ukJajinskou krizi,

Z

třeba v roce 1968. V §ouvi§lostech, Pokud budeme

vy_

jádřcní našich Po]itiku to
\]Padá, jako kdybychom

jJko obchodníci qlt);kat

tady ruské a ukrajinské
turi§iy nechtě]i, alesPoň

jednostralný pohled Po

litikům, připusťme, že
politici mohou \}Ťýkát

jim lysílámc ta]<oýý vzk z,

a Pák b}znys ProPadá,
Á představitelé asociací

chodí po podnicich a mír
ní politická !,},jádřcni,
Dalšíotázkou je r-izová povinno§t Rusů Při ccstování
dn Ce.ke reprbl'19 d ouhn di,l, lo\ar. t.n a..c?lp

né,kteíéby mohlo Přinést státu dznamnýfinančníefekt_
UPlně nejděsirej šij c zavedení biometřiclglch Pasů, Pasová
Povinnošt se tak zkomPlikuje, že Pří§tup Rusů takřka za
staví, protože pokud by lydání mě1o fungovát tak, že Rus
Poletí do Mo§kq! kde o Pas zažádá, Pak poletí zase zPát
]<y, Počká, ,rž ho !],aou, znou
Poletí pro Pas a zasc se
vrátí donú, a pak milostiýč Poletí sem. To by nikdo z nís
n"delJ]._aJb) .i.hl.| /a].lel ŤebJ do špJn( |,l',,

JUDr. stefan Vi€denslv,
rysokoškolský učitel

VíZoúPoliúká stá

tú E!Ťopské unic je všu
de stejná a vízovíPoliti

ka ceska ýiči občanům
Ruska take neni njjak odlišná. ZaPonínánte ná to,

že ďistuje charta osN,
o kterou se málokdo

dneý

ka oPirá, a dennodenně se

řeše

s

tím setLíváme. Jnkékoliv

sporu nemírorini prcstředb, je poíušováni me_
ánáJodního píávi, to bychom si píotně měli u!ědonit.

Pfoblén je někdejinde. Když vezneme op.avdu sPektalo
láJni Pozici Ukájiny, která Pro nís byla Zajimaní i z Incdiska
fun.lr(eh" -U.hJ, nezJpoŤ.ln ., /ej.Éšméli v Don.. hl
Cencratnl knn/LIJ, Č+LťlcplbLta. kFli { /Jb}Ťa] PoL
Ť lTd]áváním viž pío ukJajinskó občany, kteří Se stěhon
li do Ceské repub]ik],, potažmo do EU. Počet !]6tavených
viz byl kolen pčti tisíc za Půl roku, No i myjsme museL
z_astxPhelsl} úřad zavříť kviilj sinlaci, ]úerá v Doněcku je,
Uřad by1 waloován, Lrzavřen a už Pčt mě§íců nefunguje.
Rada Rusů stá!"jíci situace cháPc jako zklamání, Proťože
byli zlykli do Karlových Van Pravidelnč jezdit a nyni cítí
negJtivistici<y pohled, na ktery j§ou velice c]diví. Vidim
doPad současné zafuaničněPolitické situace i na naši ško

V posledni době totiž přest, i mezi §ebou koítunikolat
lU:tl. ulUai ..a J k"/d:li .ruol nť. pre.lUle \ . hnl
loullvaji rus]<y ja"],k. A my ial<o kántoři to na chodbách cítíme.
podobně §i řik4i: já s timto člověkem nepťljdu na zkoušku,
p.otože tó je občin jiného státu, To Fou hnizy váleL které
mají doPad do Etahů mezi lidmi_ A já jsem to zažil kdysi
v býiŤléJugoslávii ve]ice zřctdně,
1e.

JUDí.Jan syka,

advokát
Jájsem nadšený furřta, přišeljsem

PíOžský
pfuvnický
podzifil

jednostfanný pohled ob
chodnikům, Á já, když
tldy tak scdim pod těmi
prázdDými pokoji, říkám
si, že když ti mužici na UkJxjině budou dosti pilní, fuohu r raor b zy rul,1 l Jhl ldl,, A nJjfdnou Ýd,n e.,é .šalita má na chod vlir že budou bydlet zadarmo. Promiňte,
že to říkam takto tvrdč,

Ing.JanFicek
Absolutně nebeíu politickó rePrezent,rci jeji odPověd
nost Za to,co musi udělat, toje úPlně v Pořádku.Na dru
hou str,rnu očekival bych, že přjjde s nějakým náWhem,
K čemu bych to přirovna1 nastanou sucha, Přijdou zemědělci, strategické odvětÝi náíodniho hosPodář§tvi, je

P"liebJ. ab) doJal dol/l.]l-J( 1ePie,rii , lJk o\ lPf Pokud nlstine situace, že nčkdo nárušíhranice nččíhostátu,

pJl

'<n nál.

kd\/ .ť l"L,|].

zájmu a slyšín

b)

n .|

J,pói rJ-

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.
Je to Podle ného názoru obrovská škodi, že ztráci
me rus]<ý trh, nejenon ve wtahu kcestovnimu ruchu, ale
celkově jejjch ekonomii, Je to, myslím si, ÝPicki vlast
nost českéPoliti]<y a českého náloda, kťerýjejak fa§ově,

tak i národnostnč, ctniclg, hofuogenní, Mí to historické
konsekvence, takže jsne o to vice neradi nebo vzněťlivi
po letech 1938 a 1968 a možná to nesP.áýnč Promitáme
i do ekonomicLých vazeb, Vždťpřece svit je Postaven
nějakých pár deseťileti, a Deni tojenom otázka globalizace posledních dvaceti let, na ton, že ekonomicl§,l,spělé
státy lákji investory na své územi růzDými Pobídkami

J dJj,mi ťk.n.n\l.}Ť,,n\Irunen'l, A
jí hlasy ve r,ztahu k ruskému etniku, že dne§ už Kallory
Vlry nebo Praha patři Rusúm, což neříkim, jestli je to

dobře nebo špatně, mys]im na to z ekonomického potilc
du,vjiných žemíchsi ryfu mentáIně ekonomické bariéiy
nekladou, A to se Potom promitá i do toho, že
Poljtik
je můj mandatáiTo znamená, že má \,fkoDávat a reflektovat nejenom hlis spotřebitelú, ale i |las Podnikatelské
vcře.jnostj, a promítat ho do kon]<rétnich rcálných, spole_
čenských,.le i mezinírodnicll vazeb,

v za

zákaz kouřenív restauíacích
híaničnía vnitíostátní právní úpravě
JUDr.

t!dy, že Problémem cestovního ruchu je"epolitika. Politiki
je ovšem realiti. Realita je slovo, které Fmc slýchávali

-"71-odne,

bidnout těm, kteří jsou tím po§tiženi,něco navic, nějakou
stíategii, coko[Ý Například rozložime vám platby DPH,
n.bo kd) u nqn ry, r'rte. m} vJm ,ll n l e. ň pomú/cm..
Cestovni ruch je na současnésifuaci biťy. Tady si každý
myslí, že hotely to prostě nějakunesou,

Jři \4astnik

Jakýkoliv zákaz Předstl!1lje omezeni lid§ké svobody
ve smyslu ncomezené možnostijednxt po svén, Zákaz je

oiedpoUad"r eÝi,lenle ,po|c.no.-i J Z,:illlj. ij, .oL_
držnost, Na jedné straně stoji potřeba svobodu j€dnodnre

clúálit, ná dJuié stfaně nutnost ryme?eni jejích hranic,
zajišfujícíchsvobodu jiných či záHadní zájmy společnosťi
jako c€lku. Předmětem tohoto článku je poukázat ni někteíéaspekty zákazu kouření v festauíacich, kt€ré by měly
$n piidiskusi o ném waT v úvihu, Pololnoslje \éno
ýína ú§tivtrímu kontextu Prám kouřit i Prá% na Prostře
dí bez tabákového kouře, Ýtahu píávní úpraly kouřeni
a podnikáni i kon€čnč p!ávní úprrvě v Českérepubljce
ae bge

kla

i de b4eíereflda.

právo kouřit

V ústavách ani mezinárodních smlouv,ích právo kou
řitjako základní lidske pávo zakotveno není, otázkouje,
nakofik je lze odvodit z jiných ustanovení, tvořících tra
dičnísoučást katalogu zíkladních lidsl<ych páv a wobod,
zejména z práw na ochrmu soukrcní,3) V Cesku Fem
rozhodnutí, které by se ústamímur@měru PIám kouřit

věnova]o, nezaznamenal, insPintivni.jsouvšat<rozhodnu

tí zahmičnich soudnich in§tancí,
Nejlyšši soud USA již dříve dovodil, že Pouze tato
ýepíá\"a.,kteálze poýažoýat zá ?íHadnínebo implicitní
ýohodě, jsou zahmuta v garanci osobní svobody.' Podle
něj neďistuje práýo kouňt zúučenéna fedeiáld ú§tamí
úrovni, V USÁ byl mimo jiné ap,obován Požadavek mě§
ta, aby žadatel o zamě§tnáni Potrdil, že nejméně po dobu
jednoho roku neužívaltabák]o)
Jako plně po prálu byl uznán i požada,!€k města
na hasiče, že nesmí kouřit ini mimo Ylkon službl tato
upíJva .phovdla podle
oodmínky Pto omezefu
"oudu
prála (nezaruč€ného ústavou), neboť sledolala rozumný
žájem ni zdra!éínhasičskérnsboru,")

Nej\yšši soud

UsA

téžuzlvřel, že proti-kuřácl9íni

oPatřeními nedochází k diskriminaci kuřáků Proti nekuřákům, tedy k Porušeni ústawě zmčeného Právo na rov
né zacházeii, n€boť nesbledat, že by kuřáci byli skupinou
5 l emčnnyŤj,pevné danymi cbrrrk!eri,(ikami (ur.eni,řni

nďoan

)Pliovali lak zlalry defilUjic skupinu !y
žadujícíaláštní ochranu.l?)
m). a

Novozélandský nejvyšši soud (Higi Couřt) pos]uzoýll
Práva Paci€nni a pe§onálu v psychiařický.h léčebnách,
kteři brojií proti absolutnímu zálQa kouření (ve \niř
ních i vnějšíchpíosto!,ich), a mimo jiné tÝŤdili, že zákaz
kouření byl wiči kuřákům kŤuty, nespravedlivý a působi]
jim utpeni. Soud dospěl k záýěín, že íIPlý záklz ko|u
ření neome^je žádnéPrávo (Pacientu ani personálu),
a i kdyby tonu tak bylo, byl by odůvodněný Současně
dovodil, že !ěc není nutné posuzovat z po} edu diskrimi
nac€ kuřáku wů n€kuřákům, neboť závislost na nikoti
nu nelze loali6kovat jako postiženi. Ve ýém rozhodnuti

Ťimo jiné rozli;i] -neli situr(i Fych:ařnlry.h zaílzeni.
řídícíchse zá&onem o ochraně veřejného zdravi, j€hož
8)N!pi čl, 8 Únnu9

o ochmě lidsk

rh PÁy ! zík]idnich ýobod

(,Umluva') či čl, 7 Li§tiny zák]adnich lidských piáv a ýobod (,Lisnna").
Wade, 410 us, 113, 152 (1973), Viz 'Ihe€
No

h

9) Roe Ý

con§tifutional Righi to §nokc, http://Whcd,ca,8ov^odeýú/B_

]herehNocon§tifu tionalRightbsmok,cA_4_05,pdt
10) city ol Nofrh Mirni V Kufu, 653 §o,2d 1025, 1028 (fla, 1995),

n

11)

GruendoďÝ city of oHrnon, cit,81ó F,2d539,541(10th

12)

alYc c,L,Á,s.H,,

(s,D,N,Y 2004), viz

cř

inc. Ý New Yórk, 315 F, §úpP, 2d ,1ó1, 480, ,182

htéž,

de]dárovaným cilem j€ téžochrana a podpora zdílví(čeřnuž konv€nuje i zákaz kouření), a situací věžnic, v nichž
bylo zřiz€ní kuřáckých mí]§tností poÝoleno aláštním zá,
konem o ochrmě proti kouřeni.r])
z rozhodnuti německého federálního ústawíhosou
du \'}]PlýÝí, že z pobledu ústavního PÉuje přípustný
plošný záiaz kouřeni v barech a !€stauraci.h.la)

Angliclry sprání rcud rQuuns Bench D;ois;on) dospěl
k závěru, že v PřiPadě zákazu kouř€tri v Prostolách Psy,
chiatrické léč€bny (!]iimky ze zákazu nolrly být připuštěnyj€n Pii sPlnčníchaláštních podmínek) není tak závažnýn omerením Prám Paci€nta na soukJomí (osobDí
integfitu), aby se jednalo o zásah do prám na soukromi
podle čl. 8 Unlwy. Soud poukázal na to, že čl. 8 Umluy
nechrání lidskou svobodu jako takovou a nezijištuje práw jednotljvce le svém soukomí rozhodovat o jalr/chkoliv Jhivitach bez ome/enl, Dovodil. že orávo na .ou\rnm podle
8 UnrJuV,) ma nutnéjiny obsah \ zavislo§li
na tom, je".li Ýdíváno v soukromých Prostorách nebo
v Prostorách léčebny,M_e Fou učitá onúení nezb}tná
(a inplicitni), Z čl. 8 Unrluly nelze dovodiť Povinnost
léčebnyumožnit Pacientum kouření, I pokud by byl čl. 8
Unlwy dotčen, I:yI by zákaz kouied proporcionání
á piípuýný's) Ť}to závěry byly následně potweny i od-

oproti tomu

z rozhodnuti lorda

Stďďta jako soudce

skotského spíávního soudu (Court af session), přezkoIlmálajícího zákž kouření V psychiatfické léčebně, vFlývá, ž€ sice neeristuie ]idské píávo kouřit v€ smyslu č1. 8
( nr]uV]. ni.menÉ tenlo alánekje tkba V konklétnlm pii
padě iplikolat. Loíd stewart jasně rozlišil m€zi ochranou iiných osob před GehndáJním) cigaíeto}ym kouřem
a Píávem každého l@hodoiat ve svém soukJomí o ýéín
vlastním životě (b}'t to Pro něj můžemít škod]iw náďedky) bez zásahu státu, kteťý Je no^ý Jen re závž^ých
dúvodů,Poukázal na to, že právo jednodiýce na soukomí
je třeba respektovat i v zařízenich, kde je jednodivec za
drzovjn be?,vé vLie.\J ronto z,iJdadč dorodiJ. ie pravo
stĚžowtel€ na soukJomi Podle čL 8 Únnu,y bylo poru
šeno, neboť zákaz kouřeni ve mčjšich prostorách léčeb
ny (na rozdíl od ákazu kouřeni ve vnitřnich prostorách)
nebyl přiměřený legitimnímu cíli, tj- ochraně třetích osob
před cigaíetoťm kouřem a oPaďeni n€bylo přizpůsobeno konkétním potřebám stěžoýarďe. Uzavíel, že zákAz
kouření ve mějšich prostorích Porušoval i příslušnou
zákonnou úpraw, uHádajici léčebně,aby jakáko]iv jeji
oPatřeni byla PiizPůsobena konkrétním potřebám a okol
ro,rcm jednod;vce a byi piiFiJ lo nejŤéféomezLjtclm
zpúsobem. Lord Stewart dlile §hledrl, že zákaz kouření
pofušolál i zábz diskiminace podle čl. 14 Umlu,!y, neboť osoby v dlouhodobém ýýkonu tíestu odněti svobody,
s nimiž pacienty dJžené v léčebněbezje.jich souhlasu po
rohával, ve věŤnich kouřit mobli.

13) hfr P://W.nrii,oí8/nzlcNeš /N zHC/ 2073 / I1 02.híír,L
14) viz Kohlď s., Minlner P: snókc Ffte LiM aíd Dirť.t
Denocacy ln]tiatires on snotina Brns in Germány: Á §ystemriic
Revjcw úd Q'llantitatiE Asssment, Pub]ikoYíno 3. 1. 2014 pod

10,3390/jjerPh110100685,
15) R (c) v Nofringhaňshirc H.althmre

NHs Troý [2008], liz htt!://
rNba]]ii,olg^w^ŇeýEwHc/Admin/2008/1096,html,
16) http://M,bailii.oiA/eý/c66/EwcÁ/civ/2009/795,htn|

Úsměmé je, že nepřizí,al stěžomteli Požadované odškodněni ve výši 3000 liber s odl<iz€n na to, že za dobu
ýého z^dížEnísraovatel z dúvodu zákazu kouřit Přinei
menšin 8000 lib€r ušetřil.1')
Kouřeníje zálibou a současně (pro řadu osob) závislostí. Neuspokojuj€ jilou ildividuální Potřebu, jako na-

příklad řiz€ni iutomobilu Produkujícího téžřadu zdravotně škodli\,]fuh zPlodin, keré j€ jednim z Pío§tředku
@lizac€ základní svobody pohybu.
Této §I§Jtečnosti odPovídajíi výše PoPsaná íozhodnutl. z nich' l/e dovodil, Ť Prárc koúir nepozi\á nejvfšši
ocfuiny a oPánění státu kouření regulollat či zakážit

j€ w]íni šiJoké. Vždy je však ďeba důsledně odlišovit
ocfufitu třetích osob Pied cigmtol)'rn kouřem (v této

oblasti mají státy Při stanovení omezení kouření šimkou
mlíu u!"ž€ni). a ochJanu jednoůvce Pied sebou ýmyŤ.
kde ce nurné Pío§izuje Pralo
Podle.Wto. kreíémúže

'l a}Uviry kreíéjlou pío
zahíno\ár i možnosl ProÝob%l
jednodivce
dotčeného
Pomžoýíny zr, t2icw či rr,orané škod[Vé. kde asJhy .,áfu omezujlci rakovero aktiviry
podle uslJnownt c], 8 odŤ. 2 Umluly podlehaji
^laa!é
přísnému

PřÝkumu.18)

Páro

na prosťedí bez tabikového kouíe

Piedmětem tohoto článku n€ní PodŤobně se Věnovat
následkum kouř€ni, Práni úpra\,t by však kaáopádně
měla zohlednit, že negativní účinLTtabákového kouře
na lidské zdJavi jsou lékařskou vědou

Piijimányjako Plat
tvořen něko]ika tisici chemic
klch látek, z nichž několik set je bnckých (Pro lidske
tělo jedova.ých), několik desírek karcinogennich (tj, zPů
sobujicích či napomáhájících rakovinnému bujeni) a ně
kolik fadioaktimícb komě jiného obsanuF tabákoyý
kouř arsen, acetaldehld, toluen, benzen, fenol, formaldehyd, metinol, kadmium, Polonium či olovo.'') ÁktiiŤtí
kouření i Pasiní ,)štaveni tabátovému kouři ovlivnuje
většinu o€ánů ]idskeho těla a můževést k cďé řadě zdravotních problémů,
Příčinuzdravotních problémů ó úmrti ovšem částo
nelz€ izolo1,?t od Působ€d jiný.h Přičin, obdobně jako
vjiných oblastech s€ i áe Pohybujene v oblasti píavděPodobnosti. Tabáko\y kouř téžzjevně na íůznélidi pú§obí nižně.
vl€ždém piiPadé ie Ýšok kouien, Považovnno zlpiit inU 'ady onemocnéni a Zdravolfuó
Píoblémůa nejčastějši nikoliv ne}yhnutelnou Příďnu vížnýchon€mocněni a úmtína s!ětě .!!bec, ostatně v ustanovení čl, 8
odsr, ] Rámcové uniLuf swlow 7djJvo(nické orgnnjzace o kontíote tabáIo (dáIe jen -RÚí7)'o jeií §mluvní
ný fákt. Tabákový kouř j€

ve lěci PEfryÝ sPoj€né kJílosfti z 29, 4, 2002, ó2.
NaPř Ház,idous comPounds in Tobaao smoke r,W.ncbi.n]m,
nin,góvlPnďúiclB/PMc3084482/, cigffefre snoke conPon€nts
and Disať cigď.fte snóké ls Moft Thrn á Trild ofTď, Nicotin€,
aíd cŤbón Mondidq htt!://cdn6confu l,crneigoy/BÝ^ďb/mo
nógídPhÁ/7/n1 5.Pě Pázden v., FouÝL M,, F.rus M,, Dryahini
K,, sPfua P, shesiiWk V, civiš s, §PeLtroskopi. tabíkoreho toui€,
wÝvjh iní,c6,c/3n6tpje/data,/dokumený§oubor/cď_2_11 D.Pdí
Mlčoch M. ch€miďé složeni ci8í.tovéhokouic, co oh§áhujc koui
z cisar€t, WkJa&o%plice.cz./koureni ciAet/aiiúavosti albtiř
tiky/co,obsahuj._cigmtovy-kouFdym/5_chcĎicl{e
dóždi ci8ďďó
wno bue co ob§ihuje_kou_z_ci8ď€ihúú,
20) viz sděleni Minist€ctw
zahoničnich věci č, 7112012 sb, n, §.

18)

19)

PíOžský
píúvni.ký
podzim

Ro^udék ESLP

strany Pot Ťdily, ž Gd€cké důkázy jednoznřně Poukz
,ujt na to. že ďPýice lab;kovémU kouii způsobuje smrr.

on€mocnění

a

Postižení.

Podle odhadů swrove zdíavolniďi ol8anjzace
(!vHo) F tabákoýý kouř příčilrouPřib]ižúě 6 mitionů

úmrtí(toto

čí§1o §e má do

íoku 2020

aišit ná 7 ni]ionů

a do rcku 2030 na 8 milionů), z čehožje 600 000 úrnr-

tí PňPisouíno Pasiní exPozici tabákovému kouři. Jen
!€ Velké Británii zapříčinikouření piibližně 100 000
úmrťííočně.Z ekového počtu 442 759 úmrtíosob
ýďších 35 let bylo 79 100 připsáno následkum kouření
(36 % ze všech úmrtína respiJační onemoúěd,28 % ze

všech úmrtí na ratovinu a 14 % ze všech úIníti na nclD
ci oběhového systému).'l) V USÁ kouřerú podle odhadů
žaviru' a80 000 urffu rkaždé Pále úfud) íoiíé.piiaemž
vék dožih ie u kuiiki V pruméru o ]0 ler njzsi než u nekuiáka, PA;vni Vy§(awfu tóakovému koúije ročnépiičinou téměř 42 000 úmrti (z toho 7333 příPadů rakoviny a 33 951 PříPadů nemoci srdce). Riziko onemocnění
řadou zá%žných onenocnění se u kuřáka Podl€ statistik
z,yšuje několikanásobně.'') Ve Francii je tabák Příůnou
více než 60 000 únrtíročně (Přibližně desed{rát více než
úínrtíz důlodu doPriních n€hod); každý třeti připad ra-

kovinyje zlPříóněn tabáken.'])
V cR z Přibližně 100 000 úmítiíočněpřiPdá žhruba
18 000 na následlq kouření (z toho 8000 úínítí
na ktr
d|ovJ§kljaJni nemoci. 7000 ná ralovinu.2000 na ŤsPjíačníon€mocnění, 1000 na ostatní onemocnění), z toho
3000 na náďedlry pasivního i}§tawni tabákovému kouři,
Dvé ti€tiny úmm piiDadaji na lidi mlad.ib5 let.Priiemž
9, z 10 kuřáld začiná s kouřením před 18. rokem věku.'a)
cR náležínelichotivá 12, přička v Počtu ročně lykouřenych cigaret na osobu,]')
.!ysta}€ní tabákořže kouiení i

Je 4eýí,é,

Pasini

mu kouti nezanedbatehě škodí lidskému ždráví. práýo
na ochrmu Ljd,keho Zdnu je Piitom nedílnou souc;s
tí zíHadoiho lidského Piáva na život !€ sm}§lu čl. 2
Unr]wy či čl. 6 Listiny. Ewopslv soud pro lidskí pláw
opakolaně qslovil k piíPadúnnuceného rystawní taV případě §těžomtele v€ vykonu tr€stu
odnětí ýobody dovodil, že nucená expozic€ tabákowmu
kouři můžespolu s dalsini faktoíy (napřiklad PiePlně
nost cely) předxavovat porušení základ!ího lidského prá% na zálaz nelidskeho a ponižujíciho zacházení či trestfuí w smyslu čl 3 ÚnrhÝy.'d v jiném PřiPadu sNedal,
že u d@ivotního \ykonu tíestu musí sát cbránit ýězně
pied ucinl9 Pa.ivfuho kourenl. ukazujili lekaiske zPraly
a dopončeni lékařů, že je to ze zdravotních důvodú nezb},tné.'') Tato judilatum potwzuje existenci základního
prá\a na Pro§tř€dí bez tabákového kouř€, kteíélze povižoÝat za píotiklad prám kouřit a za l]mezení j€ho hrani
ce. Na rozdíl od práva kouiit však piávo na prostředí bez
(3bal,o!,€ho koLie požlvá neily.in Prjvru ochJany,
se

bákovému kouři.

21) smokjng sbtisti§

ci]}§,

22) Tóba.co-RcLáted

23)

llns§

Monality

ind death, goo,gl/v'dájl-ú, g.d8ysM

goo,ďqsRJl

8odgl&Ho(lo,

24) Eoo.€j,,ílM92,íu.

25) 8oo,gyDEljEl
2ó) Rózsudék ESLP ve l,ě.i Floreá v Rumun§ko z 14, 9, 2010,
27) R*udék ESLP v€ léci Elďtúiádis { Ruounsko z 25. 1. 2011,

Na dfuhou stíanu je píojevem záldadni zásady auto-

nomie lidské ilrle právo .jednodivce disponomt (do urůté

míD,) i základními lidslrymi práry a roáodomt o tom,
/da. PilPaoné v idLe lUAahJ sýelo ?.lručPnehn plJu q
užije ů nikolit Ani rutonomii lidské 1.]1e nicméně nelze
ab.oIJli/oVJl d \ rdJ je nezbFne nr]e,a, odPovidJjl. ro\
noqhu neziroaahem. r némz se'7e UfJvle /úU.end
ho Práva wdát vlastnim jednáním, a minimálnin rozsa
hem základního práva, kteíéje nutné zaručit bez ohledu
na w]li

jednodivce.

_

Podle českéhoUstavniho soudu t^k
a
"o.hra

nonie í,ůlenefuůžel:ít absol,thí tdfu, kite &isruje

ji

1uto
ó

zlí

úýdoníPrinlip čiji"i futaý ě
a?tobó a i úéřejkj z.ijefr, nfuíéjsou z?ůlabilé aato onii
|ůl. ?.o?aftfuhdlac an t.''3 simotne !"danl ,e zaíuie
-e\o PraW Plilon nL.i ryLJZoqt Jtii,ou l§iliru. Zeimé
na nusí b}Ť prosté donucení") a musí b},t jednozničné.]0)

ad

V

í pfdoó

pmi

jédhotli c

kebo

řadč je nutné posoudit, nakolik kuřák kouře-

nín škodlivě Púsobi na.jiné osoby. Zde je patrn} rozdil

m.Zi L7Jqenyml a olFvrenjmi pro.tor1. Ld} je mlra erp@ice tabákovému kouři píavidelně snížena V důdedku
jeho Dižšikoncentrice á v uíčitýchpříPádech n1ůžebýt
jen maíginílni. Dále je nutné íozlišovat mezi mí§ty, která
Fou Pío člověki n€lThnutelná (úřady, píostředlr,, MHD,
veřejné budoly, pracoviště, společnépíostory domu

či

tik
apod,), a nisty, kte!á člověk navštěvomt nemusí a
pouze ze svého §vobodného roáodnutí, Ťoto rozlišeníje
však obtižné, neboť člověk §e teoretic]q. můželyhnout téměř všem mí§túm a prostoián, Na j€ho Srcbodném íozhodnutí záleá, zda bude žítve městě ů na venkoýě, zda
bude navštěýovat střední či rltokou školu, zda se bude
doprivovat autem či veřejnou dopravou, zda narštívi úřad
28)
29J
30)

n

viz nálcz Údxv.iho

soudu

s P.

zn.77.Ús 2164/Ia z L

i.2aI7,

ýi2 íóžsúdckESLP z 2? .2. 1980 ve věci Dee€r Ý Bel8ie, odí, 49,
vizrózsldq ESLP 2 23.5, 1991revěci obeEchli.kÝ Rrkousko,
óds, 51, i 2 25, 2, 1992 re věci Pleiler r Plm|l Ý Ra]<ouskq odí,37;
ýoy téžrGudek ESLP ve věci Poúimolv Fnncie, z 23, 11, 1993,

Svobodi ]idského íozhodo
ýánl je v toÍrro .mé-U leoreli.k} neomeuena, t(iréIiem

sám, nebo se nechá zastoupit.

rozlišení mezi ,,nelThnutelnosti" a ,zb}tnoýí' mista by
Proto mělo b}t nejspiše to, zda člověk určitémísto na

vštěWje za účelemuspokojování své běžnéživotni Potře
by, či nikoliÝ V konkétním případě restaúace tak její ná
vště% za účelemstrivováni usPoko.jováním běžnéživotni
Potřeby Podle mého názoru je, bl čloÝěku nic nebrání,
a\ si napřiklad nakoupil v supermark€tu a uvářil doma
nebo navštíviljinou restauíaci (ie li dostupná),
V úvahu je třeba vrt i to, že předpokladem svobodného \zdáni se záktadního Prám na ocfuanu zdraví je dobrá
infoímovano§t o škodliťch následcich tf§taýení tabákovému kouři (kterí nemusi b}t píavidlem, neboť vědecry
prokázané škodlivé násl€dly kouření jsou často bagate1izovány či zPochybňoníny), i ýědomost o tom, jakémLr
m.or.M rabJkolcl,o kouie bude ilo\éL V le,tJula.i L]staven.Toto množstýi Piitom předem určit nelze (nemusí
kouřit nikdo, liohou však téžkouřit všichni hosté restauíace), Samozřejmě svou rcli hrají i sociálnč-ekonomické
aspekt;r', l člověk, který nechce bf lystrven kouři, bude
jen těžko odmítat účastna srazu spolužáků nebo na obchodní schůzce s pmnerem v kuřácké restauraci. Tím
.plie ro plJU U 7án e-l.J1, ú kJiJc§,h /Jil?eni, Pro né'
je pob,t v něm rezb}.trcu Podnínkou a součástí jejich
zaměstnání. Clověk vždy sPiše ýoli ,,něco za něco" a negativni následlry na své zdravi je časťoochoteD podstou-

Pit 1yměnou zx usPokojení jiDé Potřeb]r, Lze poukízat
i ná to. že volba kuřáka není žcela §vobodná z důvodu
nikotinové závislosti (podle r}zkunů nikotin co do
tváření závislosti Předči heroin či kokain) n)
31)

v

ly

ř tablikové společno§ti v U§Á
iizenió, jejichž tředmútem by]r tgu]aŤ ubáku, namita!ú

této souvňloíi F zajinxvó,

v soldnich

žc koui.ni ncvcde k zívislo§ti, neboť .harrLterntitou Závi§loýi jc Pódlc
ni.h i rozPad osobnoíi, l.tery u kuiáLů ncnrsťává (x ódkifuv.ry nr diivc

přckonroou defrnici zívislo§ti), viz Hila, P J, Rclitivc Áddictivcncs ol
Drugs http://wh}quii,co.ýÝnFuit/Á Hcnningndd B.nówiťl,htín.

a

iq

PíOzdú
plOvni;d
podzlm

I

V nePosledni řadě je nutné zqržt, kdyje člo!řk \4jbec
schoPen o wdání se wého Pá,-a na píostředí bez kouře uči,
nit *obodné rcáodnutí, jež nePochybnč ,yžaduje schoPnost Posoudit ná§ledl9 tákoveho počínfuí(a předPoldádá
dobrou informolanost o ná§ledcích Působeníkouř€ na lid-

§ky or8misnus), V českémpíálu nab}vá člověk plnou svéPráÝnost zPravidla dosaž€ním 18, íoLT věku,3,) Český záko
nodáíce ostatnč zakáaje Prodej tabákových výíoblo
Právě
osobám ítladším18 1eÉ3) a \y.háai z toho,že až dosažEnim
18, rolo věI§l je j€dnot]ivec schop€n ýobodně po§oudit !]í
ďedl§, kouření a íoáodnout se, zda bud€ koutit ó niko]iv.
Zát<onodárce niméně nezletilé Dijak nechlrini
Proti pasiv-

ru erPoáci lJbdkowmu kouii, c@ je Podle meho nazóru
nedo"ra*em Prini úPraly a piedsBwje rozpor s mejna _
lodmi ?a!"zky cR." Fikladmo I?e Pou]dlat na uPm

některrth bnadslg.ch ů au§tralsk}ah siitech, v nichž
zi Přitomno§ti Éreti\th zakázáno kount i v osobnich

'!'lt

je

lozidlech (Poži%jícíchjinak ochrany soulcomi),
Z ý},!e uvedeneho je ziejmé. že sri'rje Povinen

prjl.

na nediskriminaci mezi jedrct]i9,rni podnikateli l ,}trc
ření roného, sPraltdlivého soutěžního Prostředí, V tomto
sméru je in5Pirati!Ťu' iudi}atúa qém€cl§'ch soudú,
V \emelku jsou Pmqdla omerujlo kouiení UP?vena
jednat na federální r]mi (zejména kouření ve fedenítních

úladech a dopraních prosď€dcich),jednak

nodiťch něme€kych
aobí let 2107

na úromi jedstátu, Přičemžýšechny piijaly v ob-

2008 zžťKony omezujícíkouření rjznoro-

^
diŤn zPůsobem,
30, č€r.Vtnce 2008 \,ydal němecl§i fed€íi]ní

ústanísoud význmné rcáodnutí na zá]dadě stížnos
ti Fo,ozowtelů dvou malých í€staurací a nočníhoklu

bu v Berlíně, resp, Baden-Wi]rtembeí8u, Soud apíobo!"l
možnost obecného b€^íimečného z]íkazu kouřní v za
řizedch podobného t}pu. Současnčdovodi], že malá 86t
rononická zaříz€d, zaměfujícís€ na prod€j a.lkoholiclrych
nápojů V jedné Ťnmo§d. \ ruz F koui€ru zá]<,zano, jsou

v ekonomicke neÝhodě, Pokud většim 8Atronomickým
zďízenim záton možňuje lyhJadit pro kouření odděl€ný
prostor. obdobně soud do,odil disl§iminaci

nočníchklu
bů,jimž zikon ryhmaní pfostoru ke kouř€ní nedorcloÝ"l,
julisdikci, Práýo m Prostředí bez tlbákového kNřE, což oproti jhyn
8astronomickýín Ařízením, která ťétoÝýlze dovodit jak z Povinnosti §tátu zajistit jednodivcům jimky \,]užt mol a. Exist€nci uredených výjimek z těchneruéeny ťkon právJ nr' ávor (_a zdraví) pod]e Úmluq
to důvodú soud sIrledal protiústamí a uzavřel, ž€ bud
§ao
ci Li-tiny. tak i z cl, 8 od.r. 2 RUKT, Podle íéhožje slál
vyjiml§, mbl b/ nseny. anebo ro^lreny raloiT Zpú
povinen aktivně podpořit Přijeť 1 zaltdení účinný.h sobem, aby nalá ga§tronomická zařiz€ní mi nočníkluby
o?qtření ?osŘJtujíctĎ acbranu ?řed é,?azi{ tabdAaoéfru nebyly diskJimino\ain]a Na zákjadě uvedeného roáodnuti
touři ve úitřních ťaýarócl ?ruúýišt:ge l)cřejné no?/aýě,
německého f€deíálifio soudu zústaly prodlarřácké zákony
ofiiňn{ň ?ruýaúcl lj?íejhý.b ňís, a ?1dle Polřeb na dal
ý P]átnosti, niméně gastronomickí zařízení mobla okašnb Qďejtýb frírtecl.N^ druhou stranu by měl stát \,áát,
mžitě umožnit kouření, pokud nebylo podáváno jídlq íozkdy jsou následlg rystart tab]íko\,€mu kouři škodlivé loha
byla nejlBe 75 m', neďistovalyÝ nich žádné
"ařjzeni
a kdy jen nďginální, i to, že člověk má §ám za uriitých
oddělené
prostory a u lchodu bylo qznačeno, že kouř€ní
podmínek možnost §€ svého zíHadního práva na ochrrF povoleno a nezleti]ým je vĎtup akj?án, vjinem piiPan\ zanýí Ýder, což platí jat Pfo kuřáky, tak lidi pa§imě
dě íedeíálníněmeclý ústamí soud rozhodold o zákomé
,lystavené
tabákovému kouři.
úpravě kouiení v Hamburku a dolodil, že výjimka pro za
iíreníprodá}"jící výIučně náPoje, umožňujícílyiEdit odvzta,h pňn' úPťaly kouřni a podnil,ini
dclene prostory Prc kui,i]<y. j€ diskrininujici Wci Zú7ePodníni§l Poslgaování služeb veřejnosti účujesát,
ním aměřujicí s€ m Prodej Pol§ínů, a tudížpmtiústa\Ťlí,
píIkmži zde pl^n, ž. by jednotlivc€ měl omezo%t jen v nánznosti na toto rozhodnuti Hmbúk změnil zíkon
v míře nezb}.tné, Právo tra podnikáíí a na ochranu manl ochEnu Píoti kouř€ni a unožnil zřizoví.i oddělených
j€tku ostatně ti,oři součást katalogu žátJadních lidských
mí§tností Prc 1<llřá]9 i zďíz€ním nabízejícíchstíavowď
bylo
nicmóně
uvedeno
!yš€
,
oPrámění
státu
ďužb}. Barcrslg, ústa\ali §oúá ý r. 2012 pos@ý-a], zda je
PíiV35)Jak
omezit kouřeníje velni široke, neboť samotDé píálo kouústa\,ně souládný zálonný žákaz kouření v kuřjíckých kluřit ít€Požvá n€jlyšší Púníochían}.
bech, keté v Ba\Dr§ku }zniHy Po za\,€dení zálazu kouře
v kždénpřípadě i zde P]atí, ž€ jakekoliv zákomé ní a \,yžadovaly u návšt&míků (formálni)
členství G cíem
ome?f,ní lidskáojednání musí mít uíčitouloalitu (zejméumožnit ť8umentaci, ž€ se n€jedná o místo vď€jně při
na dostupno"r. jasro"t a PiEdqdJrelno§t PnvŤ!_ho piedstupné). soud dovodil, ž€ zákz kouř€ni v kuřádych klupis). must dedovat lesfimru cí (ý konkrelfum piipadé bech připusfuy je, ale že kouření núžebýt
Povoleno Při
ochnnu zdnu) a omezeru mu-i bF tomuIo ú[ Pňméieskutečně soukromých udílostech, které
judik2turou
Fou
ne (nemělo by jlt &il, ncž je nezb}Ťné). Pii
Pravnl úpravč bavorského spar,niho soridu d€finov.ány jako sfuomážděpodíikatelského Píostie& !]§tupuje do PoPředí
ní, jež Fou od Počá&l om€rena na obýykle úzky ol§uh
Požidavek
jednodivě Po^ran}th hostů, ktďí se již př€d událo§tí zí,á.li
(napi rodinná oslava).3ól Popsmá roáodnutí němeclgth
32) Před dsažnIrn 18. rohr Gku lZ nabít šv+úuosti uzavřeính
ňádžel§M nebo přiháním svŤrimosti @hódnutin úudu n.zLti
§oudů doklídají,že zá&onodárc€ by měl prefeíovat (oblénu sfušimu 16l.t,je ]i owédč€ni jeho ehóPnoý §ím e ávit a ób
dobně jako v jiných oblastech) obecně platnou úpralu, nesb&t si ýé z]íležióšti,. to n. žídoŇ neretilého nebo jehó Pámino
boť
lyjimky mohou vést (a pravidelně vedou) ke zkreslení
zísfuPc€ se §oullašém nťZ]etilého (§ 37 občmstóo zákoiila]),
konkuíenčDiho
pfostř€dí a k porušenípíáva Podnikatelú
33) § 6 zik, č, 37912005 sb., o oparřnich k ócnílqě picd škodmi
Pů
sobenými tlbá}danni yýpbkn alkohol.n ájinými náv},lovrňi ]átklni
na svobodné Podnikání a nedislaiminaci,
mat opatření k tomu, aby zajistil osobám, podtéhajícíjeho

, o změné §o!fu.in:.n

Z,i].onú.

E

zn.fu Po/déj:Lh pŘdpi9:,

34) Poďe čl, 24 ódst 3 Unrtuv,], o Pávech ditěte sé§l, kfué jsou §qnuv_

ni stmou

úínúčini všcclDa účinná í nuhá

oPiticól k ódsbrněni

Yšecn tBdiólc! Ďblíit škodici.h
,l&i
"níxvi
35) Čl. 1 odsr 1 áodrtkového proiokolu č, 1 k Úmbvě, čl, 26

Lištin,

36) viz (ol { s" Midknú P: sDoke_F€e Lam and Ditd
Dcmo!.,.] ll|li.úve\ on <nokjg BJ§ in CeíŤMr: A s).Emád.

Rcviel Jd q]l1okf,W fu.e*fr.l,, PubJkoldno r, t lol4 Pod
10.3390/ijeŤh1l0100685,

Různéstáty Přistupují k omezení kouřeni v restauraoch F]/nÉ.Jen ve !ŤnkovŤich p-osrorcď íeŤr'úa,piipouštějí kouření například Bulhanko, Ircko, Madrsko,
Malta, Lo§6sko, Poítugilsko, Spojené kálovstÝi, Nový
Zéland, Áustráie (resp. jednotlivé stíty - v qleenďandu
platí zákaz kouřit i v určitéÝdál€nosti od vchodú do nerezidenčníchobjektů), Možnost kouření v odděl€ných
mistnost€ch PřiPouštějí z ewops]gch zemi naPřiklad

Slovensko. Fraocie, ltálie, Chorvatsko, Slovinsko či
Švédsko.Podmínky se přitom výrazně odlišují. Napřildad
slovensko Ýržaduje, aby n€kuřáck, píostor zabíral ale§
Poň 50 % plochy, byl unistěn u vstuPu do zařízení a byl
odděl€n taL aby do něj neptoni&aly škodlivé1á§ z prostoru pío kuiik/. Fiancie oProti tomu piedpi§uje, že kuřácký prostor múžezabírat mAimálně 20 % Plochy za
řízeni a mit nejvice 35 m', nesmí jít o prúchozí prostor,
mu§í b}t oddělen automaticky živiranými dveřmi (zne
možňujícímineúm}šlnéotevření) a ventilol"ín tak, aby
se celý objem \zduchu v nístno§ti ryměnil nejméně de

setkát za hodinu (při udJžení konstantniho podtlaku);

obsluha n€ni přípu§tná a obďužný P€r§onál může navštěvo,!.at píostor nejdříve jednu hodinu poté, kdy mí§tnost
opustil Poslední užimtel, a byla l],Ťětíána,3') Někt€fé státy
připouštějí kouření v Podnicich do stanovené Podlahore
plochy (něktefé německe státy, v nichž byly Ýjimlry při
puštěny v náváznosti na judilQturu flěmeckého fedeíál
niho soudu; viz lyše): Rmunsko - podni§ do 100 m',
Rakousko - do 50 mr ii Daí,ko do 40 m , ZiilovJni
speciálních kuáckrh ]dubů připouštěji některé německé

Litva či Špánělsko.]3)
V §ouýi§lo\(i ( píotjkUiJ(kou legisllrivou blla provaděm řádi píůzkumúči studií ťíkajicíchse doPadu této
le8iďatily ná Podnikíní gastrononický.h zďizeni. Z něstáty,

ž protikuřácká legiďatim se na ekonomické situaci těchto zařízení a turismu nijak negati\ně
neprcjevila, nebo máa naoPak pozitivní dopady.]') Jiné
-rud]e princsly prorl hůdne vy*ledku a dospe]y k zaveru.
že ákazy m^ji M dotčeĎá zařizení negatiwí dopad a ve
dou k ekonoínick)rm ztíátím,o Dopad protilnrřáckých
opatření se bude ziejmě lišit podle g?u zařízení a jeho
kerých lpllnulo,

ko.l<Jétní situace.at)

ČaJoje uávdn agumen,. že kouiel i Pied,rawje Pro
státní rozPočet n€zan€dbite]nou
část přijmú. V minulos
ti byla proniděna řada pruzkumú, do§pivajících i v tomto

směru k protichúdným Ýsledkům. Někteří autoři dospěli k závěru, ž€ kouření předstawje Pro sPolečnost (Při
zohl€dnění daňolych přijmů) neanedbatelnou čistou 6nančnízátěž, zejména v dúsledku nákladú na léčbuku,
řáků, nižšíPíodukivity píáce či nákladů na pr€v€ntimi
viz čL Áíicle R3511 3 códe dc la santé Public,
s@í naPi goo,svzsYB5e či goo,ď9qdscx,
39) viz nlpi Gl.nb s, A,, chďle§woíh, A, Tourism and Hotel
37)
38)

Revenues Before

a

n

RsEunú

ordinanas 8oo.8/64wzds, Lóňis, B, R,, Shďtr, P, R,, Hss€lt, M,
Economic ]mPact of Smókc l-€c Dining, 8oogyfzKYor.
MelbeB. H o. l ,ld. k, L, Do ,n -. Ére hÝ, aíe.t ÉWnú.,',
pubsind restilnntsi goo,ELlI-HTi7x,
a0) Madow M, L, ]he Economic L6ďs fróú §noking Bins, goo.gy
QšFU2i Henns§]/ P. Pub TQde §U]lerin8 ffun snokng Bú; v]z
goó,gvoudit3,
41) súV Pakko M,, R, Tre Economic ImPact of r snokió8 Bin id
columbia, Missouri: An Áf,,]ysis of s3les Td Data lor thc Firí Ycin

The

9

rnd Aftď Pasag. of smok€,Free

oPatř€ni píoti kouřeni,a') oProti tomu PŇzkumy zadávmé tabá&olymi společnostmi (včetně pruzkurnu Phillip
Moííisv cR) dospílaty k závěn, že kouřeni Přináši ekoskutečnosti, ž€ kunomice čistý zisk, a to při
"oIrlednění
než
nekuáci,
á stát iak
iáci umnaji o několik let dříve
j€
j
ich
péče
a
ušetří na nákladech
z-d(avotní
Ýdácený.h
důchodeó,a]) posledně zmíněnépruzkumy byly předmě
ten kJitiky rcien ž morálního pohledu, ale i po odborné strárce, neboť údajně značně podhodnocor"rly náklady na léčbulořků, Vlzlrrm Pronidětrý ve Finsku v íoce
2012 dospěl k závěru, že v důďedku nižšíhověku dožiti

klřáku

Pmměrné \ydde stánižši
než yýdaj€ na léčbu
tu na léčbukuřáka o 4600 €
-,;ta
pe1'
b}
l}
u kui;ka pnimét né
neku
a rydaie staru na
;
€
cdkem
takjeden
kuřák při
nižšídokonce o 126 850
§Pél do veitinrt5 Énzno cálkou o l]3 J80 c a^q než
(v pruměru o 8,ó roku) byly

nekuřák, Při zohledněni ocenění doby, o nížbyl lidský ži
vot zkrácen v důďedku kouření, tricn1éně autoři ťzkumu
dosPěli k závěru, že čistý přinos nekuřáka oProti kuřákovi
čitri Přibližně 70 000 €.a)

Česká situace de lege lata
je
v ČR Prá!Ťi úpíava kouření v rcstauracích obsažna v zákoně č. 3 7912005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodmi Působeni.íni tabákolmi výroblÝ, alkoholem r ji

nimi nálykoýými látkami, v€ zněni PozdčjšíchPředPisů
(d,íle
Zákol rozLšuje Éiq?y zařízeni sPoleč,
"zákol").

ného stravování (tedy zďízení provozováných na zá]dadě
hostinske činnosti, jato jsou nejen íestaurace, ale i napi
kvárny, bary, di§kotélg., Huby apod.)$) v závislost' na roz

hodnutí jejich plovoovatele, a to (a) zařízeni kuác
ká (v nichž je kouření povoleno), (b) zařizení nekuáckí
jejichž vniťníchPrcstoÉch j€ kouření zakážáno) a (c)
zařízení s oddělenými prostory (vjejichž i,řtitřnich Prosto(v

ríá, určených pro

nekuřáky,je kouřeni zakízfuo).4l

zikon, ŤU-i m r kUiick; /aiilfažireni s,yhíá:.enýfii prostory v nichž je kouřed

Podle § 8 odst 4,
a

Povoleno, zajištěnédostatečné věřání Podle Požadavku

dáštnim prámim PředPisem,a' Zďízení

stano!€Dých

s ,yhJazenými prostorami musi mít Prostory v nichž je
kouření Povoleío, §tavebně oddáeny od prostor, v nichž
je kolíenl zakáaáno. Zákon však oIrledně stavebniho od,

dčleni nestanoví žádné požadavl9 (srov napiiklad úprava
Slownska či Fracie výše) a toto neúčité§pojení do§ud
ďejmě n€bylo předmětem soudního výkladu.
42)

o

cdně

ČR viz napi Kouiení ci8[ď r ekononik

ČR je kon

ftni Piióoscú do ýáúi klsP goo.g]-/cvDó3vi oHedně USA 8oo.g/

or\Gdq,o\].d.i {U,lnleV,7T\e.nn ol.Fo[il8,do,hPlélJ

gDo

avtsuxgci óhlednč ontďia viz goo.ď/Fqx3v4.
43)

viz naPi Tne ťcoíoniGof tobic@, nnP//{1w,Nh,or8.uv6leý

14)

viz naPi Tiihoíeí,J,, Ronkán.n K., Krn8sh,iu, Á,, Kauhinen

doanentýÁsH
J, The
sfu dy,

121,pdt

nď e1f{t óf smoking on healthcúe rnd relf3ft cost, A conofr
htP:/,6njopc.,bmj,codconft nil2/ó/eoo1ó78,fu l,

á{\Póó|ó.ú1,\oJ jnnor fad"ji.,nnóJ,lóo. wl.,v.ňpíá\éáoíoá nrpolú kbezo. J,edn'PóFb( v píovoDvne,\ n,7 |,ou
(viž
niiircni vlídy č. 27812008 sb,, o óbahových náplnich
Prodáváíy
dejiPókmú

40

j \ |/ §

2,

§ 8

/aloni

o

opalh,

i, l-

L

o.},Jle Pifd,Lodni Pú.,

be.ými tlbr]ďýni yýúbky, alkoholem a jinými ná9kďými látk mi,
4?) yiz Miizeni ýláÁf ř. 36I/2007 sb., kte.ýn s stinovi Podminl9
W
olhiJ ,y /dn t,| Pnic', ř/ !.J\ olr]edné véúJn. l rob,JlUř
specincLou Pro

ZiízenísPolcčného *nrcváni

ul

a

v P@i je Fn táLo

Platné PIávo ka^opáÁně žádnéstíaně n€PoslÝtuje

do§tatečnou PráWí jjstotu

a v

PIdi

ved€

nutně k tomu, že

k jeho ýýkladu přistupuji píovozovatelé Ňzně a ochrana

nekuřáku, kterou si tato úPíavakladla za cíI,43) je iluzoíni. LzÉ téžponkáLzrt M zajimaly paíadox, Podle něhož
zaměstnanci kuřáckých zďízení kouřit nemohou, nacházili se v kuřáckem žďízed aresPoňjed€n neioř]ík, neboť

Podl€ § 106 od§t. 4 písm. e) ákoníh prác€ zaměstnanci
n€§řnějí kouňt m pracovišti či jinych prostorá.h, kde by
bvli
- účinkumkouření mtaveni téžnekuřáci
V rcce 2012 Č*kíJpublika ratifiko}ah RÚKT a zavázala se mj. pňjmout úťunáoPaďeni a Posl9tnout ocfuanu

Pied tabákovýn kouřen ve }Ť,itřních Prcstoíách veřejn}th
mist (mezi něž 1re řadit i l(ř,íckízařízetrí), v souviďosti
s ťmto Zfi.lzkem je nutné aínit i dopofučení Rady EU z€
dne 30, 11. 2009 o neloííckón Prosďedí č, 2009/c 296102
(dáe jen,,Doporučeni REU") doPoíučujícičt€nsk],m stí
b]m, aby zajisťtly účilnouochJmu před exPozici tabákovénu kouři na \,Ťitřních Pncoviších, vniťních vďejných
místeó, lt veřejné doPnvě, a je-li je to vhodné, na dalšiďt
vďejryLh můIec}. PrJoha DoPoru.eD REU. obqhujícl

Pok}a y. Prijaté nJ 2. konfďen.i5E"í UíJJ!y.ob"ahuje nékteré l}znamné deílice, které piedsta\,tji rcdítka jednák
Prc z]íkonodár€e, jednal Pro ýýk]2d €*istujících pniiŤlích

PředPi§ú jak doÁedá

nÉn nepříiš ro^álrlá

judikatu"

Nejlyššíhosprá!Ťffo soudu, Podle těchto Pokýnú a do-

PoručeníevroPských normoŇúrcú by mj. měla být \ršech\ŤIiďíi PÉcovištěa uzavřená veřqná místa nel§lňckí,
'la
1ebot jina iescfu jrko naPnklad odde]end Plo(tor} nejsou
úainna a neciiini donateané pied labd}ovým kowem,
Pokud jde tuzemskou o judikltun tykajícíse žákzu kouření, je Poměfně sko\!pá. zrjin$ý je z pos|ed1j
doby především foasudek Nejryššího§Právního soudu
z 21. 6. 2013, č]. 6 Ads 2/2013-38, v němž soud potvrdil
odPovědno§t provožo%tele nehřáckého zďízeni (ka
várny umístěné v obchodnim centíu v Bíně-Modřicích)
za dodPoÝinj zalazu kouiel 1a jeho Ield... Priceňž
se podrobně zabýÝ,a] }ynez€lím nitřních prostor a ve
řejnosti PřhtuPných míst, odkízal na výl,ladová vodit
ka v Doporučení RDu a přiznal jim význam dotvářejí
cí píáýo. Pónkiťzat lze téžna ro6udek Nejvtsšíro soudu
z 16. 1. 2007 , sp. zn. 26 Cdo 207112005,.' v němž §oud
porwdi] Pa"i!li leg;limJcj najemcú píoslor v domě u ža.
lob) miem,e domahajioho s. ol hJany pied kouienim
v€ §pol€čný.h prostoíách domu a dovodil, ž i kouření
Podléhá í€žimu imi§i v sousedskych wt zícL
Česke situace de lege ferenda

Nížesnnuji závčry či Píemisy, které by podle mého
naaru me] lzrt záj<onod,irce v úva}u piiPirím;n, úpn

Vy oŤe,Ujlcl kouiÉru v rc.laUrJcjch. kteíáje V soucasno\
ti Předmět€m diskuse, ať již jde o nálŤh poslano nnuti

ANO (sněmoq1i ti,k

č, 272. nawhuj cl'?avedeni zikazu
kouiení ve vnitřních Prostorách zďizení sPolečného strlvovfuí), anebo o náwh zpracoví%ný ninisterstvem zdíivotnictví (kťerý by měI zakazovat kouř€ni použe Ý zďíz€ních Píodávajicích polany).
48)

viz dúvodoÝi žPráví k

zá].onu č, 305/2009,jenž nove]ižóvá] zákonr

oPatřenió k ócbJííéPřed šLodmi Púsobenými tabákóýini v]ircbl,
1 iiníhi návl/koýiňi látk ni
49) obě oáodnuti j§ou uveřjněná v bmto drcjčisLi Rodinných ]ištj,

ČIovčkjesvobodný a má nožnost volby,jeho óování
však nesmí negativně ovli!,1omt ostatní, a to s 9limkou
příPadu, kdyje takové ovlinčnímaJgináLlí,

Ne8átini následky aktimího kouření i PasiÝního ly-

staveni tabákovému kouři na ]idské zdlavi jsoujednoznač-

Prokízány. Kouře je tďikomanii (ávislostí na drore)
a rede fovněž ke značDým nákladům pro jednodivce !yně

sIawne tabákovemu kouii, iakoz : P-o (poleoosf.

CR je povinna přijímat účinnáopatř€ní k ochJáně
jednodivce před q§tavením tabákovému kouři, a to zejména ve hitřních píostoíách v€řejnych míst,
Před tabáko}ym koui€m je třeba zvlášť dúdedně chránit nezletilé. Nezletilí by neměli být rystaÝeni tabákovénu
kouři, Prostory v nichž se kouři, by měly b}Ť neáetilýn
nepřístupné. v tomto §měru by bylo vhodné zýižit zave
dení záka^ ko!řeú zL Příromnosti nezletilých i V (přinei

menším někte+h) sou]<Jomých uzavřených pmstorách.
PraÝo kouir nesPada mezi zák]adfu lidskáptjVJ a ne
požíýínejlyššíprál,ní ochrany. Zákonodálce má velni ši
roke Uq?enl Piijehoúprivé,Pijv1 UPra!" koúien v r}ž€
soukromých prostorách \ na druhou §tíinu za účitých
podmínek moila představo}át zásai do pá na soukJoíní,Požímjicilo nej}yšši píávní ochJany.
Uatrne verejnosli Pnsfupni Prcýory. v nichžj.ou Po
st<].továny

,luáy, ďoužcí usPokojoÝíd bčžn}thárctních

Potř€b člověka (včetně íestauíaco,by měry q,'t Přístupné
všen, ,niž by jejich uá!Ťt€lé byli B§taveni rizila negativního ovliiměni stho zdnví tabiiko\,ým kouřen (to plať
i pío jiné veřejnosti PřístuPné píostory naPří<],d §Polečné
chodby domú vho&é by bylo podle mé}lo náaru z\aižit
zaredení zákazu kouřní i ve venkor.rrích prostoách, kde
dochází ke koncentraci osob, naPfiad zastávl§,), Piipadně

možnit obcim Piijmoul odPoýidajici úPÉWl J jimi

braných místeó (naPi Pďcich, spoftovištích apod.),Jo)

zaved€ní obecně Platné úprivy j€ vhodnějšínež
nastiv€ní režimu § řadou lyjimeL, kt€ř mohou wst
ke žkr€sloÝáíí konhrcnce a porušeni píái.n podíikit€lů na

íediskiminaci a mvné podmínl9 přl podnikání.

Kouř€ní nwede k natolik á.!ažným náďedkům, aby 5€
člo€k nemoH ýobodně, vědomě l jednoaačně lzdát Prá}" na ochJmu ýého árcta a zdíavíi souilr§it s negatiním

ovliněním kouřením jako akti\,ní lořát či osoba ,ystavená

tab]íkoremu koufi. Proto se domtrív]ám, že by bylo vhod_
né d!át zaýedení rr2E kuiácl9'ch zařízf,ní, nŤiístuPn}th
nezletilýn, kteú by byla ja§ně označena a měta by stmore
ny ja§né Podnínky provo?.I, ltedúa kuřácká zaiíz€ní by
Podle rného soudu rrrledem k tlroni Gdeckeho Poznáni
měls,být aůuíame?j íiůkoýiPncoviště a prov@o%tel
by mě1 P]nit souvisejicí povinnosti ýiči o€ánům oďlmy
zdravťl) i změstnrncúm (?f,jméni přip],tek za pnici re ztí

žeqém pío.tiec!),l)

Po,oa

PíOžský
plóvnirkÝ
podzim

provoz kuiackiho 7ťizenl

dlouhodobého Pot edu i zvýšeni ííHadúPro
Předstawje
společnost, bylo by vhodné zíižiti zawdení aláštních (ó
ZBúych) odvodů do )y§temu ,díarctíU}oPojinéfu.
2

viz § 9a zál@li o opatřennh k oclnnč Před lkodrni
bbij.o9mi!}nobb,rltohohmr mvn, 1J9b9n| lj t

50)

5I)
ve

v'L

§ 37 a

.^L

s2)

ýiz

§

|!7

avy

zdnvi,
.č, 4372003 §b,,ve znčól Pdzdéj

zikónío P.áce, w zněni pozdčjšich
sb,,w žděni Pcdějšió piedpisú,

zi,u- č. 26u2006 sh,,

PředPnú,lyhlášlo

Pnsobenými

m,,

zák. a. 25a/2000 sb,, o ochr.ně vei.jného

aěnipozdějšich přcdPisú

o

,ll<olDlem

1T-

č, 5671200ó

Di§ku§e o zákazu kouření v reýauncichje diskusi o lid§ké wobodě a jejích hlanicích. Dislosí o míře tolennce
a re§pektu k díul,ým a o tom, nakolik by do tohoto Ýtahu mělo a nakolik musí !§tupo!9t pfávo, Lidskí svoboda je

kiehki a zrkonodarce mu"l lzdy tJedat rorovJhé i"+fu
mezi Protichůdnými zájmy a !Ťlit takovou úpralu, která by
neasahovala lidskou svobodu tam, kde to není nezb}ané,
Nal€zeni íolŤ,ovážnéhořešení úúizájmy lořá1o, nelo
řáku, žiměstna\atelů i zaměstnancu, chránícího zájmyjed
nodirce i sPolečíostineníjednoduché. v neposlední řadě je
ne4^né, aby takore řešení $o 9foledken ltrejné diskure
a pokud možno neayšovalo napěti ve §polečnosti, bť je
zřejmé, že Ýsledné řešení n€bude (á ini nemúže)ryhovo\.lt všem, Cílem tohoto článku bylo do této diskuse pň§Pět,

Jt]Dí. Daniela Ko\aíiovó,

fród€íátórki

obÉtitk náSledujícimu faktu. Nejezle čewnéfraso, ?loto
,P n .d,ale Trva]o dvacer lel, než lekJi §l,É dopoílienl
zcela žměnili.Tota se tyk 10 vajíč€k, rizikových knlli oběteže
ma cholesterolům, Á po &aceti letech se oPět věd€ck€
?ménny, Poladjde o kouital. v pos]ťdni dobčFem zď.gi*
Eo!2r ýatistit<y z Am€riL1, kteé §e přikLáněji k vlashostem

probihala zvláštní disku

uváději: náte-]i geneticky

zákazu kouřeni v restaura
cích, Poďanci hnutí ÁNo
Piedložili ná\Ťh plošného
ákaa a vládá s€ ne§hodla na žádném stanovisku,

ření, ale jat<o ukizlr:, lak se na nejistém ZáHadě dďí státu,
EuoPsk€ unii a v Podstatě celému světu ,ybudomt docela

ty a později Ameriku následovala E\Ťopa.

Pnním sátem

upriwjícím kouření na našem kontinentu byla

Aldorn

v roce 2004. Dneska ovšern zákaz kouřeni na reřejný.h
místech €xistuje uži V Keni, v Tánzanii a v U8andě.
U ná§ ho upíiwj€ § 103, 106 zák. Práce, zakaající
kolicnj na Pracoviilích, zijimaw je take. že "taJa púWl
úPnva, nawzujíci na zákoník píáce, ukládalá
"aměstnaw
povinnost
telúm žřizolat kuřáJny, zaťmco nowí už tuto
nepřeizala, pfoto j§ou kuřáď od§ouzeni ke kouření Pi€d
vchodem do úřadoltn a na adních dvorcích podniku.
Pojdme §i n}ní chýíL povídat o tonto fenoménu.
Na úvod dlužno doPlnit předcházejici článek
dí. \4$tníka o jeho ústně př€dnesený komentáj:

JUDi Jří \4ashik

swj članek. ý némžjref
r.zabpa] kourcním globilné, ale zaméijl j)eň ,e jel
H|edJ] j.em PodldJdy Pro

na kouření v restaumcich, Dodánim, že při ú\Aze o záka

ř

pouze na odnadech pravděpodobnosti a ne zcela prokizaných negatimích účincichkouřeni. Chci vaši pomrnost

uoŤným, kten3

nebyla schopna formulovat §tanovisko k návíhu, zákaz kouřeDí ovšen udu t!úm nolTm. Pímímna světě, kdo chtěl re8ulomt kouř€ni,
byl v roce 1590 pápež Urban \4I., který zakázal kouřeni Y chrárnu Páně pod sankcí ryloučeni z cirkve, Pmi
oficiálni zákon zakizujícíkouření byl přijat v roce 1970
ve ýátě Minnesotá, zxkáž kouřeni na veřejných nís
tech, Později se přidaly nejPrve jednodivé americke stá
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JtJDí. Lubomír KadMě
ZáHadní důýod, píočstát chce ně@ re8ulo%t, stojí

Dn€ ó, sfpna letošni
ho roku ná zasedáni Vlády

se-debataoabsolutnim

se

Piičinná souvislo§t kouřeni a onemocněni nikdy není stoProcentní, ýždy spoluPůsobi více faktoru, nicméně podle
Pruzkumú F kouřeni jednou z nejčetnějšíchPiičin llmrd
v E!ŤoPě, kde ročně umiíá na náďedky kouřeni pies m]lion
osob a na náďedly pasivnfro kouření 80 000 o§ob. U ná§
čini Pr]měmá sPotřeba ci8aíet 2000 cigťet na osobu a rok.
Na druié strmě stati§tilq. úmrtínaoHedňuj! zdá zemřdý
kouřil ó nikoJil ale eviduje se onemocněni, na které člo!ěk
zemřel, a z těchto nemoci se dovo^je Piičilná souviďost.

zu kouřenije řeba ,ybalancovat d!ě stíany - pávo kuiá
kú kouřit i Právo nekuřáků wobodně se roáodnout, zda
chtčjípíaco\at v festauacích kuřáclcých či nekuřáckých.
Rád bych ještě dodal, že §e velrni obťžně lrledají a na-

cházejí objekivní l}2kumy Piičimésouvislosti kouř€ní
a jednodiiych fuiů onenocnční, souvislost se iTjtdřuje
v podobÁ odhadú íebo PmvdePodobno§ú, Fakem ie. že

si

kždýjedinec §ebou

nese. Kúdiologové
dobrý kouřením si ho

proto, abych obhajoml koumoc neáoršíte. Neřikám to"áH,d

dobře zdůvodněné irgumenty pro zákaz kouřeni. K tomu
navic §taví negltiní následky pasivniho kouřeni na stejnou
úroveň jako kouření aktiní. A dilšim bodem je paradox,
neboťstát ma rdjedni.trúÉrelati!,né vFoke piúm) 7 tabákové daně a na druié sťaně s€ snlži kouřeni omezo,lat.
Kuřál<ům většircu nmdí, když se ý r€stau"ci nebude
kouJit. píolo,že k rde mU j. cigaíeto\y kouí nepiiefi,ný prj
jidle. otízka tedy zní, Proč se tak Pečlivě a do detiilú věnujeme toínu, co má relatimč chóý základ škodlivosti, keíá
pořád není prokízina. A ještě si podřeávíme větď, Pokud
jde o Přijmy státního íozpočtu.
JLŤDr. Luděk Lisse, Ph.D.
JŇm mile přel:lapen příspěvk€m doktoE

stní<a,

který i€ nekuřák, i dalšich kolegů, a nechci opakovat, co ři
kali, Ve qšech mateíiálech, kten Fem čed, s€ nenajde nic objekiního, ani pokud jde o pasivni kouření. Nebezpečlost
je ronatehá s *istencí Boha nebo globálního oteplovíní,
Dťrkazy re nepřdkládají, pro§tě to tak je, Píostě se Před
pokládá, že devět 1idi z deseti zemře na útovinu Plic v dů
sledku kouřeni, áčkoliv to jsou €ci, které se z medicínskeho
pohledu naprosto exaktně l§mt]fikovat nedaji,
Další poznámku bych měl k segregaci kuňků. To je
c€losPolečenský fenomén, že kamkoliv přijdu, jsem tázín,
kdy už přestanu kouřit nebo My se zbavím toho áoay
kul Á mě to obtěžuje, jako kdyby ze mě kouření dělalo
néněcenného člověk. oproti tonu jde druhý ř€nd, neboť noť občffislry zákonik dáýá Práýo na štěstí, Právo
na radost, na záůbu, Přitom se bavíne o,30 % oblwatel,
bavíme se vlastně o největší menšině v ceské republice
a nikdo nezkoumá její socijlní \ylouč€ní.
Pak bychom se mohli bavit o tom, jesdi je to Pokušení
nebo záviďo§t. Jesdi jde o závislost, Proč závi§\n ubírat
,!€řejné
Prostoryl A Pokud jde o pokušení, pak to je m
dost. Byl bych rád, kdyby se vláda jásně lyjádřila, k jaké
mu směiu se Přikláni.

