaměřuje se na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, 

odbornou veřejnost i další uţivatele především z řad malých a středních podniků. Nalezneme 

zde články v rubrikách a zpravodajství z oblasti BOZP, kalendář akcí, odkazy na programy a 

kampaně na podporu BOZP v ČR. 

 

 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky. ÚZIS : Ústav zdravotnických informací 

a statistiky České republiky, 2003. 20 s. Dostupné z WWW: 

<http://www.google.cz/#hl=cs&source=hp&q=%C5%BDeny+a+mu%C5%BEi+v+%

C4%8D%C3%ADslech+zdravotnick%C3%A9+statistiky&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq

=&gs_rfai=&fp=5329b89174e210d4>. 
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Výzkum sleduje údaje o zdravotním stavu naší populace podle pohlaví. Ústav zdravotnických 

informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) předkládá pohled na zdravotní stav ţen a 

muţů podle údajů čerpaných z výběrových šetření. 

 

 MLČOCH, Zbyněk. Kuřákovy plíce [online]. 2003-2010 [cit. 2010]. Dostupné z 

WWW: <http://www.kurakovaplice.cz/ >.  

 

Stránky obsahují souhrn odborných článků a publikací nejen předních odborníků zabývajících 

se problematikou kouření. Můţeme zde nalézt fotografie, videa a další odkazy. 

 

 Česká koalice proti tabáku. Kouření a pracovní prostředí : Program Nekuřácký 

podnik. Česká koalice proti tábaku, 2005. 37 s. Dostupné z WWW: 

<http://www.dokurte.cz/download/Koureni_a_pracovni_prostredi_NEW.pdf>. 

 

Dokument obsahuje souhrn informace o kouření a pracovním prostředí, tabákové epidemii, 

zahraničních zkušenostech, ekonomických dopadech a situaci v ČR. 
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3. Kouření 

3.2 Historie 
 

Tabák je stará kulturní rostlina Střední Ameriky. Slouţil v předkolumbovské době indiánům, 

v první řadě k náboţenským účelům a léčebným metodám. Ţe se tabák kouřil uţ v dobách 

minulých, dokazují nálezy dýmek v hrobech starých Aztéků, ti jej také ţvýkali, šňupali a 

pravděpodobně i polykali, většinou však spolu s dalšími látkami, zvláště halucinogenními. [1] 

 

Starověk a středověk v Evropě neznal tabák. S uţíváním tabáku se jako první seznámil 

Kolumbus, který v roce 1492 přistál u břehů Kuby. Ve stejném roce byl dovezen tabák do 

Evropy, semena dorazila aţ v roce 1518. Popularizace tabáku mezi Evropany je připisována 

francouzskému velvyslanci v Portugalsku Jeanovi Niccotovi, který v roce 1560 poslal 

Kateřině Medičejské na francouzský královský dvůr tabáková semena a rozdrcené listy. [1] 

 

Tabák byl povaţován za všelék. Tato pověra vzala za své uţ koncem 16. Století. Od 17. 

století se začal rychle rozmáhat ve světě tabákový průmysl a všechny státy zavedly státní 

tabákový monopol. Jako první tabákový monopol zavedlo v roce 1575 Španělsko. [1] 

 

3.2.1 Cigaretový „boom“ 

První cigaretu si ubalil do papírové tyčinky od střelného prachu a vykouřil egyptský voják 

v turecko-Egyptské válce v roce 1832, kdyţ se mu rozbila dýmka. Od toho roku začaly 

vytlačovat ostatní způsoby pouţívání tabáku. V roce 1843 se ve Francii začínají vyrábět 

cigarety. [1] 

 

Rozmach cigaret se urychlil automatizací výroby. V roce 1881 a Americe byl patentován 

přístroj na výrobu cigaret.[2] Do Evropy se dostává automatická výroba na počátku 20. 

století.[3] Ovšem další rozmach cigaret přinesly světové války. Kouření cigaret přinášelo 

vojákům ve válce alespoň chvíle klidu a pohody. Po návratu z války dále seznamovali své 

okolí se zvykem kouřit. [4] 
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3.3 Tabákový kouř 

Tabákový kouř obsahuje 4000 plynných (92%) i hmotných (8%) látek. Samotný kouř z 

cigaret je zařazen do seznamu karcinogenů I A třídy (nejvyšší nebezpečnosti). V místnostech, 

kde se kouří, byla naměřena zvýšená koncentrace radioaktivního polonia-210.[5] 

Jsou to látky dráţdící oči a dýchací systém, toxické látky (jedy), mutageny (látky ovlivňující 

genetickou informaci v DNA chromozomů), karcinogeny (látky způsobující rakovinu), 

reproduktivně-toxické látky (látky zhoršující schopnost početí dítěte). [5] 

Obsahuje 64 karcinogenů, z nichţ IARC (International Agency for Research on Cancer) určila 

11 jako prokázaných lidských karcinogenů, 6 pravděpodobných a 46 moţných lidských 

karcinogenů (IARC, 1988-1996), např. dibenzantracen, benz-a-pyren, dimetylnitrosamin, 

dietylnitrosamin, NNK (metylnitrosamino-butanon), NNN (nitrosonornikotin), vinylchlorid, 

hydrazin, arzén). [6] 

Toxické látky zahrnují např. amoniak, akrolein, oxid uhelnatý (CO), formaldehyd, kyanid, 

nikotin, oxidy dusíku, fenol, oxidy síry. [5] 

Mezi nejnebezpečnější látky obsaţené v kouři patří oxid uhelnatý, nikotin a dehty. [7] 

3.4 Pasivní kouření 

Pasivní kouření znamená vdechování tabákového kouře, a to rovnou dvojího druhu. Při 

kouření cigarety vzniká jeden druh kouře při doutnání cigarety mezi dvěma potáhnutími a 

druhý je kouř vydechovaný samotným kuřákem. [9] 

Kouř pocházející z doutnajícího konce cigarety je svým sloţením odlišný od kouře aktivně 

vdechovaného. Zplodiny z doutnající cigarety vznikají při niţší teplotě koleem 400 ˚C a 

reagují s okolním vzduchem, proto některé škodliviny vznikají ve větším mnoţství neţ u 

kouře aktivně vdechovaného kuřákem. Při potaţení cigarety kuřákem, má konec cigarety 

teplotu kolem 1000˚C. [8], [9] 

Na následky pasivního kouření zemře v Česku ročně 3000 lidí. V zemích Evropské unie 22 

tisíc. Tabákový kouř je jednou z příčin náhlého úmrtí kojenců. U dětí zvyšuje riziko zápalu 

plic a zánětu středního ucha. Je příčinou i desetiny dětských leukemií. Dlouhodobé pobyty v 

zakouřených místnostech způsobují nekuřákům katary cest dýchacích, nádory plic, infarkty. 
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[10] Mezi dopady pasivního kouření na dospělé osoby patří dále poškození dolních dýchacích 

cest a sníţení plicní funkce.  Zvýšení rizika rakoviny plic v průměru o 20%. Zvýšené riziko 

kardiovaskulárních onemocnění - i krátkodobé vystavení pasivnímu kouření se můţe projevit 

jako infarkt myokardu, angina pectoris nebo náhlé úmrtí. Zvýšení rizika mozkové příhody aţ 

o 80%. [9] 

3.5 Nemoci způsobené kouřením 

Kouření přímé i pasivní způsobuje mnoho zdravotních problémů a nemocí. Zkracuje kuřákovi 

očekávanou délku ţivota. Přispívá ke vzniku nádorových onemocnění, má vliv na dýchací i na 

pohlavní systém, a spoustu dalších. 

 

Úmrtí na nemoci z kouření cigaret na Zemi se pohybuje na 4,8 milionů lidí za rok. Za dobu 

20. století zemřela na následky nemocí z kouření 1 miliarda lidí. Na následky kouření umírá 

celosvětově aţ 50 % kuřáků. 

 

Podle ČKPT v České republice z celkového počtu 18 000 úmrtí, ročně zemře 8 000 lidí na 

kardiovaskulární nemoci (nemoci srdce a cév), 8 000 lidí na rakovinu a asi 1 700 lidí na 

chronickou obstrukční plicní nemoc.  

 

3.5.1 Onemocnění dýchacího systému 

Tyto onemocnění bývají nejčastější, protoţe dýchací systém je první kontaktní místo těla 

s cigaretovým kouřem. 

 

Rakovina plic (bronchiální karcinom)[11] 

Rakovina plic je nejznámější příčinou smrti kuřáka a téměř se nevyskytuje u nekuřáků, kromě 

pasivních kuřáků. Tento nádor plic je velmi zrádný, jelikoţ se jeho přítomnost zjistí zpravidla 

velmi pozdě, kdy je jiţ velmi sloţité léčit. Zatím nebyla vyvinuta účinná screeningová 

metoda, která by odhalila počátky nádoru. Více neţ 90% rakoviny plic vzniká v důsledku 

kouření, jak aktivního, tak pasivního. S mnoţstvím vykouřených cigaret se riziko rakoviny 

plic zvyšuje. Toto riziko se dále ještě zvětšuje vysokým obsahem dehtu v cigaretách a 

pracovním prostředím, např. azbest. 

http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/zdravi/srdce-cevy-ateroskleroza.html
http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/zdravi/srdce-cevy-ateroskleroza.html
http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/zdravi/srdce-cevy-ateroskleroza.html
javascript:void(0)
http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/zdravi/chronicka-obstrukcni-plicni-nemoc-chopn/115-chopn-chronicka-obstrukcni-plicni-nemoc-priznaky-projevy-lecba-definice.html
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Dříve se bronchiální karcinom objevoval častěji u muţů. Tento rozdíl mezi pohlavím byl 

způsoben tím, ţe více kouřili muţi. Současný trend mezi ţenami však tento rozdíl pomalu 

vyrovnává. Ţeny jsou ke škodlivinám obsaţených v cigaretovém kouři více vnímavé. 

 

Obrázek 1:Modely plíce poškozené kouřením a zdravé plíce 

Na obrázku 1 vidíme modely plic, které dávají grafický pohled na příčiny poškození 

kouřením. Zdravá plíce je růţová a bez veškerých abnormalit. Naopak postiţená plíce je černá 

a má na sobě šedivobílý nádor a je pokryta pórovitými bublinami způsobenými emfyzémem.  

 

 

Obrázek 2: Srovnání zdravé a nemocné plicní tkáně 

 

Obrázek 2 zachycuje vlevo normální plicní tkáň s dobře viditelnou průduškou (bronchem), 

vpravo plicní tkáň změněná rozsáhlým nádorem průdušky a difuzními změnami na plicní 

tkáni.  

 

 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 

Lidově se jí říká kuřácké astma. Je to vleklé zánětlivé onemocnění průdušek. Pokud nedojde 

léčbě, průdušky se pomalu zuţují a dochází k uzavírání dýchacích. CHOPN sdruţuje zánět 

průdušek a rozedmu plic. Největší vliv na rozvoj nemoci mají škodliviny, které nemocný 

inhaluje, především tabák, ale i další průmyslové zplodiny. CHOPN často vyvolává závaţné 
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systémové komplikace. Toto onemocnění značně zhoršuje kvalitu ţivota, sniţuje toleranci 

fyzické námahy, přináší nepříjemné příznaky, jako dušnost, kašel, vykašlávání hlenů. Přestoţe 

je CHOPN onemocnění plic, ovlivňuje i další orgány jako např. srdce.[11] 

 

Pokud člověk s CHOPN přestane kouřit v době diagnózy, má velmi dobrou prognózu, ţe se 

mu onemocnění nebude tak rapidně zhoršovat a má šanci, ţe se jeho stav zlepší. Je velmi 

sloţité ovlivnit onemocnění léčbou. Lidé s CHOPN sice netrpí bolestmi, ale dušnost je 

pacienty zpravidla vnímána hůře neţ bolest. Základním předpokladem prevence je abstinence 

kouření.[11] 

 

Hlavní příčinou vzniku CHOPN je kouření. Podílí se celými 75 %! Kouření zrychluje pokles 

plicních funkcí 3x více neţ u nekuřáků. Přidávají se ještě další faktory, například zplodiny 

z topení tuhými palivy, vaření na plynu bez dobrého odvětrání, výfukové plyny, dlouhodobý 

pobyt v kouři nebo v prašném prostředí. Na vznik CHOPN mají vliv také opakované infekce 

horních cest dýchacích, chlad a pobyt ve vlhkém prostředí.[12] 

 

Varujícími příznaky jsou vleklý kašel, vykašlávání hlenu, zhoršující se zadýchávání. Pokud se 

objeví popsané obtíţe, měl by kuřák nebo pacient ihned vyhledat lékaře. Včasná terapie a 

úprava ţivotního stylu, včetně zanechání kouření dávají větší naději na účinnou terapii.[12] 

 

 
Obrázek 3: Vzhled průdušek při nemoci CHOPN 

Na obrázku vidíme průdušky vedoucí do systému plícních sklípků. Na horním obrázku je 

zdravá průduška. Na spodním obrázku vidíme průdušku s onemocněním CHOPN, kdy řada 

původně malých sklípků ztratila své stěny a spojila se do velkých šedivých vaků. 
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Nádor hrtanu 

Dalším příklad zhoubného onemocnění způsobeného kouřením. Nejčastěji se zrodí na 

hlasivkách, proto nejvarovnějším příznakem je chrapot trvající déle neţ 3 týdny. Léčba tohoto 

typu nádoru je chirurgická - odstranění celého hrtanu i s hlasivkami a zpravidla tedy 

následnou ztrátou hlasu. [11] 

Ranní kuřácký kašel 

Obranná reakce našeho organizmu, kdy se průdušky snaţí zbavit škodlivin, které kuřák 

vdechl v kouři. Kašel přichází ráno, protoţe řasinky v dýchacích cestách jsou přes den 

utlumené kouřem a probouzí se aţ po několika hodinách nekouření - ráno. Kuřáci vědí, ţe 

tento ranní kuřácký kašel utlumí cigaretou. Tím opět uspí své průduškové řasinky, čímţ 

ovšem znemoţní proces zbavování se škodlivin a nečistoty zůstávají v dýchacích cestách dál. 

[11] 

Další zhoubné nádory, na jejichž vzniku se podílí vliv kouření 

Nádor jazyka zachycen na obrázku 4 a nádor rtu na obrázku 5, které se častěji vyskytují při 

kouření dýmky. Nádor ţaludku, který vzniká tak, ţe část vdechovaného vzduchu se dostává 

do ţaludku, který má málo odolnou stěnu k toxickým látkám z cigaretového kouře. Dále 

nádory močového měchýře, děloţního čípku, ledvin a slinivky břišní. [11] 

                                                 

        Obrázek 4: Nádor jazyka                                                 Obrázek 5: Nádor rtů 

 

 

3.5.2 Kardiovaskulární systém 

Kardiovaskulární systém je značně poškozen škodlivinami obsazenými v cigaretách. 



10 

 

 

Cévy  

Nikotin podporuje a urychluje vznik aterosklerózy, kornatění cév. Zjednodušeně si to lze 

představit jako usazování tuku ve stěnách cév a postupné zuţování cév. Taková masa tuku ve 

stěně můţe vyvolat prasknutí a vytvoří se v tomto místě sraţenina, která způsobí tzv. infarkt v 

oblasti, kterou daná céva zásobuje. Podle místa vzniku můţe dojít k infarkt myokardu, cévní 

mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin, infarkt ledviny. [11] 

Srdce 

Srdce trpí nedostatkem krve bohaté na kyslík. Krev kuřáka je ochuzena o kyslík, čímţ je 

způsobena nedostatečná výţiva srdeční tkáně. V souvislosti s vyšší srdeční zátěţí se u kuřáků 

objevuje zvýšení krevního tlaku. Poškození plic znemoţňuje správný průtok krve plicní tkání, 

v důsledku toho je srdce nuceno zvýšit svůj výkon. Na obrázku vlevo vidíme poškozené srdce 

kuřáka, na obrázku vpravo je zdravé srdce nekuřáka. [11] 

                                             

                   Obrázek 6: Srdce kuřáka                    Obrázek 7: Srdce nekuřáka 

 

Cévní mozková příhoda (CMP) 

Cévní mozková příhoda je nepříjemná komplikace aterosklérozy (ucpávání a zúţení cév). 

Cévní mozková příhoda je způsobena uzávěrem mozkové tepny nebo krvácením do mozku. 

Projevy CMP jsou velmi rozmanité. Závaţnější příhoda se obvykle projevuje ztrátou vědomí   

a poruchou hybnosti (nejčastěji jednostranným ochrnutím). Pacient můţe mít také poruchy 

citlivosti, poruchy mozkové či okohybné inervace, můţe zvracet, mít bolesti hlavy a další 
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příznaky. Bohuţel pacienti často přichází k lékaři pozdě, protoţe čekají, ţe je např. brnění 

rukou přejde. [11] 

 

Ischemická choroba dolních končetin 

Ischemická choroba dolních končetin je velmi častá. Cévy vedoucí do dolních končetin se 

velmi snadno zanáší a ucpávají, tím se zhoršuje prokrvenost dolních končetin. Projevuje se 

prudkou bolestí, která přichází po určité době (sekundy) pohybu. V kombinaci s diabetes 

mellitus (cukrovka) můţe vzniknout a gangréna, která se léčí amputací. Kouřící cukrovkář má 

40x vyšší riziko, ţe mu amputují nohu s gangrénou neţ nekuřák bez cukrovky. [11] 

Krev 

Kouření zvyšuje sráţlivost krve. Pokud ţena uţívá hormonální antikoncepci a kouří, má 

výrazně zvýšené riziko vzniku plicní embólie. Krev má niţší saturaci kyslíkem, tzn. krev 

kuřáka obsahuje méně kyslíku neţ nekuřáka. Tkáně kuřáka trpí nedostatkem kyslíku - dusí se. 

Navíc krev kuřáka obsahuje vyšší obsah oxidu uhelnatého, který je u nekuřáka minimální. 

[11] 

3.5.3 Další onemocnění 

Gastrointestinální trakt 

Kromě výše jmenovaného karcinomu ţaludku kuřáci trpí velmi často vředovým 

onemocněním ţaludku a dvanácterníku. Velmi pravděpodobný je vliv ţivotního stylu, kdy si 

kuřák zapaluje svou první ranní cigaretu nalačno. Situace se zhoršuje, pokud kuřák k této 

cigaretě pije černou kávu. [11] 

Pohlavní systém 

Nikotin odbourává estrogen. Proto mají kuřačky vyšší riziko srdeční příhody neţ jejich 

vrstevnice. Mají problémy s menstruačním cyklem, přicházejí do menopauzy dříve. Hůře 

dosahují orgasmu. Mají poničenou membránu vajíček, proto je pro ně často velmi obtíţné 

otěhotnět. [11] Nikotin degraduje i testosteron. Kouřící muţi mají po několika prokouřených 

letech problém s impotencí, která je umocněná ještě aterosklerózou. [11] 
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Imunitní systém 

Kouření sniţuje imunitu, v důsledku cigaretového kouře se sniţuje reakce bílých krvinek na 

infekci a cizorodý materiál. V cigaretovém kouři je více neţ 1000 radikálů, které napadají 

buněčné membrány a narušují je. Kuřáci mají navíc poškozeny sliznice v dýchacích cestách, 

coţ usnadňuje vstup mikroorganismů do těla. Kuřáci tak mají zvýšené riziko onemocnění 

infekčními chorobami a zpravidla tedy trpí častěji chřipkou, rýmou apod. [11] 

ORL 

Kuřáci mají uši více citlivé na hluk a častěji přichází k ORL specialistovi s akutním 

akustickým traumatem. Lidé pobývající v zakouřeném prostředí častěji trpí na záněty 

středního ucha, coţ je typické pro děti vystavené pasivnímu kouření. Kuřák častěji trpí záněty 

horních cest dýchacích. Příčin je několik například sníţená imunita, cigaretový kouř brání 

pohybu řasinek v dýchacích cestách, coţ je hlavní obranná reakce našeho organismu před 

infekcí. [11] 

Oči, zuby, vlasy 

Nejčastější příčina získané slepoty v Evropě je kouření. Je to dáno prasknutím cévy v sítnici. 

Cigaretový kouř obsahuje formaldehyd, který dráţdí sliznice, coţ je důvod zarudnutí a pálení 

očí u aktivních i pasivních kuřáků. Kouření cigaret zvyšuje kazivost zubu, podílí se na vzniku 

paradontózy. Kuřákům snadněji vypadávají vlasy, dříve se jim vytvoří vrásky (vliv vysoké 

teploty blízko pokoţky tváře). Kuřáci ztrácejí mladistvý vzhled a vypadají starší. [11] 

Kouření v těhotenství 

Rizikem pro správný nitroděloţní vývoj není pouze je-li matka kuřačka, ale i pokud se matka 

vystavuje pasivnímu kouření. V obou těchto případech působí kouř negativně na plod. 

Hlavními činiteli poškozujícími vývoj jsou pravděpodobně oxid uhelnatý a nikotin. Oxid 

uhelnatý můţe způsobit hypoxii, tedy „dušení“ plodu. Nikotin sniţuje prokrvení placenty, 

přechází do krve zárodku a ovlivňuje tak přímo cévní, nervový a zaţívací systém dítěte. [11] 

Mezi nejčastější důsledky patří například to, ţe děti matek, které byly během těhotenství 

vystaveny pasivnímu kouření nebo kouřily, se rodí asi o 150 g lehčí, coţ je výrazný hendikep 

pro jejich další ţivot. Riziko samovolného potratu je zvýšeno asi o 50%. Perinatální úmrtnost 
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(tj. úmrtnost v rozmezí 20. týden těhotenství aţ 28. den po porodu) je zvýšena o 50%. Aktivní 

kouření matky a vystavení dítěte pasivnímu kouření po narození zvyšuje riziko syndromu 

náhlého úmrtí kojence 2,5 – 3,5krát. [11] 

4. Legislativa v EU 

 

Kouření se v současné době stává celosvětovým problémem. Podle Světové zdravotnické 

organizace má charakter pandemie. Kouření je v EU nejčastější příčinou úmrtí, kterým lze 

zabránit. Povědomí o škodlivých vlivech kouření se zlepšuje. Unie se snaţí zabránit lidem, 

aby začali kouřit, pomáhá kuřákům přestat kouřit, chrání občany před vlivem tabákového 

kouře a omezuje reklamu a prodej tabákových výrobků. [13]  

 

4.1 Světová zdravotnická organizace – The World Health Organization (WHO) 

4.1.1 Historie 

V roce 1945 na Konferenci OSN o mezinárodní organizaci její účastníci jednohlasně schválili 

návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické organizace v rámci 

OSN. O rok později v roce 1946 v New Yorku podepsalo 61 států z celého světa včetně 

Československa (které vystupuje po rozdělení státu v r. 1993 jako samostatný členský stát) 

Zakládací smlouvu Světové zdravotnické organizace. Zakládací smlouva nabyla platnosti 7. 

dubna 1948, kdyţ 26 z 61 států, které jí podepsaly, ratifikovaly svůj podpis a uloţili oficiální 

ratifikační listiny u generálního tajemníka OSN. Toto datum – 7. duben 1948 – je uznáváno 

jako datum vzniku Světové zdravotnické organizace. Od té doby se tento den na celém světě 

oslavuje jako Světový den zdraví.  [14] 

4.1.2 Činnost WHO 

Od svého vzniku v roce 1948 podporuje Světová zdravotnická organizace mezinárodní 

technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné 

odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského ţivota. Cílem 

činnosti organizace je dosaţení co nejlepšího zdraví pro všechny. [14] 

Hlavní směr je dosaţení nejvyšší moţné úrovně zdraví. WHO  vypracovává zdravotní politiky 

dle potřeb členských států vytváří výzkumné programy, podle kterých dále vytváří normy a 

standarty, poskytují technickou podporu, monitorují a hodnotí zdravotní trendy. [15] 

mailto:http://policy.who.int/cgi-bin/om_isapi.dll?hitsperheading=on&infobase=basicdoc&jump=Constitution&softpage=Document42
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4.1.3 Politika WHO 

Řídícím orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáţdění (WHA – The World Health 

Assembly) sloţené z 193 členských států. Schází se kaţdý rok v květnu v Ţenevě. Jeho 

rozhodnutí a strategie realizuje Výkonná rada (EB – The Executive Board), kterou tvoří 34 

zdravotnických expertů jmenovaných vládami a která se schází dvakrát do roka. 4lenové rady 

jsou voleni na období tří let. [16] 

Organizace je vedena generální ředitelkou organizace Dr. Margaret Chan z Číny, která do 

funkce nastoupila 4.ledna 2007.[15] Více neţ 8 000 lidí z více neţ 150 zemí pracuje pro 

organizaci ve 147 kancelářích v různých zemích, v šesti regionálních pobočkách a na ústřední 

v Ţenevě. [16] Regionální úřad pro Evropu se nachází v Kodaňi v Dánsku. [15] 

 

4.2 WHO FTCT 

Klíčovým dokumentem, který připravila WHO pro omezení další kuřácké pandemie je 

Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (WHO Framework 

Convention of Tobacco Control, WHO FCTC). Je podepsaná 168 stranami a 141 stranami 

včetně Společenství ratifikovaná. Je první mezinárodní úmluvou o veřejném zdraví, jejímţ 

cílem je ochránit nynější i budoucí generace před ničivými dopady tabáku. Negativní dopady 

tabákového průmyslu můţeme pozorovat hned v několika sférách. Zdravotní, ekonomické, 

enviromentální i sociální sféře. Shrnuje hlavní kroky, které je nutné přijmout k zastavení 

tabákové epidemie na jednotlivých úrovních. Obsahuje rovněţ celou řadu doporučení. Jedním 

z nejvýznamnějších je začlenění diagnostiky a léčby závislosti na tabáku do systému 

zdravotní péče. S tabákem a kouřením je spojena také skupina závaţných mezinárodních 

problémů (např. reklama na tabákové výrobky, neexistující omezení mezinárodního trhu, 

pašování oslabující opatření na ochranu veřejného zdraví a zároveň připravující státy o příjmy 

z daní apod.). Řešení těchto a dalších souvisejících problémů je cílem Rámcové úmluvy o 

kontrole tabáku. [17] 

 

Úmluva byla vypracována v průběhu čtyř let, od roku 1993 do roku 2003. Během této doby 

probíhala jednání mezi členskými státy Světové zdravotnické organizace. 21. května 2003 

byla přijata a v platnost vstoupila 27. února 2005. [18] 

http://www.who.cz/zaklorg.htm
http://www.who.int/countries/en/index.html
http://www.who.cz/zaklinf.htm
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4.2.1 Souhrn obsahu 

Reklama, propagace a sponzorování (Článek 13) 

Rozsáhlý zákaz obsahuje: 

- Rámcová úmluva vyţaduje, aby všechny členské země přijaly rozsáhlý zákaz reklamy na 

tabákové výrobky, včetně propagace a sponzorování, v období do pěti let od ratifikace; zákaz 

musí obsahovat také nadnárodní reklamu, která má původ na teritoriu daného státu. 

- Definice reklamy, propagace a sponzorování je široká a zahrnuje jak přímé, tak nepřímé 

formy. V zemích kde by to mohlo být v rozporu s ústavou, vyţaduje Úmluva přijetí omezení 

reklamy, propagace a sponzorování, včetně reklamy přesahující hranice, v rámci vlastních 

ústavních principů. 

- Členské země souhlasí s moţností vypracovat protokoly o hranice přesahujících opatřeních, 

například technické aspekty předcházení nebo zablokování reklamy prostřednictvím internetu 

a satelitní televize. [19] 

 

Balení a označování (Článek 11) 

Vyţadována jsou velká zdravotní varování. Členské státy souhlasí, ţe ideálně by zdravotní 

varování měla zabírat 50% nebo více velké plochy kaţdého balení, coţ pro běţné balení 

znamená přední a zadní strany. Členské státy jsou zavázány přijmout zdravotní varování, 

která zahrnují minimálně 30% hlavní plochy kaţdého balení do tří let od ratifikace. Zdravotní 

varování musí obsahovat soubor několika variant v oficiálních jazycích země, mohou 

obsahovat obrázky a piktogramy. [19] 

 

Zavádějící a klamná označení musí být zakázána. 

Členské země souhlasí se zákazem zavádějících a klamných označení na obalech tabákových 

výrobků do tří let od ratifikace. Výzkumy ukázaly, ţe cigarety označené jako “light”, “mild”, 

“lehké”, “low tar”, “s nízkým obsahem dehtu” jsou stejně nebezpečné jako ty označované za 

běţné a proto zákazníka klamou ohledně rizika, které způsobuje jejich uţívání. Přestoţe 

Úmluva nespecifikuje označení, která by měly členské země zakázat, vědecký výzkum 

jednoznačně podporuje zákaz termínů jako “light”, “mild”, “lehké”, “low tar”, “s nízkým 

obsahem dehtu”.[19] 
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Pasivní kouření (Článek 8) 

Nekuřáci musí být chráněni před tabákovým kouřem na pracovištích, ve veřejné dopravě a ve 

vnitřních veřejných prostorách. Úmluva konstatuje, ţe bylo prokázáno, ţe expozice 

tabákovému kouři způsobuje smrt, onemocnění a postiţení. Poţaduje, aby všechny členské 

státy přijaly efektivní opatření k ochraně nekuřáků před tabákovým kouřem na veřejných 

místech včetně pracovišť, veřejné dopravy a vnitřních veřejných prostor – důkazy potvrzují, 

ţe pouze úplný zákaz kouření je účinná ochrana nekuřáků. [19] 

 

Pašování (Článek 15) 

Je poţadován účinný postup proti pašování. Poţadovaná opatření zahrnují obchodování s 

tabákem takovým způsobem, aby byl jasný původ a určení výrobku, dále spolupráci při 

omezování pašování, dodrţování zákonů a soudních procesech. [19] 

 

Zdanění & bezcelní prodej (duty-free) (Článek 6) 

Je doporučeno zvýšení zdanění. Úmluva uvádí, ţe “kaţdý členský stát má vzít v úvahu 

národní cíle ochrany zdraví týkající se kontroly tabáku” při zdanění cigaret a cenové politice. 

Zvýšení cen prostřednictvím zdanění a jinými způsoby “je efektivní prostředek ke sníţení 

spotřeby tabáku v různých sociálních skupinách populace, především mezi mladými lidmi.” 

Bezcelní prodej (duty-free) je není žádoucí. Členské země mohou zakázat 

nebo omezit bezcelní prodej tabákových výrobků. [19] 

 

Regulace výrobků & složení výrobků (Články 9 & 10) 

Tabákové výrobky musí být regulovány. Členské státy souhlasí se zavedením principů a 

doporučených postupů, které by umoţnily všem zemím regulovat sloţení tabákových 

výrobků. Sloţení výrobků musí být deklarováno. Členské státy by měly na výrobcích 

vyţadovat, aby vládě odhalili sloţení svých tabákových výrobků. [19] 

 

Odpovědnost (Články 4.5 a 19 ) 

Zákonná opatření jsou doporučována jako strategie kontroly tabáku. Úmluva uvádí, ţe 

otázka odpovědnosti a povinností je důleţitou součástí komplexního programu na kontrolu 

tabáku a ţe členské země souhlasí, ţe zváţí legislativní a další právní postupy ke kontrole 

tabáku. Členské státy také souhlasí se vzájemnou spoluprací v zákonných postupech na 

kontrolu tabáku. [19] 
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Dohled nad Úmluvou (Článek 23) 

Nad dodržováním Úmluvy bude dohlížet Konference členských států. Rámcová úmluva 

zakládá Konferenci členských států (Conference of the Parties (COP)), která se sejde do 

jednoho roku od vstoupení Úmluvy v platnost. Konference má pravomoc monitorovat 

uplatňování dohody, přijímat protokoly, dodatky a pozměňovací návrhy Úmluvy a také 

ustanovovat podřízené orgány k plnění specializovaných úkolů. [19] 

 

Financování (Článek 26) 

Členské státy se zavazují k podpoře financování globální kontroly tabáku. 

Členské státy souhlasí, ţe budou mobilizovat finanční pomoc ze všech dostupných zdrojů na 

iniciativy na kontrolu tabáku v rozvojových zemích a v zemích s transformující se 

ekonomikou, včetně regionálních, mezinárodních a mezivládních organizací a jiných, 

veřejných i soukromých zdrojů. [19] 

 

4.3 Zelená kniha 

Zelené knihy jsou dokumenty zveřejňované Komisí EU vztahující se k určité oblasti politiky. 

Ukazují nám směr, kterým se regulace jednotného trhu bude v budoucnu ubírat. Tyto 

dokumenty jsou určeny především zúčastněným stranám, organizacím i jednotlivcům, které 

tím jsou vyzývány k tomu, aby se zapojily do procesu konzultace a debaty. Snaţí se vytvořit 

prostor k rozvaze a zahájit tak konzultaci na evropské úrovni na určité téma. Takové vyvolané 

konzultace jako reakce na zelenou knihu pak mohou vést aţ k vydání „bílé knihy“, která 

navrhne soubor konkrétních prostředků společné akce. [20] 

Protoţe podle Evropské komise je tabák stále nejčastější jednotlivou příčinou předčasného 

úmrtí a vzniku chorob v Evropské unii, byl vypracován dokument K Evropě bez tabákového 

kouře, kde najdeme doporučení pro členské státy k přijetí zákonů, které ochrání občany před 

tabákovým kouřem. [21] 

Podobným typem dokumentů jsou tzv. Bílé knihy. Ty jsou souhrnem opatření navrhovaných 

Evropskou komisí v určité oblasti. Někdy navazují na diskuze nad Zelenými knihami. Bílé 

knihy jsou dokumenty, které nastiňují postup v konkrétní problematice. Pro členské státy mají 

jen doporučující charakter. Pokud Rada EU schválí Bílou knihu, stane se z ní akční plán k 

řešení dané problematiky. [23] 
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4.3.1 K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU 

Zelená kniha s tímto názvem byla Komisí předloţena v Bruselu dne 30. 1. 2007 v konečném 

znění. Koordinované úsilí o „Evropu bez tabákového kouře“ je jednou z priorit politiky 

Komise týkající se veřejného zdraví, ţivotního prostředí, zaměstnanosti a výzkumu. 

Ve svém Akčním plánu pro zdraví a ţivotní prostředí (2004–2010) se Komise zavázala 

„rozvinout práci na zlepšování kvality vnitřního ovzduší, zejména povzbuzováním omezování 

kouření na všech pracovištích, a to vyuţitím jak právních mechanismů, tak i iniciativy 

zdravotní osvěty na evropské úrovni i na úrovni členských států“. [22] 

 

Vnitrostátní předpisy o tomto tématu se v jednotlivých členských státech značně liší. Komise 

je potěšena vynikajícími příklady, jaké dává Irsko, Itálie, Malta, Švédsko a některé části 

Spojeného království, a vybízí všechny členské státy, aby urychleně pokročily v zavádění 

účinných opatření na ochranu svých občanů před škodlivými účinky pasivního kouření. [22] 

 

Cílem této zelené knihy je zahájit široký proces konzultací a otevřít veřejnou debatu, do níţ se 

zapojí orgány EU, členské státy a občanská společnost; konzultace i debata mají dospět k 

závěru, jakou cestou se s pasivním kouřením v EU lze vypořádat nejlépe.  

 

Text Bílé knihy pro ČR, v českém jazyce, najdeme na stránkách www.dokurte.cz. Byl 

vypracován pro jako podklad pro další jednání. Obsahuje čísla, omezení, doporučení a 

problematiku týkající se tabáku v ČR i ve světě. 

 

Hospodářské dopady 

Zatíţení hospodářství jako celku zahrnuje přímé náklady související se zvýšenými výdaji 

zdravotnictví na onemocnění související s poţíváním tabáku a nepřímé náklady spojené se 

ztrátou produktivity i se ztrátami ve vybraných daních z příjmu a sociálním pojistném těchto 

nemocných kuřáků a pasivních kuřáků, kteří by jinak mohli mít placené zaměstnání.[24] 

 

Hospodářskou zátěţ nesou ve zvlášť vysoké míře zaměstnavatelé. Niţší produktivitou 

pracovníků způsobenou přestávkami na kouření a častější pracovní neschopností z důvodu 

nemoci. Dále jsou to škody způsobené poţárem zapříčiněným kuřáckými potřebami i další 

náklady na úklid a opakované vymalování místností, kde se kouří.[25] 

 

http://www.dokurte.cz/
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Politiky ve prospěch prostředí bez kouře budou některé kuřáky motivovat k tomu, aby kouřit 

přestali nebo aby kouření omezili, a proto můţe v tabákovém průmyslu dojít ke ztrátě zisků, a 

následně i ke sníţení zaměstnanosti v odvětvích, které s tabákem souvisejí. Pracovní místa v 

tabákovém průmyslu však představují poměrně malé procento celkových pracovních míst EU. 

V roce 2000 tvořili zaměstnanci na těchto místech (pěstování a zpracování tabáku, výroba) 

0,13 % celkového počtu zaměstnanců v EU-15.[26]  Peníze, které nyní lidé utratí za tabákové 

výrobky, navíc pravděpodobně utratí za jiné zboţí a sluţby, coţ vytvoří pracovní místa 

v jiných hospodářských odvětvích. 

Sníţení počtu aktivních kuřáků bude také pro členské státy znamenat ztrátu v příjmech z daní 

z cigaret (spotřební daň a DPH). Mělo by se však poznamenat, ţe i kdyţ ve většině zemí EU 

přináší zdanění cigaret značné daňové příjmy, není jejich podíl na celkovém státním rozpočtu 

výrazný (1–5 %). Výjimkou je Česká republika, Polsko a Řecko; v roce 1999 tato daň tvořila 

(v uvedeném pořadí) 6 %, 7 % a 9 % státních příjmů.[27] 

 

 Sociální dopady 

Významným nepřímým přínosem politik ve prospěch prostředí bez kouře bude zvýšení 

informovanosti lidí o nebezpečích aktivního i pasivního kouření, coţ přispěje k tomu, aby 

kouření přestalo být ve společnosti povaţováno za „normální“. Lze očekávat, ţe taková 

změna nazírání by vedla ke změně v chování kuřáků. Zejména by mohla: 

  Ulehčit kuřákům rozhodnutí přestat kouřit nebo kouření omezit a podporovat je 

             v procesu odvykání. [22] 

 Odradit děti a mládeţ od toho, aby s kouřením začaly. Největší vliv by zřejmě 

            měl zákaz kouření na místech zábavního odvětví, kde mladí lidí nejčastěji s cigaretami       

           „experimentují“. [22] 

 Odradit kuřáky od kouření v přítomnosti nekuřáků, zejména dětí a těhotných ţen, i 

tehdy, kdyţ na místě ţádná zákonná omezení neplatí (např. v domácnostech a 

soukromých automobilech). To je důleţité, neboť největší újma je působena dětem 

vystaveným pasivnímu kouření v domácnostech, na něţ se nemohou vztahovat ţádné 

předpisy. [22] 

 

Politiky ve prospěch prostředí bez dýmu by dále mohly odstranit socioekonomické nerovnosti 

týkající se zdraví. Pravděpodobnost, ţe člověk bude kouřit nebo bude vystaven sekundárnímu 

tabákovému kouři, totiţ značně narůstá, má-li tento člověk niţší úroveň vzdělání, niţší příjem 
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a zastává povolání s niţšími nároky na kvalifikaci; proto se očekává, ţe největší prospěch by 

opatření týkající se prostředí bez kouře přinesla nejvíce znevýhodněným sociálním 

skupinám.[22] 
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5. Legislativa v České republice 

Největším problémem v naší republice je nedostačující legislativní ošetření problematiky 

kouření, tabákových výrobků a nekuřáckého prostředí. Neexistuje jeden ucelený zákon, ale 

touto problematikou se zabývá několik zákonů a vyhlášek. Pro úplnost jsou to tyto:  

 Zákon č. 379/2005 Sb. - O opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (Úplné znění 

zákona). Zákon se zabývá omezením dostupnosti tabákových výrobků a zákazy 

kouření. Dále se věnuje omezením a zákazem prodeje tabákových výrobků a 

opatřeními směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými 

výrobky. [28] 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – Paragrafy týkající se tabáku (Úplné znění 

zákona). Obsahuje povinnosti zaměstnavatele zajistit a kontrolovat na pracovišti 

dodrţování zákazu kouření. [29] 

 

 Zákon č. 132/2003 Sb. O regulaci reklamy – Úplné znění zákona. Zákon stanovuje 

zákaz reklamy na tabákové výrobky a sponzorování, jehoţ účelem nebo přímým i 

nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky, jsou zakázány, pokud není dále 

stanoveno jinak. Dále upravuje podmínky, za kterých se zákaz na reklamu tabákových 

výrobků nevztahuje. [30] 

 

 

 Zákon č. 231/2001 Sb. – o rozhlasovém a televizním vysílání – Paragrafy týkající se 

tabáku (Úplné znění zákona) . Týká se provozovatelů vysílání, kteří jsou povinni 

nezařazovat do vysílání reklamy a teleshopping n tabák a tabákové výrobky. Pořady 

nemohou být sponzorovány osobami, jejichţ hlavním předmětem činnosti je výroba 

nebo prodej tabáku nebo tabákových výrobků. [31] 

 

 Zákon č. 353/2003 Sb. (Ve znění zákona č. 217/2005 Sb.). O spotřebních daních ( 

paragrafy týkající se tabáku, úplné znění zákona). Zákon stanoví zdaňování 

tabákových výrobků spotřebními daněmi a způsob značení a prodeje tabákových 

výrobků. Vymezuje daňové území a plátce daní. [32] 

http://www.dokurte.cz/download/protikuracky_zakon_2006.pdf
http://www.dokurte.cz/download/protikuracky_zakon_2006.pdf
http://www.dokurte.cz/download/zakon_262_vytah.pdf
http://www.dokurte.cz/download/zakon_262_vytah.pdf
http://www.dokurte.cz/download/zakon_262_vytah.pdf
http://www.dokurte.cz/download/zakon_40_1995.pdf
http://www.dokurte.cz/download/231_2001_rozhl_tv_vysilani-vytah.pdf
http://www.dokurte.cz/download/231_2001_rozhl_tv_vysilani-vytah.pdf
http://www.dokurte.cz/download/231_2001_rozhl_tv_vysilani-vytah.pdf
http://www.dokurte.cz/download/231_2001_rozhl_tv_vysilani-komplet.pdf
http://www.dokurte.cz/download/353_2003_o_spotrebnich_danich-vytah.pdf
http://www.dokurte.cz/download/353_2003_o_spotrebnich_danich-vytah.pdf
http://www.dokurte.cz/download/353_2003_o_spotrebnich_danich-vytah.pdf
http://www.dokurte.cz/download/zakon_353_2003.pdf
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 Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví (Úplné znění zákona). Tento zákon 

upravuje práva a povinnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu 

orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. Veřejným zdravím je 

zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin, který je určován souhrnem přírodních, 

ţivotních a pracovních podmínek a způsobem ţivota. Ochrana a podpora veřejného 

zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých ţivotních a 

pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících 

onemocnění, ohroţení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí 

souvisejících s prací a jiných významných poruch 

zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohroţení veřejného zdraví je stav, při kterém 

jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhoţ míra zátěţe 

rizikovými faktory přírodních, ţivotních nebo pracovních podmínek překračuje 

obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. [33] 

 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví poţadavky na 

tabákové výrobky. Obsahuje dělení tabákových výrobků na skupiny a podskupiny, 

označování obalů a varování na obalech tabákových výrobků, omezuje obsah dehtu, 

nikotinu a oxidu uhelnatého na cigaretu. [34] 

 

 Vyhláška č. 137/2004 - O hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

(Úplné znění vyhlášky) (Zákon 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami se 

odvolává na tuto vyhlášku v §8 odst.1) písm.c) - kouření v zařízeních společného 

stravování). Určuje zákaz kouření v zařízeních společného stravování provozovaných 

na základě hostinské činnosti, pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené 

pro kuřáky a označeny zjevně viditelným nápisem "Prostor vyhrazený pro kouření" 

nebo jiným obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle poţadavků 

stanovených zvláštním právním předpisem. [35] 

 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 113/2005 Sb. - o způsobu označování potravin 

a tabákových výrobků (Úplné znění vyhlášky). [36] 

http://www.dokurte.cz/download/258_2000_ochrana_verejneho_zdravi-komplet.pdf
http://www.dokurte.cz/download/137_2004%20vyhl%20o%20hygien%20ve%20stravov%20sluzb.pdf
http://www.dokurte.cz/download/113_2005%20vyhl%20o%20oznacovani%20-%20komplet.pdf
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 Vyhláška Ministerstva financí č. 467/2003 Sb. (novelizováno vyhláškou 276/2005 

Sb.) o pouţívání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků (Úplné znění 

vyhlášky). [37] 

 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při 

zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret (Úplné znění 

vyhlášky).[38] 

Změnu v přístupu státu i v obecném postoji můţeme pozorovat v souvislosti s přibliţováním 

ČR Evropské Unii a se vstupem do EU. Dobrý a podstatným krokem bylo připojení ČR 

v červnu 2003 k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku – mezinárodní dohoda, která specifikuje 

nezbytná opatření k zastavení tabákové epidemie. [39] 

  

5.1 Nekuřácký podnik 

Program je určen podnikům, které se rozhodly následovat evropské trendy a zavést nekuřácké 

pracovní prostředí. Smyslem je zajistit efektivitu při pokusech zaměstnavatelů o zavedení 

nekuřáckých pracovišť. Program umoţňuje úspěšné přijetí nekuřáckého pracovního prostředí 

ze strany zaměstnanců hlavně tím, ţe jim jsou poskytnuty dostatečné informace a 

kvalifikovaná pomoc. Podnik, který absolvuje tento program, získá certifikát od České 

koalice proti tabáku (ČKPT). [40] 

 

Většina lidí tráví na pracovišti 1/3 dne, pět dní v týdnu po dobu asi 40 let.[41] Přítomnost 

tabákového kouře na pracovišti je vysoce kontaminující. Kouř z cigaret je směsí asi 5000 

chemických látek, z nichţ je 60 prokázaných karcinogenů. Nebezpečí představuje vdechování 

kouře jak pro kuřáka, tak pro kouř vdechovaný při pasivním kouření.[41] 

 

Zavádění nekuřáckého prostředí má v současnosti formu firemní image. Kromě dobré pověsti 

a zviditelnění, má tento program spoustu dalších výhod. Jako nejpodstatnější bych uvedla 

ekonomické zlepšení v podnicích. Náklady na zaměstnance kuřáka, jsou vyšší (viz 

Ekonomické dopady). Dalším přínosem je zlepšení vztahů se zaměstnanci i v kolektivu.   

http://www.dokurte.cz/download/zakon_467_2003.pdf
http://www.dokurte.cz/download/zakon_467_2003.pdf
http://www.dokurte.cz/download/zakon_467_2003.pdf
http://www.dokurte.cz/download/275_2005%20vyhl%20o%20konecne%20cene%20cigaret.pdf
http://www.dokurte.cz/download/275_2005%20vyhl%20o%20konecne%20cene%20cigaret.pdf
http://www.dokurte.cz/download/275_2005%20vyhl%20o%20konecne%20cene%20cigaret.pdf
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5.1.1 Ekonomické důvody 

Hlavní ekonomické důvody jsou následující: 

 Pracovní neschopnost a nemocnost je vyšší mezi kuřáky neţ mezi nekuřáky (o 30% - 

50%) a to nejen z důvodů závaţných onemocnění jako nemoci srdce, cév a  

Onemocnění respiračního systému, ale také pro jejich větší náchylnost k nastydnutí, 

virózám a chřipce. [42] 

 Sníţená produktivita práce (průměrný kuřák vykouří v pracovní době asi 7 cigaret, coţ 

reprezentuje při 6 – 10  minutách na jednu cigaretu přibliţně 1 hodinu čistého času + 

cesta do kuřárny, související rituály). [42] 

 Předčasný odchod do důchodu, invalidní důchod. [42] 

 Vyšší úrazovost a vyšší riziko vzniku nemoci z povolání. [42] 

 11 % Poţárů má příčinu v cigaretě. [42] 

 Náklady na provoz (častěji obnova elektrických zařízení, malování a úklid pracovišť, 

výměna podlahové krytiny, záclon apod.). [42] 

 

Stejně jako další ekonomické souvislosti uţívání tabáku, nejsou konkrétní data o ztrátách pro 

zaměstnavatele způsobených kouřením zaměstnanců dostupná pro ČR, a proto hrubé odhady 

můţeme získat jen srovnáním dat ze zahraničí. 

 

Příklad: ukázka ekonomické ztráty na jednoho průměrného zaměstnance – kuřák (Kanada) 

[42] 

 

 

zvýšená nemocnost absence v práci 
328 USD 

sníţená produktivita 3.107 USD 

zvýšené náklady na pojištění 107 USD 

zajištění chodu kuřáckých koutků a míst, kde je 

dovoleno kouřit 
121 USD 

celkem náklady na rok a 1 kuřáka 3.664D 

 

5.2 Kouření na pracovišti v číslech 

Tato statistika byla vypracována pro potřeby programu Nekuřácký podnik v roce 2003. Od 

zmíněného roku podobná statistika, se zaměřením na zjištění počtu kuřáků v rámci 
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pracovního prostředí, neproběhla. Poměr kouřících a nekouřících pracovníků vídíme na 

obrázku 8. 

 

 

Obrázek 8: Graf poměru kuřáků na pracovišti 

 

 

 Podle výzkumu  Státního zdravotnického ústavu z roku 2008 byl zjištěn fakt, ţe ve 

vazbě na kuřáctví a dosaţeného vzdělání, je více kuřáků s učňovským vzděláním. 

Mezi lidmi se vzděláním vysokoškolským jich bylo.[46] 

 

 Čtvrtina kuřáků prohlašuje, ţe by chtěla s kouřením přestat (28%) a více neţ třetina 

(37%) by chtěla dosáhnout sníţení počtu vykouřených cigaret. [39] 

 

 Kouření je pro většinu z nich automatický zvyk, v mnoha oblastech sycený rituálem 

zapalování cigarety a kouření při různých příleţitostech, nejčastěji v souvislosti 

s konzumací jídla a pití (81%).[39] 

 

 Čím je kuřák silnější, tím častěji se z něho stává na pracovišti problémový člověk, i 

kdyţ on sám to tak zřejmě nevnímá. Informace směrované skalním kuřákům by měly 

být věcné a co nejvíce o zdraví, neboť to je dominantní aspekt, který jsou tito lidé 

ochotni argumentačně vstřebávat. [39] 

 

60%14%

18%
8%

Stav kuřáků na pracovišti

1. Nekuřáci 

2. Kuřák, který vykouří do 10 cigaret za den

3. Kuřák, který vykouří od 10 do 20 cigaret za den

4. Kuřák, který vykouří více než 20 cigaret za den
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 Do nekuřácké rodiny patří polovina ekonomicky aktivních muţů, 55% a dvě třetiny 

ţen, 66%. Častěji nekouří lidé s profesí zaloţené na duševní práci[39] 

 

 Kouření se podepisuje na atmosféře ve firmě, nekuřáci se setkávají s porušováním 

zákazu kouření, coţ při benevolenci zaměstnavatele můţe vytvářet konflikty s kuřáky. 

[39] 

 

 Nekuřáci na kuřácích nejvíce nesnášejí to, ţe díky nim jsou ohroţováni na zdraví, 

páchnou po cigaretách a dostávají se do střetu se sobeckostí, nepřizpůsobivosti osob 

závislých na cigaretě, upírajících jim právo na zdravé ţivotní prostředí. [39] 

 

 Nekuřáci nejsou zvyklí se vehementně bránit, jsou často tolerantní, řada nekuřáků 

spíše trpí, nechce vyvolávat konflikty a vyznává zásadu, ţe se vyplácí starat se sám o 

sebe, neprovokovat. Zkušenosti s přizpůsobením se kuřáckým zvyklostem mají 

poměrně časté (např. téměř kaţdý druhý nekuřák byl nucen pracovat v zakouřeném 

prostředí nebo s neúspěchem ţádal kuřáka, aby nekouřil), děravá opatření firmy a její 

nedůslednost spíše nahrávají kuřákům neţ nekuřákům. [39] 

 

 Nekuřáci by přivítali účinná opatření, která by firmy byly povinny rozpracovat, 

dodrţovat a kontrolovat. Podporovali by různé eventuality vedoucí k eliminaci počtu 

kuřáků a jejich zvyklosti kouřit v práci. Tuto deklarovanou podporu je ţádoucí 

zvyšovat a zreálňovat informacemi cílenými na nekuřáckou obec. Např.: ţe nekuřáci 

mají právo dýchat čistý vzduch, co způsobuje pasivní kouření, jaké ztráty jsou 

způsobovány firmě kuřáckými přestávkami, co je uvedeno v Zákoníku práce, ţe 

tolerance není na místě, neboť bezohlední nejsou oni, ale kuřáci, apod. [39] 

 

Podle průzkumu České koalice proti tabáku by polovina kuřáků přijala nekuřácké pracoviště 

bez problému. Kuřáctví sniţuje produktivitu práce. Průměrný kuřák vykouří asi sedm cigaret 

denně, coţ znamená šest aţ deset minut na jednu, tedy aţ hodinu času plus dobu na cestu do 

kuřárny. Kvůli pracovníkům, kuřákům, přicházejí firmy ročně o tisíce pracovních hodin.  

Nemocnost mezi kuřáky je vyšší. Tam, kde se kouří je třeba častěji uklízet, malovat, měnit 

podlahové krytiny či záclony. [47] Nervozita, nesoustředěnost a špatná nálada. Toto jsou 

projevy kuřáka, který se po delší dobu nedostal k cigaretě.  
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6. Zákaz kouření na pracovišti 

 

Pracoviště je definováno jako prostor přidělený jednomu nebo více zaměstnancům 

v pracovním systému pro plnění pracovních úkolů. Pracovní prostředí je soubor materiálních 

podmínek (fyzikálních, chemických, prostorových), za kterých je vykonávána práce. Stav 

pracovního prostředí je určován zejména stavebním, objemovým a dispozičním řešením 

objektů a pracovišť, bezpečnostní úrovní technologií, strojů a zařízení, akustickými, 

světelnými a mikroklimatickými podmínkami (včetně čistoty ovzduší) a úrovní organizace a 

řízení práce. 

 

Ze zákona je dána povinnost zaměstnancům nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, 

kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel má povinnost zajistit 

dodrţování tohoto zákazu. Denně se můţeme setkat s pracovišti, kde tomu tak není. Například 

v mnoha restauračních zařízeních v České republice, i kdyţ je prostor provozovny rozdělen na 

kuřáckou a nekuřáckou část, jsou mnozí hosté i zaměstnanci ohroţování cigaretovým kouřem. 

Stávají se tak pasivními kuřáky. Dalším nepřehlédnutelným problém jsou továrny a podniky 

s těţkým průmyslem. Místa, kde je kouření zakázáno, kvůli riziku vzniku poţáru nebo 

výbuchu, jsou označena. Stále velká část zaměstnanců si rádo odskočí zakouřit cigaretu, nebo 

si ji vykouří při jiné, méně nebezpečné pracovní činnosti.  

 

Zaměstnanci kuřáci ve velké míře nevědí o rizicích, které kouření představuje, natoţ, co můţe 

způsobit kouř z jejich cigarety spolupracovníkům. Změny v přístupu a postoji zaměstnavatelů 

k problematice kouření způsobil vstup do EU. Také celosvětový trend nekuřáckých podniků 

má svůj vliv.  

 

Podpora zdraví je strategie doplňující současný systém péče o zdraví při práci. Na rozdíl od 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci neexistují v České republice pro poskytování 

podpory zdraví v podnicích právní poţadavky ani povinná infrastruktura. Mnoho 

zaměstnavatelů však jiţ uznává význam podpory zdraví na pracovišti a snaţí se tyto aktivity 

realizovat, nebo se na jejich realizaci připravuje. Mezi výhody, které podpora zdraví 

zaměstnanců podniku přináší, patří zlepšení pracovní pohody a zdraví zaměstnanců a z toho 
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vyplývající pokles krátkodobé a především dlouhodobé pracovní neschopnosti a zvýšení 

produktivity práce, dále sníţení počtu chorob souvisejících s prací a pracovních úrazů a 

v neposlední řadě také zlepšení pověsti a atraktivity podniku u pracujících i konkurence. [48] 

6.1 Situace v ČR 

 V České republice v současné době platí zákaz kouření na školách a ve všech vzdělávacích 

zařízeních, sportovních halách, kinech, divadlech, prostředích veřejné hromadné dopravy, 

budovách státních úřadů, na nástupištích a dalších veřejně přístupných místech. Zákaz se na 

rozdíl od jiných členských států dosud netýká kouření v restauracích, barech a kavárnách. 

 

Úplný zákaz kouření platí na 16 procentech pracovišť. Na 23 procentech jsou pro kuřáky 

vyhrazená místa uvnitř budovy a na 20 procentech pracovišť musejí kuřáci na vyhrazená 

místa mimo budovu. Vyplývá to z výzkumu Státního zdravotnického ústavu z roku 2004, 

který se opíral o výpovědi zaměstnanců. [49] 

 

Pracovníci s převahou duševní práce častěji uvádějí, ţe kouření je u nich na pracovišti 

omezováno nebo zakázáno. Zaměstnanci ve sluţbách nejčastěji kouří na místech vyhrazených 

mimo budovu. Největší volnost mají dělníci, zemědělci a ţivnostníci. [44] 

 

Podle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z roku 2002, se mezi kuřáky 

řadí 40 procent muţů a 60 procent ţen. Podle dosaţeného vzdělání je nejvíce pravidelných 

kuřáků mezi muţi se základním a učňovským vzděláním (45 % resp 41%). Poměr je 

znázorněn na obrázku 9. U ţen se základním vzděláním je to 27 procent pravidelných 

kuřaček, u vyučených ţen 25 procent, znázorněno na obrázku 10. Nejméně pravidelných 

kuřáků je mezi osobami s vysokoškolským vzděláním. Ţeny s vysokoškolským vzděláním 

kouří v deseti procentech, muţi ve třinácti. [45] 
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Obrázek 9: Muţi kuřáci a jejich vzdělání 

 

 

 

 
Obrázek 10: Ţeny kuřačky a jejich vzdělání 

 

 

 

Kaţdý pracovník má dle novely Zákoníku práce, § 133, právo na pracovní prostředí, které 

nepoškozuje zdraví. Je tedy poţadavek nekuřáckého pracoviště opodstatněný i ze zákona. 

Zaměstnanec kuřák by však měl mít právo na pomoc při zanechání kouření a je proto účelné, 

aby zaměstnavatel vytvořil podmínky pro léčbu jeho kuřáctví, pokud si to zaměstnanec přeje. 

Zaměstnavatel můţe pomoci mimo jiné: 

 Zajištěním poradenství zkušeným pracovníkem v odvykání kouření. [50] 

 Poskytnutím tištěných materiálů, jak kouření zanechat a informacemi o zdravotních 

důsledcích kouření. [50] 

 Vhodnou motivací kupř. prémiemi za nekouření, delší dovolenou apod., jak je tomu 

v některých podnicích v západních zemích. [50] 

60%16%

18%
6%

Muži kuřáci
1. Nekuřáci 

2. Aktivní kuřák s učňovským vzděláním

3. Aktivní kuřák se základním vzděláním
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Na druhé straně ten, kdo si nepřeje přestat kouřit, by měl mít moţnost si zakouřit mimo 

pracoviště. Je otázkou, zda zaměstnavatel bude poţadovat, aby kuřák “prokouřený” čas 

napracoval. V prostředcích hromadné dopravy je kouření zakázáno. Výjimku tvoří vyhrazené 

prostory v rychlíkové ţelezniční dopravě. Řidiči autobusové hromadné dopravy nesmí kouřit 

při jízdě, neboť manipulace s cigaretou ohroţuje bezpečnost ovládání vozidla a sniţuje 

pozornost řidiče. [50] 

 

6.1.1 Podniky oceněné certifikátem Podnik podporující zdraví 

Soutěţ o titul Podnik podporující zdraví roku 2005 byla vyhlášena hlavní hygienikem ČR v 

dubnu 2005, a je organizována Státním zdravotním ústavem pod záštitou Ministerstva 

zdravotnictví. Dne 25. 10. 2005 byly v Kaiserštejnském paláci poprvé oceněny společnosti, 

které splnily podmínky této soutěţe.[51] 

Jedná se o společnosti s vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců, které realizují pro své 

zaměstnance rovněţ aktivity zaměřené na podporu a zlepšování jejich zdraví.[52] 

 

Hodnotící tým vychází z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a oceňuje 

pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné 

organizace obdrţí čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně 

podle počtu získaných bodů, s dobou platnosti 3 roky.[52] 

 

Mezi oceněné podniky patří například AGC Flat Glass v Teplicích, Česká rafinérská, a.s.,  

Praţská energetika, a.s., Siemens Elektromotory, s.r.o. se sídlem v Mohelnicích, Telefónica 

O2 Czech Republic, atd..[51] Seznamy podniků najdeme na stránkách Ministerstva vnitra 

nebo Státního zdravotnického ústavu. 

 

6.2 Situace ve světě 

V současné době je zavádění nekuřáckých pracovišť ve vyspělých zemích samozřejmostí 

nebo alespoň výrazným trendem, který je často podporován státem a soukromými subjekty 

jako jsou pojišťovny a společnosti pro odvykání kouření. Programy k vytvoření nekuřáckých 
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pracovišť mají také nezanedbatelný ekonomický dopad, coţ podporuje motivaci 

zaměstnavatele, aby je zaváděl. 

 

První projekty, zabývající se kontrolou kouření a především odvykáním kouření u 

zaměstnanců se objevily ve Spojených státech začátkem 80.let. Týkaly se především podniků 

s malým počtem zaměstnanců. Kurzy odvykání kouření byly bezplatné a vedl je obvykle 

psycholog. Mohli se jich účastnit i členové rodiny. Výsledky byly aţ překvapivě dobré, kolem 

60% jednoroční abstinence. Dobré výsledky jsou podmiňovány i zájmem zaměstnavatele, jeho 

podporou a motivací zaměstnanců a soutěţivostí mezi nimi.[53] 

 

Zákaz kouření v barech a restauracích v USA podstatně zlepšil kvalitu vzduchu v těchto 

zařízeních. Studie ze stránek CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) uvádí, ţe plán státu New 

York eliminovat kouření na uzavřených pracovištích a veřejných místech značně redukoval 

úroveň volně poletující dýchatelné částice v pohostinských zařízeních západního New Yorku. 

Úrovně poletujících částic byly redukovány v kaţdém zařízení, kde bylo povoleno kouření 

před uplatněním zákona, včetně zařízení, kde bylo pozorováno pasivní kouření z přilehlých 

místností.[54] 

 

V USA jako důsledek prudce se zvyšujících výdajů na zdravotní péči zavádí někteří 

zaměstnavatelé tzv. komplexní programy propagace zdraví – programy wellness. Tyto 

programy slouţí především k prevenci zdravých zaměstnanců a zároveň doporučení 

zaměstnancům, jejichţ častá onemocnění jsou důsledkem vysokých nákladů na léčbu. [55] 

 

Společnost Weyco, Inc., je jedna z prvních společností, která zavedla nekuřácké pracoviště. 

Sama se zabývá podporou zdravého ţivotního stylu. Opírají se o myšlenku, ţe jediný způsob, 

jak změnit rostoucí trend nákladů na zdravotní péči je změna chování zaměstnanců, podpora 

zdravějšího ţivotního stylu. Cílem společnosti je pochopit a poskytnout sluţby individuálním 

potřebám zdravotní péče, a zároveň poskytnout motivaci a programy nezbytné k dosaţení cílů 

zdravotní péče. [56] 

Fakta pocházejí z faktografického článku Americké asociace péče o plíce. [55] 

 Pracoviště v USA podléhají trendu vytvoření nekuřáckého prostředí poskytnutím 

klimatizací, které chrání zaměstnance od ţivotu nebezpečného pasivního kouření.  95% 

http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
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Američanů (kuřáků i nekuřáků) si myslí, ţe zaměstnavatelé by měli buď na pracovištích 

kouření zakázat úplně, nebo zavést oddělené klimatizované místnosti. 

 

 Zaměstnavatel má právo kouření na pracovišti zcela zakázat popř. zavést opatření. 

Výjimky mohou nastat v případě kolektivní dohody s odborovými organizacemi. 

 

 Zaměstnanec-kuřák stojí zaměstnavatele v průměru 1,000$ ročně v přímých nebo 

nepřímých výdajích za zdravotní péčí, srovnání se zaměstnancem – nekuřákem. 

 

 Zaměstnavatel je nucen platit za zaměstnance-kuřáka vyšší zdravotní pojištění. Pro toto 

kritérium si však společnosti nevedou ţádné statistiky. 

 

 Vedlejší výdaje za zaměstnance-kuřáka zahrnují: špatnou docházku, sníţenou 

produktivitu práce a dřívější odchod do důchodu vzhledem k souvisejícím nemocem. 

 

 Pracovníci jsou díky nemocem, které jim způsobilo pasivní kouření, odměněni 

nemocenskými dávkami. Následná podpora v nezaměstnanosti není výjimkou. 

 

 Ročně zemře v USA v důsledku kouření 440 000 lidí, 3 000 v důsledku pasivního 

kouření (rakovina plic). Pasivní kouření navíc způsobuje podráţdění plic u dospělých, 

dýchací problémy u dětí a v neposlední řadě 35 000 tisíc lidí ročně postihnou srdeční 

choroby. 

 

 Ve 49 státech USA je kouření zakázáno na veřejných místech, ve 45 z nich je kouření 

zakázáno ve vládních institucích, 25 jich zavedlo toto omezení do soukromého sektoru. 

 

 V roce 1997 vešlo v platnost nařízení prezidenta Billa Clintona o nekuřáckých 

federálních budovách.  

 

 Skoro 70% zaměstnanců pracuje od roku 1999 pod taktovkou nekuřácké politiky 
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 Protikuřácká opatření způsobí okamţité resp. rapidní zlepšení zdraví zaměstnanců. 

Příkladem můţe být další případová studie, která během půl roku shledala 40 % pokles 

výskytu infarktů po zavedení nekuřácké politiky na pracovištích.  

 

 Zákaz kouření v budovách neměl negativní důsledky na ekonomiku. Přijetí nekuřáckého 

zákona na Floridě 1.7.2003 nemělo ţádný dopad na trţby hotelů, restaurací a dalších 

turistických objektů.  

 

 V Delaware se po přijetí nekuřáckého zákona zvýšil počet licencí na provoz restaurací a 

výčepů. 

 

 V New Yorku stouply trţby restaurací a barů o 8,7 %, sníţila se nezaměstnanost. 

6.3 Situace v EU 

Ve všech členských státech existuje nějaká forma právních předpisů, jejichţ cílem je omezit 

tzv. nepřímé kouření a jeho škodlivý vliv na zdraví. Rozsah a charakter těchto právních 

předpisů se liší. Deset členských států EU dosud zajistilo komplexní opatření na ochranu před 

vystavením tabákovému kouři. Absolutní zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných 

prostorech, na pracovištích i v barech a restauracích existuje v Irsku a ve Spojeném 

království. Podobný zákaz by měl v červnu 2010 vstoupit v platnost v Bulharsku. Itálie, 

Malta, Švédsko, Lotyšsko, Finsko, Slovinsko, Francie a Nizozemsko zavedly právní předpisy 

zajišťující nekuřácké prostředí, kterými se povolují speciální uzavřené místností pro kuřáky. 

Ve zbývajících členských státech ovšem občané a zaměstnanci stále nejsou plně chráněni před 

vystavením tabákovému kouři na uzavřených pracovištích a ve veřejných prostorech.[21] 

 

Na počátku devadesátých let byla v EU vydána řada směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci, které stanovily určitá omezení, pokud jde o kouření na pracovišti. Usnesení Rady z 

roku 1989 a doporučení o preventivních opatřeních proti kouření z roku 2002 vyzvala členské 

státy, aby poskytovaly ochranu před vystavením tabákovému kouři na uzavřených 

pracovištích, v uzavřených veřejných prostorech a v prostředcích veřejné dopravy. Na rizika 

pasivního kouření upozornily mediální kampaně proti kouření „Nebojte se říct Ne“ a „HELP 

– pro ţivot bez tabáku“. [21] 
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Španělské podniky, které zaujímají větší plochu neţ 100 metrů čtverečních, musí do osmi 

měsíců vybudovat nekuřácké místnosti. Menší podniky musí indikovat, zda se jedná o 

kuřácké, či nekuřácké pracoviště. Ve Španělsku kouří 30% populace, podle vládních zdrojů 

na následky kouření kaţdý rok zemře 50.000 lidí. Podle průzkumu veřejného mínění, který si 

vláda objednala, zákaz podporuje 70% Španělů.  

Zákaz kouření ve veřejných prostorech jiţ v Evropě platí v Irsku, Itálii a Norsku. Kuřáci jsou 

omezeni i ve Švédsku. Tam platí zákaz kouření v barech a restauracích.  

 V Rakousku je od začátku roku zakázáno kouřit na všech vlakových nádraţích. Cigareta je 

povolena jen ve velkých stanicích, kde je pro kuřáky vyhrazen speciální prostor na nástupišti.  

Zákaz kouření na nádraţích platí v Německu, v Itálii a nově i ve Švýcarsku, kde musí být 

všechny dosavadní kuřácké vagony přebudovány na nekuřácké. [57] 
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7. Analýza zavedení programů Nekuřácký podnik 

 

Program Nekuřácký podnik vypracovala ČKPT v roce 2005. Nalezneme zde kroky k zavádění 

nekuřáckého pracovního prostředí. V podkapitole 6.1 jsem zpracovala vlastní postup při 

uplatnění tohoto programu. 

7.1 Vlastní postup k zavedení nekuřáckého pracoviště 

Myslím si, ţe nejdůleţitější a první krok by měl být informovat zaměstnance. Formou besedy 

předloţit statistiky týkající se finančních ztrát zaměstnávání kuřáků. Dalším bodem by měly 

být dopady kouření na zdraví. A to jak dopady aktivního kouření, které jsou v podvědomí lidí 

uţ dobu delší, tak zdůraznit nemoci způsobené pasivním kouření. Celá prezentace by měla 

obsahovat názorné obrázky poškozených orgánů, popřípadě video nahrávku s tématikou 

poškození zdraví kouřem. Určitě bych jako poslední bod uvedla podniky, které uplatňují 

program Nekuřáckého podniku, aby zaměstnanci viděli, ţe to opravdu jde. 

 

Zaměstnavatel by měl předloţit své představy o pomoci a odměnách, které hodlá 

zaměstnancům poskytnout v případě, ţe přistoupí na pomoc s odvykáním kouření. V opačném 

případě by měli zaměstnanci počítat se sankcemi. Pokuty za porušování zákazu kouření nebo 

naddělání „prokouřeného času“. 

 

Pokud do dnešní doby zaměstnavatel umoţňoval ve svém podniku kouřit ve vyhrazených 

prostorách, měl by protikuřáckou politiku uplatňovat postupně. Pomalými kroky. 

 

Podle mého názoru pokud zaměstnavatel nabídne bezplatnou poradnu a pomoct s odvykáním, 

bude to mít větší efekt. Například hrazení nikotinové léčby (částečně nebo úplně) nebo kurzy 

pro pracovní kolektiv přímo na místě. Přece jenom můţeme říct, ţe v kolektivu, kde se 

rozhodli skoncovat se zlozvykem, se pracuje lépe.  

 

Projekt není pouze pomocí jednotlivým zaměstnancům, ale především pomocí celému 

pracovnímu kolektivu. Nekuřáci totiţ nebudou vystaveni pasivnímu kouření. Mělo by také 

dojít k zlepšení atmosféry mezi zaměstnanci nekuřáky a kuřáky, kteří se snaţí přestat. 
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7.2 Skutečnost 

V ČR existují nekuřácké pracoviště, kterých poslední dobou stálé přibývá. V podnicích 

s průmyslem se tyto kroky uplatnit dají. Také školy a nemocnice se přidávají k protikuřácké 

politice. Problém vidím v pracovištích jako jsou restaurace, bary, herny, kde nesprávné 

legislativní ošetření zatím neumoţňuje zaměstnancům vyuţít nekuřáckého prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

8. Závěr 
 

Bakalářská práce je shrnutím současného stavu problematiky týkající se tabákového průmyslu 

v souvislosti s pracovním prostředím. Trend kouření cigaret nebo jiných tabákových výrobků 

se v dnešní době mění na nepopulární záleţitost. Informovanost lidí stoupá a ti začínají být 

nespokojení se situaci kolem sebe. Vznikají nové výzkumy dopadů na zdraví, které jsou 

dostupnější neţ dříve. Odborníci boří mýty o dopadu pasivního kouření na okolí. Dokud není   

sto procent pracovišť nekuřáckých, tabákový kouř by měl být zařazen mezi rizikové faktory 

pracovního prostředí. 

 

Tabák se dá uţívat v různých formách. Dá se ţvýkat, kouřit dýmkou, ale nejčastěji se dnes 

kouří cigarety. V úvodu práce jsem shrnula nejdůleţitější informace týkající se cigaret. 

V první kapitole jsem zmínila nejčastější choroby způsobené kouřením. 

 

Hlavní část bakalářské práce se zabývá legislativním ošetřením problematiky v rámci 

Evropské unie i České republiky. Vstup ČR do EU byl podmíněn splněním některých úkolů. 

Ovšem po vstupu nekončí povinnost dodrţovat nebo aktivně se podílet na plnění úkolů 

v rámci EU. Ta se velkou měrou podílí na řešení kuřácké problematiky různými výzkumy, 

zákony a ustanoveními, projekty, např. dokument FTCT a Zelená kniha Evropské komise, 

výzkumné zprávy nemocnosti populace ovlivněné kuřáctvím, zprávy ekonomického dopadu 

zavedení zákazu kouření, atd. Tuto aktivitu poţaduje i po dalších členských státech. V ČR 

statistiky, zprávy a výzkumy zatím zpracovávány nejsou.   

 

V oblasti legislativy je situace v ČR neuspokojivá. Naštěstí ne vše záleţí pouze na zákonech. 

Iniciativa antitabákové osvěty se u nás stále rozrůstá. To jak v podpoře programů zaměřených 

na omezení a zákazu kouření podporovaných státní sférou, tak projekty a prezentace 

neziskových organizací. (program Nekuřácký podnik, Podnik podporující zdraví, Zdravé 

město) V rámci pracovního prostředí ve velkých podnicích je situace na dobré cestě. 

Nekuřácké pracovní prostředí se stává velkou prestiţí. Proto čím dále více podniků přechází 

na program Nekuřáckého pracoviště. 

 

Boj proti kouření na pracovišti je běh na dlouhou trať. Můţeme doufat, ţe se nám jednou 

podaří pomocí zákonů a projektů vytvořit zdravé nekuřácké pracovní prostředí, kde budou 

spokojeni zaměstnanci i zaměstnavatelé.  
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