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ZÁKON 

ze dne ……………………. 2018, 

kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I  

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 

zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 8 se vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí: 

 

 „(3) Zákaz kouření v místech uvedených v odstavci 1 písm. i) až k) se nevztahuje na  

 

a) kuřárny, jejichž prostor musí mít účinné nucené větrání, které zamezuje tabákovému 

kouři pronikat do dalších prostor. Prostor kuřáren nemůže tvořit průchod do jiné 

místnosti, a nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy veřejně přístupného prostoru nebo 

pracoviště, dále musí být vyhrazen výlučně pro kouření a nesmí v něm docházet k 

obsluze osob. V kuřárnách nesmí být podáváno jídlo ani nápoje, stravovací zařízení 

však může povolit zákazníkům přenášet nápoje do těchto prostor,  

b) malá stravovací zařízení (hospody a bary), pokud mají licenci k podávání alkoholu, 

nepodávají jídlo a jejich plocha určená pro zákazníky nepřevyšuje 80 m2, 

 

 

(4) Do zařízení a prostor uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) je zakázán vstup osobám 

mladším 18 let. 

 

(5) Vnitřním prostorem dle odstavce 1 písm. i) až k) se rozumí obestavěný, zastřešený a 

uzavřený prostor. Za takový prostor se nepovažují zastřešené předzahrádky bez vnějších stěn, 

podloubí domů, prostory pod pergolami a podobné prostory.“. 

 

2. V § 11 se odstavec 6 zrušuje.  

 

3. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, nebo v rozporu s § 8 odst. 

3 písm. a) a b) a odst. 4 podává jídlo a nápoje v prostorách vyhrazených pro kouření, 

či umožní vstup do prostor vyhrazených pro kouření osobě mladší 18 let“. 

 

4. V § 35 odst. 1 se písmeno k) zrušuje. 
 

5. V § 35 odst. 2 písm. b) se text „k) nebo“ zrušuje. 
 

6. V § 35 odst. 4 písm. a) se text „k) nebo“ zrušuje. 
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7. V § 36 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „, nebo v rozporu s § 8 odst. 

3 písm. a) a b) a odst.4 podává jídlo a nápoje v prostorách vyhrazených pro kouření, či 

umožní vstup do prostor vyhrazených pro kouření osobě mladší 18 let“. 

 

8. V § 36 odst. 1 se písmeno m) zrušuje. 

 

9. V § 36 odst. 10 písm. b) se text „m),“ zrušuje. 
 

 

  
Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po dni jeho 

vyhlášení.  
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