
V CELÉM AREÁLU PLATÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ
TENTO ZÁKAZ SE VZTAHUJE I NA ELEKTRONICKÉ CIGARETY
Ve vnějších prostorách dle provozního řádu TC Chrudim, ve vnitřních prostorách dle  
Zákona č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret
§ 8
(1) Zakazuje se kouřit
a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v dopravním prostředku veřejné dopravy,
e)  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,
f) ve škole a školském zařízení,
g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2  )  , 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,
h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
j) 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,
k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.
(2)  Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci  1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se 
zákaz kouření nevztahuje.

Dále:

Dle § 2 písm. e) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
 látek, se elektronickou cigaretou rozumí „výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů 
prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez 
nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo 
nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků“. 
V dané záležitosti tak není rozhodující, zda se jedná o elektronickou cigaretu nebo o elektronickou fajfku, neboť i elektronickou 
fajfku lze podle toho, o jaký výrobek se dle jeho popisu jedná, podřadit pod pojem „elektronická cigareta“. V dané záležitosti je 
dle dikce výše uvedeného ustanovení rovněž irelevantní, zda se jedná o výpary obsahující nikotin či nikoliv. 
Cílem zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek je posílení ochrany před škodami způsobenými 
návykovými látkami. Prioritním je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví zejména pokud jde o děti a mladistvé.

PROSÍM DODRŽUJTE, BUĎTE PŘÍKLADEM SVÝM POTOMKŮM A 
MYSLETE NA JEJICH ZDRAVÍ. 

Za Výkonný výbor TC Chrudim Jitka Holasová
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