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ÚVOD 

 

Od prvého až k poslednímu dechu je naše dýchací soustava v úzkém aktivním 

spojení s atmosférou. Plíce jsou tím největším ( cca 710 m2 plochy ) a nejintenzivnějším 

stykovým orgánem našeho těla se zevním prostředím. Zásoby kyslíku, které má 

organismus k dispozici po přerušení jeho přívodu představují asi 1100ml ( po výdechu ) – 

1800 ml ( po hlubokém vdechu ) kyslíku, což znamená při klidové spotřebě 250 ml za 

minutu rezervu asi 4 – 7 minut. (Paleček a spolupracovníci, 1987) 

Složení vdechovaného vzduchu v ideálních podmínkách je v kvalitativní i 

kvantitativní rovnováze, takže zajišťuje optimální stav člověka. Jestliže je rovnováha 

jednotlivých složek porušena, může dojít k poškození zdraví.  

Vzduch, který vdechujeme, nemá vždy vlastnosti podporující život, ale také 

vlastnosti s možným škodlivým účinkem. Řada látek, které za den vdechneme je chemicky 

inertních, ale přesto schopné škodit, jiné působí jako alergeny, některé působí fibrózu a 

jiné jsou možnými karcinogeny. 

Na znečištění vzduchu, který vdechujeme, se významnou měrou podílí i kouření. 

Zároveň působí nepříznivě na zdraví člověka. Stovky vědeckých studií nenašly nic, co by 

se dalo na kouření pochválit. Zato o škodlivých účincích jsou napsány tisíce stran 

v odborných knihách a časopisech, stále jsou nacházeny nové a nové důvody, proč 

nedoporučovat kouření jako jednu z nejdůležitějších položek zdravého způsobu života. 

Tabák je látkou, která poznamenala nejvíce ze všech toxických látek lidskou kulturu.  

Nikdy v dějinách neexistoval větší rozpor mezi znalostmi a chováním. (Vondruška, Barták, 

2002, ) 

Cílem mé práce bylo vytvořit přehled postoje zdravotníků Broumovské nemocnice 

k problematice kouření, a na základě těchto zjištění přiblížit spektrum problémů s tím 

spojených. 

 Teoretická část je zaměřena na problematiku kouření. Na  negativní ale i pozitivní  

vliv kouření na lidský organismus. Uvádí právní aspekty kouření ve zdravotnickém 

zařízení a finanční problematiku kouření. Možnosti prevence a léčby závislosti na nikotinu. 

V empirické části se zaměřím na zjištění prevalence kouření u všech zaměstnanců 

Broumovské nemocnice.  Dále zjištění znalosti legislativy zaměřené na kouření a také 

finanční otázku náhradní léčby nikotinem. 
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TEORETICKÁ ČÁST : 

1.Zdraví 

Definice zdraví: 

 

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejenom nepřítomnost 

nemoci nebo vady. 

Zdraví je potenciál vlastností ( schopností  ) člověka vyrovnávat se s nároky    

                                 ( působení ) vnitřního a zevního prostředí bez narušení životních funkcí. 

 

Zdraví 21 – zdraví pro všechny do 21 století : 

 

         Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 přijali členské státy 

Světové zdravotnické organizace ( WHO  - Word Health Organisation  ) deklaraci „ Zdraví 

pro všechny v 21. století “. Je to komplexní způsob ( strategie ), jak dosáhnout v prvních 

dvou desetiletí 21. století podstatného zlepšení zdraví lidí v evropských státech. Nejde o 

nařízení, ale o doporučení a návod k dosažení pokroku v úrovni zdraví a zdravotní péče. 

Program zdůrazňuje tři základní zásady: 

- zdraví jako základní lidské právo 

- rovnost a solidaritu v otázkách zdraví  

- aktivní podíl jednotlivce, skupin, obcí, organizací a státu. 

                                ( Wasserbauer a kolektiv, 2002 ) 

        Touto deklarací zdraví členské státy potvrdili, že výsada nejvyšší dosažitelné úrovně 

zdraví je jedním ze základních lidských práv.  Aby toto bylo dosaženo, byla každému 

člověku přiznána důstojnost, jeho hodnota, stejná práva a povinnosti a společná 

odpovědnost za zdraví. 

         Zlepšení zdraví a duševní pohody se stalo hlavním cílem sociálního a ekonomického 

vývoje. V této deklaraci je vymezeno 21. cílů pro dosažení zlepšení zdraví, rozvoji 

zdravotní politiky  mezi jednotlivými státy, zachování spravedlnosti mezi jednotlivými 

sociálními skupinami,  zlepšování zdraví během celého života, efektivnímu využívání 

všech zdrojů zdravotní péče,  k vytvoření funkčního systému.  

 

 

 

 



 9  

 

                                 Programy podpory zdraví : 

 

         Projekty podpory zdraví přispívají k naplňování cílů Národního programu zdraví ČR. 

Cílem je příznivě ovlivňovat životní podmínky a výchovu ke zdravému způsobu života 

v rodinách, školách, podnicích, obcích a jiných společenstvích, nebo případně na 

regionální či celostátní úrovni.  Projekty jsou tématicky zaměřeny na ovlivňování 

rizikových faktorů závažných civilizačních onemocnění ( např. ozdravění výživy, 

omezování kuřáctví, omezování a zvládání stresu, zlepšování reprodukčního zdraví, 

omezování spotřeby alkoholu, optimalizace pohybové aktivity ).  

        Projekt se může soustředit na dosažení změn u jednotlivce nebo přesně definované 

populační skupiny. Dosažení změn v organizaci, dosažení změn v sociálních, právních a 

ekonomických charakteristikách prostředí, v němž lidé žijí a pracují. 

          Projekty omezování kuřáctví jsou zaměřeny na výchovné a intervenční programy. 

Obsahují jak stránku vzdělávací, tak formování sociálních norem nekuřáctví. Projekty jsou 

zaměřeny i na vzdělávání odborníků ( zejména zdravotníků, psychologů, sociálních 

pracovníků ) schopných poskytnout profesionální pomoc kuřákům rozhodnutým přestat 

kouřit. ( Wasserbauer a kolektiv, 2002 ) 

 

Člověk a životní prostředí: 

 

        Člověk je těsně spjat se životním prostředím. Neustále musí vdechovat vzduch, 

přijímat potravu a vodu, je vystaven působení teploty, atmosférickému tlaku, různých typů 

záření aj. Ze vzduchu a potravy mohou vedle kyslíku a živin do těla pronikat i škodlivé 

látky, které musí být v těle zneškodněny, organismus se musí neustále přizpůsobovat 

kolísavým vlivům prostředí. Pokud takové adaptace nezvládne ( vlivy prostředí jsou příliš 

silné nebo adaptační schopnosti organismu jsou slabé ), dojde k narušení zdraví. 

 

Znečištění ovzduší : 

 

       Ovzduší dělíme na zevní ( venku ) a vnitřní  ( v budovách ). Zevní ovzduší je 

znečišťováno zejména spalováním uhlí, výfukovými plyny motorových vozidel a prašnost. 

Vnitřní ovzduší je znečišťováno zejména tabákovým kouřem, mikroby a alergeny, 

těkajícími látkami z nábytku, koberců a dalšího vybavení. ( Wasserbauer a kolektiv, 2002 ) 

Z praktického hlediska můžeme problematiku znečištěného ovzduší dělit do čtyř skupin:   
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            1. kouření cigaret 

            2. venkovní prostředí - Na znečištění se podílejí páry, kouř, aerosoly. Účinky 

jednotlivých složek se nejen sčítají, ale mohou se i potencovat. 

            3. pracovní prostředí - rozsáhlá problematika v průmyslových závodech. I zde 

dochází k znečištění ovzduší kouřením cigaret. 

            4. domácí prostředí - hlavním zdrojem je opět kouření cigaret a spalování fosilních 

paliv na někdy velmi nedokonalých ohništích. (Paleček a spolupracovníci, 1987) 
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2.Kouření 

Tabák : 

 Tabák je statná jednoletá mělce kořenící bylina s jedinou přímou, 1-2m vysokou 

žláznatě chlupatou lodyhou. Na ní postupně dorůstají jednoduché, velké a celokrajné listy, 

které jsou hlavním zpracovávaným produktem. Květy rostou ve vrcholičnatých 

květenstvích. Plodem je dvoupouzdrá tobolka s velkým počtem drobných semen. K 

získávání suroviny pro tabákové výrobky se však pěstují především dva druhy: 

Nicotiana rustica, tabák selský tzv. machorka, je méně využívaným druhem. Listy má 

výrazně řapíkaté, vejčitého tvaru, květy krátce trubkovité s nazelenale žlutou korunou – 

příloha č. 2 

Nicotiana tabacum, tabák obecný (viržinský), je nejrozšířenější. Má listy široce 

kopinaté, řapík křídlatě rozšířený, květy s trubkovitými až nálevkovitými korunami, 

růžovými až červenými - příloha č.3 (http://www.biotox.cz/enpsyro/index.php 3.11.2005 ). 

Historie kouření : 

         Ve středověku a starověku lidé tabák neznali. Počátky samotného kouření mají ale 

kořeny již v dobách velmi dávných. Kouřili se vonné listy, různé drogy, koření...  

Například symbol indiánské dýmky míru se objevuje i v televizních zpracováních. Indiáni 

byli právě první, kdo začal využívat ke kouření tabák. Tento tabák přivezli námořníci 

známého Kryštofa Kolumba do Evropských států již v roce 1492. Poté se tabák šířil hlavně 

z Francie po celé Evropě zejména ve formě léčiva.  

Na počátku se kouřila dýmka. Různé kultury si vyřezávaly různé, tvarované, i 

barevně odlišné dýmky, od nejmenších tvarů po dvoumetrové vyřezávané dýmky, na něž 

se ještě vlepovala ptačí brka, namotávaly se provázky s navlečenými zuby zabitých zvířat. 

Také usušené hlavy zabitých protivníků se jako trofeje uvazovaly právě na ty metrové 

dýmky. Dýmka se většinou kouřila jedna, která kolovala v kruhu. Ve Španělsku se pak 

začaly vyrábět doutníky. Cigarety se začaly vyrábět až v roce 1830 a nyní vytlačují ostatní 

způsoby kouření. Cigarety se tolik rozšířily hlavně díky jejich rychlému a jednoduchému 

využití. Požitek z kouření vychází také z velké části pozorováním kouře. Proto se i říká, že 

po tmě kouřit nechutná.( http://www.seminarky.cz/detail.php 6.3.2006) 

 Když v roce 1950 publikovali američtí vědci údaje, že cigareta prokazatelně 

způsobuje rakovinové bujení, vypuklo zděšení a Američané přestávali užívat tabákové 

výrobky doslova ze dne na den. Zisky tabákových firem prudce klesaly až o desítky 

procent. Proto byl vytvořen  cigaretový filtr a spolu s ním obrovská reklamní kampaň 

http://www.biotox.cz/enpsyro/index.php
http://www.seminarky.cz/detail.php
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uklidňující kuřáky, že díky cigaretám s filtrem bude vše v pořádku. Lidé  uvěřili tomu, že 

„americkou tabákovou legendu" lze zachránit a cigaretu lze udělat nezávadnou.  

                                 ( http:/druidova.mysteria.cz/ZDRAVA_VYZIVA/KOURENI.htm  6.3.2006 ) 

 

Kouření a závislost : 

        Kouření je naučené chování. Toto chování si člověk osvojuje pomalu, většinou 

několik měsíců nebo spíš let. Závislost na tabáku můžeme rozdělit na dva druhy závislosti: 

Psychosociální závislost : 

          Sociální závislostí kouření začíná. Znamená kouřit ve společnosti určitých lidí, 

lehčeji navázat společenskou komunikaci s okolím, překonávat rozpaky při prvním setkání 

s neznámými lidmi, může zakrýt momentální bezradnost nebo nerozhodnost.  

  Závislost psychická znamená kouřit v určitých situacích, které jsou sice u každého 

jiné, ale lze o nich říci, že jsou typické: je to cigareta po jídle, po práci, ve stresu, při 

návalu práce, při odpočinku, při kávě, při telefonování, po sexu… Máme toto spojení 

zafixované. Cigareta začíná být pomocníkem, berličkou, při řešení různých situací a stává 

se samozřejmou součástí životního stylu a chování. 

Fyzická, drogová závislost : 

      Teprve po určité době, která je individuální, se objevuje závislost fyzická, drogová; 

závislost na jedné látce – nikotinu ( kolem 85 % kuřáků je na nikotinu závislých ). Kritéria 

závislosti viz. příloha č. 5. 

    Nikotin se váže na určité buňky ( receptory ) v mozku a vyvolává neurochemické 

reakce, poskytující kuřákovi na jedné straně očekávanou odměnu, na straně druhé – když 

nekouří – abstinenční příznaky. Ty zmizí, jakmile si kuřák cigaretu opět zapálí. (Králíková, 

Kozák 2003) Pro upřesnění je možné použít dotazník nikotinové závislosti podle 

FAGERSTÖMA – FTND , viz. příloha č. 4  

 

Definice kuřáctví : 

       1.pravidelný ( denní ) kuřák : kouří v době šetření nejméně jednu cigaretu denně. 

       2.příležitostný kuřák: v době šetření kouří, ale méně než jednu cigaretu denně. 

       3.bývalý kuřák : kouřil ( vykouřil během života více než 100 cigaret ), ale v době šetření 

                                  nekouří. 

       4.nekuřák: nikdy nevykouřil 100 a více cigaret. ( Králíková,Býma,Cífková aj.., 2005) 
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Složení cigaretového kouře : 

       Cigaretový kouř je tvořen asi 4000 plynnými a hmotnými látkami.Účinky tabákového 

kouře na lidský organismus lze rozdělit na účinky: 

-  dráždivé - do této skupiny látek patří např. oxidy dusíku, čpavek, kyselina mravenčí, 

kyselina octová  

-  toxické - oxid uhelnatý, nikotin  

-  psychogenní - nikotin  

-  mutagenní 

-  karcinogenní 

-  teratogenní tj. poškozující plod - do této skupiny látek patří benzen a kadmium  

 

Látky ovlivňující lidský organismus:  

Mezi látky, které nejvíce ovlivňují lidský organismus patří : 

         1. Nikotin – je jedinou látkou na kterou vzniká závislost. Nikotin podporuje sekreci 

endorfinů, tedy látek podobných morfinu. Mezi účinky nikotinu na organismus člověka 

patří především lepší schopnost soustředit se, uklidnit se, podpora činnosti trávicího ústrojí. 

Na druhé straně má i mnoho negativních účinků. Především zužuje průsvit  tepen a tím 

zhoršuje kardiovaskulární onemocnění. Kouření zhoršuje onemocnění anginou pektoris, 

přispívá k rozvoji srdečního infarktu, zhoršuje prokrvení dolních končetin. Nikotin také 

ovlivňuje vylučování endorfinů v mozku a tím tlumí bolest. 

          2. Oxid uhelnatý – je další důležitou látkou, který obsahuje cigaretový kouř. Jde o 

toxický plyn, který se váže na hemoglobin v krvi a tím brání přenosu kyslíku ke tkáním, 

což opět působí na vznik srdečních a cévních onemocnění. 

          3. oxidanty – z této skupiny látek jsou nejzávažnější především oxidy dusíku a síry, 

který mají škodlivý vliv především na dýchací cesty a plíce. Jejich působením se rozvijí 

plicní onemocnění jako např. rozedma plic a chronické záněty průdušek. 

           4. Dehet – je neméně závažnou toxickou látkou obsaženou v cigaretovém kouři. 

Dehet působí jako karcinogení látka. Může podněcovat a způsobovat různá nádorová 

bujení např. nádory průdušek, ledvin, močového měchýře, slinivky břišní a jiné. 

            5. Polonium 210 - je radioaktivní látka, která se také podílí na vzniku nádorového 

bujení. 
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Zdravotní rizika kouření : 

        Je všeobecně známo, že kouření má vliv na vzestup onemocnění srdce, cév, plic, 

kůže, zažívajícího traktu, ale i pohlavního a nervového ústrojí. 

       Bezprostřední zdravotní rizika z užívání tabáku zahrnují dušnost, zrychlení srdečního 

pulsu, vzplanutí bronchiálního astmatu a zvýšení hladiny oxidu uhelnatého v krvi. 

Dlouhodobá expozice tabákového kouře způsobuje dnes na 25 známých nemocí, které se 

především podílejí na nemocnosti a úmrtnosti. 

        1.kardiovaskulární onemocnění – Kouřením je obecně snížena schopnost krve 

dopravit kyslík k srdečnímu svalu. Současné názory na vztah kouření a kardiovaskulárních 

onemocnění se opírají o tisíce prací. Riziko vzniku ischemické choroby srdeční narůstá 

souběžně s počtem vykouřených cigaret. Kouření také ovlivňuje vznik zejména infarktu 

myokardu jak u mužů tak u žen ( např. v Norské studii vypracované v roce 1996 bylo 

zjištěno riziko vzniku IM u  mužů kuřáků 3x vyšší než u mužů nekuřáků a 6x vyšší riziko  

u žen kuřaček než u žen nekuřaček ). Dále pak zvyšuje riziko vzniku mozkové mrtvice, 

onemocnění periferních cév a náhlé smrti . Riziko náhlé smrti se kouřením zvyšuje 

zejména u mladých osob. ( Holčík, Koupilová 2002 ) 

         V roce 2002 bylo v ČR hospitalizováno pro nemoci oběhové soustavy celkem       

356 527 nemocných.( Ústav zdr. informací a statistiky České republiky, 2003) 

2.nádorová onemocnění – Kouření způsobuje hlavně bronchogenní karcinom plic - 

studie v roce 1990 v USA uvedla bronchogenní karcinom jako příčinu smrti u kuřáků 

v 81,9 %  případů ( Holčík, Koupilová, 2002 ). Dále pak karcinom pankreatu, močového 

měchýře, dutiny ústní, hrtanu, jícnu, děložního čípku, žaludku, ledvin, leukémie - hlavně 

myeloidní.(Crha,Hrubá,2000)  

         Zhoubný novotvar - ZN průdušky a plíce ( C 34 ), bylo v ČR v roce 2001 

diagnostikováno 4 187 nových případů ( 84,1 onemocnění na 100 tisíc mužů ), ZN tlustého 

střeva a recta ( C 18 a C 20 ) – 3 569 nových případů v roce 2001 tzn. 38 % nárůst ve 

srovnání s rokem 1990, ZN prostaty – v roce 2001 bylo zjištěno 2 915 nových případů –tj. 

82 % zvýšení incidence proti roku 1990. U žen je nejčastějším karcinomem ZN prsu       

s 4 904 případy (93,5 na 100 tisíc žen v roce 2001). Pro zhoubný novotvar bylo v roce 

2002 celkem hospitalizováno 199 603 nemocných(Ústav zdr. informací a statistiky České 

republiky,2003). 
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        V roce 2003 počet nově hlášených případů onemocnění mužů ZN (na 100 tisíc) se 

meziročně zvýšil o 4 %, počet onemocnění žen  ZN( na 100 tisíc ) o 0,5 %. (Ústav zdr. 

informací a statistiky České republiky,2004) 

3.chronická plicní onemocnění -  chronická bronchitida, plicní emfyzém, chronická 

obstrukční plicní nemoc. Tato onemocnění zaznamenávají v posledních letech výrazný 

vzestup incidence a mortality. V roce 2002 bylo celkem hospitalizováno pro nemoci 

dýchací soustavy 145 334 nemocných (Ústav zdr. informací a statistiky České 

republiky,2003). 

4.vředová choroba gastroduodena – Tato onemocnění pravděpodobně nejsou 

způsobeny přímo kouřením, ale spíše kouření způsobuje zpomalení jejich hojení. V roce 

2002 bylo celkem hospitalizováno pro nemoci trávicí soustavy 215 867 nemocných (Ústav 

zdr. informací a statistiky České republiky,2003). 

5.snížená fertilita - u mužů pokles počtu spermií o 22%, hustoty o 13 – 17%, 

snížená prevalence normálně vyvinutých spermií o 17 %. U kuřaček vyšší procento 

neplodnosti. 

6.zvýšená perinatální morbidita a mortalita – Studie uvádějí až 33% spontánních 

potratů u kuřaček, předčasné porody, fetální tabákový syndrom (o 200 – 250 g nižší 

porodní hmotnost ), více náhlé smrti u novorozence, více vrozených vývojových vad, 

mimoděložní těhotenství ( o 70 % ), placenta previa ( vcestná placenta ), abrupce placenty  

( odloučení placenty ), opožděný mentální vývoj (Crha,Hrubá, 2000). 

Prakticky nenajdeme obor medicíny, kterého by se kouření nedotýkalo. 

 

Pasivní kouření  

    Tabákový kouř neohrožuje pouze kuřáky samotné, ale znamená nebezpečí i pro ostatní 

osoby, které dýchají vzduch znečištěný kouřem. Pasivní kouření má stejný vliv na zdraví 

jako kouření aktivní. Hořící cigareta totiž vedle tzv. hlavního proudu, který vdechuje sám 

kuřák, produkuje ještě proud vedlejší ( z oharku na popelníku ). V něm je obsah zplodin 

mnohonásobně vyšší a koncentrovanější než kouř hlavní. Je to dáno teplotou spalování. Při 

vyšší teplotě spalování vzniká méně škodlivin, při nižší teplotě naopak kouř obsahuje 

zplodin více. A oharek cigarety má při potažení teplotu kolem 1000°C, mezi tahy však hoří 

jen při teplotě kolem 400 °C. Pasivní kuřák je kromě akutních příznaků, jako podráždění 

oční spojivky nebo škrábání v krku, ohrožen zvýšeným výskytem stejných onemocnění 

jako kuřák aktivní. Jsou to především onemocnění cévní, plicní nebo nádorová.( Králíková, 

Kozák, 2003 )  
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     Zdravotní rizika pasivního kouření byla značně podceňována. Pobyt v zakouřeném 

prostředí zvyšuje riziko koronární smrti u nekuřáků o 20 %, riziko vzniku ischemické 

choroby srdeční pasivním kouřením v průměru o 23 % a zvýšené riziko vzniku infarktu 

myokardu ( Špaček , 2001 ). 

      Neznamená to ovšem, že pasivní kouření by bylo horší než aktivní, protože dávka je u 

toho, kdo sám kouří, vždy výrazně větší ( vdechne mnohem víc kouře ). 

      Nekuřák, který stráví 1 hodinu v zakouřeném prostředí, vdechne takové množství 

škodlivin, jako kdyby vykouřil 15 cigaret ( Wasserbauer a kolektiv, 2002 ). Zbytky 

tabákového kouře se dají v místnosti chromatograficky prokázat i po 6 měsících. 

      Pasivní kouření není rozhodně nic nevinného a právo bránit si čistý vzduch nelze 

nikomu vyčítat ( Králíková, Kozák, 2003 ). 

 

Citát : „ Vášnivý kuřák, který všude čte jak kouření škodí jeho zdraví, ve většině případů 

přestane – číst.“ 

 

Klady kouření .  

Je třeba přiznat, že ve společnosti kuřáků má kouření i kladné, spíše sociální a 

psychologické stránky: rituál zapalování cigarety pomůže při sbližování, překonává 

rozpaky při setkání. Pomůže překonat bezradnost nebo nerozhodnost, vyřeší problém kam 

s rukama ( držet v ruce tu kouřící tyčinku, manipulovat s ní, pozorovat ladně se vinoucí 

tabákový kouř ). Pokud jde o vlastní vliv nikotinu, mezi většinou kladné účinky můžeme 

uvést : 

       -  sociální soudržnost - sdílení rituálu nabízení a zapalování cigarety,       snadnější 

možnost navázat kontakt, což podporuje kuřákovo sebevědomí. Přestávka na cigaretu je 

v práci tolerovaná, kolegové chápou, že kuřák si musí zakouřit. 

        -  lepší zvládnutí stresu, psychostimulační účinek cigaret ( tzv. berlička ) 

        -  určité zařazení do společnosti ( lidé , kteří kouří mají cosi společného !) 

   -  zrychlení peristaltiky. Proto je jedním z abstinenčních příznaků zácpa.  

   -  zdá se také, že u kuřáků se méně často vyskytuje chronické zánětlivé střevní 

                                onemocnění ulcerozní kolitida 

           -  nikotin také mírně zvyšuje práh bolesti ( s cigaretou to méně bolí ) 

                 -  nikotin podporuje sekreci některých endorfinů, neboli „hormonů štěstí “, tedy 

      látek podobných morfinu, které naše tělo vnímá jako příjemný pocit ( endorfiny se ovšem 

vyskytují v těle např. i po sportování ) 
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            -  u kuřáků zlepšuje možnost soustředění, zlepšuje paměť a to díky aktivaci 

acetylcholinové kaskády. ( Králíková, Kozák, 2003)  

             -  v průběhu posledních let bylo publikováno několik studií, které sledovaly vztah 

kouření a Alzheimerovy nemoci. Nikotin může zvýšit pozornost a zlepšit proces ukládání 

informací, čím zlepšuje průběh onemocnění. Samotné onemocnění ale neléčí ( Strunecká, 

Patočka, 2000 ) 

 

Kuřácký paradox :  

        Je vztah mezi kouřením a prognózou po akutním infarktu myokardu léčeném 

intravenózní trombolýzou. Přesto že role kouření, při podporování rozvoje 

aterosklerotických změn, zvýšení celkové a kardiovaskulární mortality i morbidity je 

prokázána, řada studií překvapivě zjistila lepší krátkodobou i dlouhodobou prognózu u 

kuřáků.  Porovnání hospitalizační mortality u akutního IM léčených trombolýzou : 

Kuřáci 5,4 %,  bývalí kuřáci 8,2 % , nekuřáci 12,8%. Kuřáci vykazovali během 

hospitalizace také méně komplikací včetně šoku, cévních mozkových příhod a krvácení. 

Mortalita po 6 měsících byla u kuřáků rovněž nižší ( 7,8 % ) ve srovnání s bývalýni kuřáky 

( 12,1 % ) a nekuřáky 17,6 % ). 

        U kuřáků a akutním IM léčeným trombolýzou byla dále prokázána rychlejší a 

úplnější rekanalizace infarktové tepny. Lepší výsledná průchodnost infarktové tepny u 

kuřáků měla za následek také lepší poinfarktovou systolickou funkci levé komory srdeční. 

( Špaček, 2001 ) 

 

Je třeba si ale uvědomit, že tabákový kouř obsahuje přes 4000 různých látek. Z toho 

asi stovku karcinogenů. Celkový dopad kouření na zdraví není absolutně srovnatelný 

s těmi nepatrnými kladnými účinky, které můžeme najít. Kdybychom ale někomu chtěli 

z těchto důvodů kouření doporučit, bylo by to podobné jako doporučení, aby si nechal 

amputovat ruce, protože bude mít méně záděrek: to by sice byla pravda, ale je jasné, že 

nepříjemné stránky by převážily.( Králíková, Kozák, 2003)  

 

Americký prezident Abraham Lincoln se o kouření vyjádřil takto : 

„ Doutník je svazek ohavného býlí, na jehož jednom konci je oheň a na druhém blázen .“ 
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3. Legislativa : 

Zákon č. 379 / 2005 : 

Od 1.1. 2006 vstoupil v platnost tzv. „ Tabákový zákon “. 

 

Zákon č. 379 ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů. 

 

Vybrané Paragrafy : 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Obecné ustanovení 

§ 1 Tento zákon stanoví 

- opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví  působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami 

- opatření  omezující dostupnost  tabákových výrobků a alkoholu 

- působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a 

uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových 

výrobků, alkoholu a jiných návykových látek 

 

     § 6  Prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let se zakazuje. 

 

§ 8 Zákaz kouření  

Zakazuje se kouřit: 

- Ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených 

psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, a to v prostorách, 

které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo 

budovu.  Prostory vyhrazené pro kuřáky musí jejich provozovatel označit zjevně 

viditelným nápisem „ Prostor vyhrazený pro kouření “ nebo jiným obdobným způsobem. 

  § 9   

Na místech, kde je zakázáno kouřit, je provozovatel povinen umístit u vstupu zjevně 

viditelný text zákazu kouření, který musí být pořízen v českém jazyce černými 

tiskacími písmeny na bílém podkladě, o velikosti písmena 5 cm, a grafickou značkou 

zákazu kouření, jejichž vzhled je stanoven zvláštní předpisem ( nařízení vlády č. 



 19  

 

11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. ) 

 

  § 19 Krátká intervence 

          zdravotničtí pracovníci jsou při výkonu svého povolání povinni u osob 

užívajících tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky provést krátkou 

intervenci spočívající ve včasné diagnostice škodlivého užívání. ( § 2 písm. b) zákona 

č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta ) ( Straka, 2005 ) 

  

                                 Související zákony, vyhlášky a nařízení vlády :    

V České republice bohužel neexistuje jeden zákon, který by se zabýval kontrolou tabáku. 

 

Ochrana nekuřáků: 

Zákon č. 20/1966 Sb. O péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č 274/2003 Sb. 

Zákon č. 110/1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 167/1998 Sb. O návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Reklama na tabákové výrobky: 

Zákon 132/2003 Sb. – O regulaci reklamy – 

Zákon 231/2001 Sb. – o rozhlasovém a televizním vysílání   

Zdravotní varování na obalech a další požadavky na tabákové výrobky: 

Vyhláška 344/2003 (Požadavky na tabákové výrobky)  

Prodej tabákových výrobků: 

Zákon č. 379/2005 Sb. s účinností od 1.1.2006 nahrazuje současně platný zákon č. 37/ 

1989 Sb. O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 

Vyhláška 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného 

spotřebitele cigaret   
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Zákon 217/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. - o spotřebních daních   

Zákon 231/2001 Sb. – O rozhlasovém a televizním vysílání  

Prodej a značení tabákových výrobků - Vyhlášky: 

Vyhláška 113/2005 Sb. - o způsobu označování potravin a tabákových výrobků  

Vyhláška 276/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových 

nálepek při značení tabákových výrobků 

 

Některé další zákony zmiňující kontrolu tabáku okrajově: 

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání  

Zákon č. 96/2004 Sb.  o podmínkách získávání a uznání  způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů  

Nařízení vlády 469/200  o Živnostenském podnikání   

Zákoník práce č. 65/1965 ve znění pozdějších úprav a předpisů  

(http://www.dokurte.cz/download/protikuracky_zákon_2006.pdf 20.3.2006 , Straka, 2005 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dokurte.cz/download/protikuracky_zákon_2006.pdf
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4. Ekonomika 

 

        Kuřáci za sou předčasnou smrt zaplatí během svého života spoustu peněz. Část pohltí 

náklady a zisky tabákového průmyslu, část připadne na daně. 

 

Studie společnosti Arthur.D. Little International : 

          Studie z roku 2001 společnosti Arthur.D. Little International, Inc. na zakázku firmy 

Philip Morris Dopad kouření na veřejné finance ČR se snaží „dokázat “, že kouření může 

být pro stát ekonomicky výhodné.Jako příjmy uvádí :  

Celkové příjmy ( pro rok 1999 ) 

1. přímé příjmy veřejných financí z tabákových výrobků 20 270 mil. Kč 

spotřební daň, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických a celní poplatky. 

Tato čísla pochází ze statistik ČSÚ ( Český statistický ústav ) a Ministerstva financí 

ČR. [ Ročenka ČSÚ ]  

         2.    nepřímé příjmy veřejných financí celkem  1 192 mil. Kč. 

       a)   úspora zdravotnických výdajů z důvodu předčasného úmrtí  968 mil.Kč 

b) úspora starobních důchodů a sociálních výdajů z důvodu předčasného úmrtí 196 mil. 

      Kč 

c) úspora výdajů na bydlení pro seniory 28 mil. Kč (Havelková, Tuček, 2001 ) 

 

Ekonomické důsledky kouření byly analyzovány také v mnoha dalších studiích. 

Výsledky analýz jsou založeny na odhadech, neboť přesné vyčíslení finančních částek není 

možné. Odhad dopadu kouření na náklady vynaložené ( pouze ) na nemocniční péči je  

23 miliard Kč ( Sadílek, 2001 in Havelková, Tuček, 2001 ). Další ztráty v důsledku 

kouření podle odhadu studie, která byla provedena před 20 lety ( Kozák, 1986 in 

Havelková, Tuček, 2001 ), činí ročně 20 miliard – ztráta produktivity práce v důsledku 

kouření, nemocenské dávky apod.( data z let 1981 –1984 ). Závěry z těchto prací se 

shodují, že spotřeba tabákových výrobků má velmi negativní ekonomický dopad na státní 

finance ( Havelková, Tuček, 2001 ). 

 

 Reklama : 

       Aby tabákové společnosti nepřicházeli o zisk, potřebují získat další a další 

konzumenty svých výrobků. Zabránit tabákovému průmyslu je možné zákazem reklamy a 

zvýšením daně z tabákových výrobků ( Jha,P. 1999 in Havelková, Tuček, 2001 ). 
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Dostupnost relevantních informací o ničivých zdravotních důsledcích kouření a rostoucí 

tlak veřejného mínění na ochranu nekuřáckého prostředí vedly tabákový průmysl 

k vytvoření nové obchodní strategie. 

  Získat ke kouření děti a mládež: 

Bylo zjištěno, že jen asi 5 % kuřáků začíná kouřit po 18. roku věku. Dětem je 

vysvětlováno, že kouření je pro dospělé a že by měly ještě počkat. Takové postupy 

zneužívají touhu dětí být dospělí a ve svém důsledku vedou děti ke kouření. 

   Zpochybnit, zmírnit a oddálit zákonnou úpravu: 

Tabákový průmysl se snaží vytvořit překážky pro potřebnou zákonnou úpravu, neboť se 

ukázalo, že účinným prostředkem proti kouření je zákaz reklamy, rychlejší zdražování 

cigaret, než je tempo inflace, výrazné zdanění tabákových výrobků a zamezení dostupnosti 

dětem. 

 Vstoupit do veřejné debaty s cílem změnit její předmět a výsledky: 

Ve snaze oslabit vliv společenských, koordinovaných a legislativních akcí proti kouření 

tabákové koncerny tvrdí, že rozhodnutí kouřit nebo kouření zanechat je výlučným právem 

jedince. Zásahy státu do této problematiky jsou potom prezentovány jako pošlapávání 

svobody osobnosti. Do veřejné debaty jsou rovněž vnášeny požadavky na ochranu práv 

kuřáků a na posilování tolerance mezi kuřáky a nekuřáky. ( Holčík, Koupilová, 2002 ) 

 

Na každé krabičce cigaret prodávané v České republice si můžeme přečíst varování 

Ministerstva zdravotnictví : 

           -     Kouření vážně poškozuje zdraví 

           -     Kouření vážně škodí Vám i Vašemu okolí 

           -     Kouření způsobuje stárnutí kůže 

           -     Kouření může poškodit sperma a snižuje plodnost  a jiné 

           -     Kouření může zabíjet 

           -     Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř ( Strunecká, Patočka, 2000 ) 

 

Dotazníkové šetření v PSP ČR  a v Senátu ČR  

     V roce 2001 bylo uspořádáno dotazníkové šetření v PSP ČR  a v Senátu ČR. Záměrem 

bylo zjistit, jaký mají poslanci a senátoři názor na problematiku kouření, neboť se v rámci 

legislativního procesu významně podílejí na tvorbě právních norem. Autoři se zaměřili 

především na problematiku reklamy na tabákové výrobky a zvýšení ceny cigaret. 
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   Šetření se zúčastnilo  37  poslanců  ( z celkového počtu 200 ) v PSP ČR  a  25 senátorů  

( z celkového počtu 87 ) v Senátu ČR. 

 Autoři uvádějí, že je velmi obtížné z takto nízkého počtu respondentů vytvářet nějaké 

závěry. Otázky šetření byly zaměřeny na daně a reklamu.  

 

Kouření očima poslanců :  

  Jako nemoc označilo kouření11 poslanců, 19 poslanců odpovědělo negativně ( vidí 

kouření spíše jako spotřební chování, konzumaci výrobku ) a 7 poslanců nevědělo, 

nemohlo se rozhodnout. 

 Zdravotní varování uváděná na krabičkách   jsou podle 21 poslanců zbytečná ,           

                                7 poslanců si myslí, že jsou účinná a  9 poslanců neví, neumí se rozhodnout. 

 

Kouření očima ( několika ) senátorů : 

 Jako nemoc neoznačil kouření žádný senátor, všichni zúčastnění zvolili možnost nevím 

neumím se rozhodnout nebo kouření označili jako společenský problém a soukromou věc 

každého jednotlivce. Přesné údaje šetření neuvádí. 

 Zdravotní varování uváděná na krabičkách jsou podle 10 senátorů zbytečná, 9 senátorů si 

myslí, že jsou účinná a 6 senátorů neví, neumí se rozhodnout.(Havelková, Tuček, 2001) 

                                Tyto dvě otázky jsem zařadila i do svého dotazníku. 

  

Peníze proměněné v kouř:  

Víte, kolik kouření opravdu kuřáka stojí?  Pravidelní kuřáci vykouří obvykle balíček 

cigaret nebo více denně. Cigarety dnes stojí 40 až 50 Kč:      

                         50,- Kč za balíček  x 7 dní  =         350,- Kč za týden 

                                                          350,- Kč     x   4 týdny        =      1 400,- za měsíc 

                                                          350,- Kč     x  52 týdnů       =    18 200,- za rok 

 A za rok to už znamená třeba nové horské kolo nebo i docela pěknou dovolenou.               

( pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP , 2005) 

Citát : „ S hloupostí se bojovat musí, i když se nad ní nedá vyhrát. “ Jan Werich 
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5. Prevence : 

Přestat kouřit se vyplatí : 

           Již za 36 hodin se hladina CO v krvi vrátí na normální 

hodnotu, za týden se zlepší dýchání, rozšíří se zúžené cévy a začne se 

snižovat akutní nebezpečí infarktu myokardu. Po třech měsících se zvýší 

funkce plic o 30 %. Po pěti letech se riziko infarktu myokardu sníží na 

polovinu a za deset let se přiblíží k výskytu tohoto onemocnění u 

nekuřáků. Také riziko onemocnění rakovinou plic bude po deseti letech 

podstatně nižší. ( Wasserbauer a kolektiv, 2000) 

 

Kouření jako problém : 

    Přesto, že bylo prokázáno, že kouření lidskému organismu škodí, je společností 

tolerováno. Je to i závažný problém ekonomický, psychologický, legislativní a politický, 

v širokém slova smyslu se jedná o problém sociální. V obchodech se kuřivo legálně 

prodává a důsledkům rizika kouření jsou vystavovány i děti. Bylo prokázáno nejen to, že 

kouření lidem škodí, ale i to, že zanechání kouření lidem pomáhá. Pokud kuřák své kouření 

pouze omezí, lze počítat s poměrně malým přínosem pro zlepšení jeho zdravotního stavu. 

  Role lékařů a zdravotnických pracovníků je v této souvislosti nesmírně významná. 

Lékaři a zdravotničtí pracovníci mohou pacienty ve vnímavé fázi onemocnění vyzvat, aby 

kouření zanechali. Zkušenost ukazuje, že i relativně „ rezistentní “ kuřáci dokáží, pod 

vlivem obav a nesnází způsobených onemocnění, respektovat doporučení lékaře a přestat 

kouřit. ( Holčík, Koupilová 2003 ) 

 

Prevalence kouření : 

              Kouření je rozšířenější mezi lidmi se základním vzděláním. K nekuřákům patří 

častěji lidé starší 60 let, vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaní lidé a také ženy( Crha, 

Hrubá, 2000). 

      V Evropském regionu kouří přibližně 38% mužů, přičemž je patrný rozdíl mezi 

východními a západními zeměmi. Žen kouří okolo 23 % a rozdíly mezi východními a 

západními zeměmi se vyrovnávají.  V České republice to bylo v období 1999 – 2001    

36,2 %  mužů a 22 %  žen ( Holčík, Koupilová, 2002 ).  To je asi 2,5 milionu lidí a  

vykouří se ročně 22 miliard cigaret, což je 22 000 tun tabáku ( Havelková, Tuček, 2001 ). 
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             Kouření je ztrátou pro každého, kdo si váží sám sebe i svých 

blízkých, kdo si váží svého života a zdraví. Zdravotníci si obdobně jako 

ostatní lidé nepřipouštějí, že onemocnění by mohla postihnout i je. Jejich 

práce je všeobecně pokládána za nesmírně náročnou po stránce psychické, 

ale i fyzické. Psychickou zátěží rozumíme takové podmínky, které člověk 

prožívá jako zátěžové a není podstatné, zda objektivně existují. Denně se 

zdravotníci setkávají s lidmi, kteří jsou ve stavu ohrožení základních 

hodnot lidské existence: zdraví a života. Očekává se od nich velká dávka 

sebeovládání, vlídné a klidné vystupování, rychlé a přesné zvládnutí život 

ohrožujících stavů. Žijí v nebezpečí, že jejich selhání způsobí chybu se 

závažnými důsledky pro ně nebo jiné. V takovém prostředí velice často 

vzniká strach a úzkost. Psychostimulační účinek nikotinu, lepší možnost 

soustředění, zlepšení paměti a lepší zvládnutí stresu, převáží nad znalostmi 

rizika onemocnění způsobené kouřením. Tyto znalosti o škodlivosti 

nikotinu na zdraví nejsou dostatečným motivem pro jednání poměrně 

velkého podílu odborné zdravotnické veřejnosti. Lze tak usoudit 

z uváděného procenta kouřících lékařů –v průměru 23%, z toho 26 % 

mužů a 21 % žen ( WHO in Holčík, Koupilová, 2002 ) . Zdravotních 

sester kouří dle uváděných studií 39 % ( Králíková, Rameš, Nesnídal 2005 

in Králíková,Býma,Cífková aj.. 2005). 

 

Cíl č. 12 :   

Deklarace WHO je zaměřen na „ Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a 

tabákem “. Poukazuje na skutečnost, že zdraví v Evropském regionu je nejvíce ohrožováno 

právě kouřením. Doporučuje omezit reklamu na cigarety, zpřísnit regulaci týkající se 

tabákových výrobků, zlepšit dostupnost léků a poradenství pro odvykání kouření, 

zvyšování počtu nekuřáckých objektů a zvyšování daní z tabákových výrobků, které 

povede k vyššímu příjmu státu,  který umožní zlepšovat zdravotní péči.( Ministerstvo 

zdravotnictví ČR ) 

    

Krátká intervence : 
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        Každý lékař by měl v dokumentaci každého pacienta identifikovat kuřáka a každému 

kuřákovi jasně doporučit přestat kouřit. To znamená aplikovat krátkou intervenci ( 3-5 

min. ) s následujícími základními body: 

Metoda „5A“ ; česky „ 5 P“: 

1) Ask – Ptát se na kuřáctví a zaznamenat do dokumentace, záznam aktualizovat ( 1. od 

kolika, případně do kolika let kouří/il;  2. co kouří, případně jiná forma tabáku; 3. kolik 

denně, případně týdně ). 

2) Advice – Poradit. Jasně doporučit kuřákům přestat kouřit, vysvětli škodlivost kouření. 

Zeptat se na nejčastější kuřácké situace, navrhnout a dopředu připravit náhradní řešení, 

jak tyto situace prožít bez cigarety, popřípadě, jak se jim vyhnout. Součástí by mělo být 

poučení o vzestupu hmotnosti. Doporučit některou z možností farmakoterapie. 

3) Assess – Posoudit ochotu přestat. Nechce-li, je možná jen motivace: vysvětlit 

adekvátním způsobem výhody nekuřáctví v jejich konkrétním případě ( např. vzhledem 

k jejich klinickému nálezu, diagnóze, obtížím, prognóze ) 

4) Assist – Pomoci těm kuřákům, kteří chtějí přestat, v rámci svých časových možností, 

což může znamenat nabídku podpory ( předem si připravit náhradní činnost pro 

kuřácké situace), doporučení NRT ( nicotine replacement therapy ) – náhradní terapie 

nikotinem nebo bupropionu ( antidepresivum, jeho mechanizmus účinku není znám ) a 

správnou informaci o jejich použití a účinku, eventuálně doporučení do 

specializovaného centra léčby závislosti tabáku. 

5) Arrange follows ups –  Plánovat kontrolní návštěvy.( Králíková,Býma,Cífková aj., 

2005) 

Algoritmus postupu viz. příloha č. 6 

 

Citát: „ Zanechat kouření je snadné. Já sám jsem zanechal kouření nejméně tisíckrát. 

Co je ale nesnadné, je zůstat natrvalo nekuřákem ! “     M. Twain   

Léčba závislosti na tabáku  

Podstatné je vždy rozhodnutí přestat kouřit. Odvykání kouření je dvousložkový proces, 

který zahrnuje : 

1. překonání fyzické závislosti na nikotinu 

2. překonání návyku mysli na kouření 
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Motivační nácvik: Když přestanete kouřit, prospějete tím zdraví, pleti, kondici a také 

peněžence.. Hodně lidí přestalo kouřit kvůli nemocem způsobeným tabákem (nádor, 

infarkt atd.)                                                                                                                

Rozpoznání nebezpečných situací a vyhýbání se jim: Vyhýbání se nebezpečným 

místům a situacím jako jsou kuřácký oddíl vlaku, nebo zakouřená hospoda usnadní 

překonání návyku. Jestliže se kouření spojovalo s pitím alkoholu nebo černé kávy.  

Prostě přestat: Někdo dokáže přestat kouřit okamžitě i bez léčby.                 

Rozpoznávat nebezpečné myšlenky: Nepřipomínat si zbytečně kouření a nebezpečné 

myšlenky, které by mohly vést k recidivě (testování se, iluze o účincích cigaret či 

pochybnosti).                                                                                                                        

Klidný pozorovatel: Chuť na cigaretu pomáhá překonat např. rozptýlení něčím, co nejde 

s kouřením dohromady (např. sprcha, zpěv nebo obojí), promluvit si o tom s člověkem, 

který vás podpoří, cvičení, procházka, tělesná práce, připomínání si výhod nekouření 

nebo vybavení si nepříjemných důsledků kouření, odměňování se (např. z ušetřených 

peněz za cigarety si můžete koupit něco pro radost). 

Švédská metoda: Tvořivě zvládat situace, kdy člověk dřív kouřil: Tyto situace se dají 

zvládat např. za pomoci různých dovedností nebo vytvoření zdravějších rituálů, než 

byly dřívější kuřácké. 

Relaxace, jóga: Jsou užitečné zvláště tam, kde kouření souvisí s nadměrným stresem. 

Stav klidu navozený relaxační technikou i dobu před usnutím nebo krátce po probuzení 

možnost využití k autosugestivnímu sebeovlivnění. K osvědčeným formulím patří: 

“Cigarety jsou mi lhostejné” nebo “Žiji zdravě.” Autosugesce je ve stavu klidu a 

uvolnění účinnější. 

Nekouřit vůbec:  Nekouřit vůbec je nesrovnatelně snazší, než kouřit malý počet cigaret. 

Zvládnutí recidivy: Nenechat  se odradit neúspěchem a začít s nekouřením znovu. 

Utvrzovat se: Uvědomovat si výhody toho, že jste přestali kouřit. 

Vhodná životospráva: Více se pohybovat, sportovat, věnovat se fyzické práci, krátce si 

zacvičit i během dne. Jíst  více zeleniny, ovoce, celozrnných výrobků a omezit tučná a 

sladká jídla pro odreagování a zamezení přírůstku na váze. 

 

Metody napomáhající v odvykání kouření :  

Žádná metoda nebude úspěšná, pokud kuřák opravdu nechce zanechat kouření. Důležitý je 

individuální přístup a výběr vhodné metody odvykání kouření nebo jejich kombinace: 
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- Sebeodvykání, poradenství lékaře 

- výchovné programy, poradny 

- akupunktura, hypnóza 

- herbální rostlinné cigarety 

- preventivní ovlivňování rizikových faktorů 

 

                                 Behaviorální a psychosociální intervence 

1. Krátká intervence – každý lékař by měl v dokumentaci každého pacienta 

identifikovat kuřáka a každému kuřákovi jasně doporučit přestat. V této intervenci je 

vhodné využít metodu „ 5A - 5P “. I když tato intervence trvá 3 – 5 minut a má 

účinnost 3 – 5 %, má obrovský význam. 

2. Individuální nebo skupinová behaviorální terapie – tuto terapii by měl poskytovat 

specialista na léčbu závislosti na tabáku. Je to dlouhodobý intenzivní program, 

s velkou časovou náročností. Při současné aplikaci farmakoterapie lze dosáhnout 

abstinence u 10 – 30 % kuřáků 

                                  Farmakologická léčba – zabraňuje především abstinenčním příznakům. Pacient by neměl  

                                     očekávat, že mu zabrání kouřit. 

a) Náhradní léčba nikotinem – nyní existuje šest forem NTN : žvýkačka, náplast, 

nosní spray, inhalátor, tablety a pastilky. V České republice jsou k dispozici 

žvýkačky ( 2 a 4 mg ), inhalátor ( 10 mg ), náplasti ( 5;10 a 15 mg / 16 hodin 

a 7; 14 a 21 mg / 24 hodin ) a sublingvální tablety ( 2mg ). NTN je volně 

prodejná v lékárně ( bez receptu ). Účinnost jednotlivých forem se prakticky 

neliší, proto si kuřák může sám zvolit typ NTN. U silných kuřáků se 

doporučuje kombinace náplastí s některou z ostatních ( orálních ) forem. 

Léčba by měla trvat v plné dávce minimálně 8, raději 12 i více týdnů        

( kratší léčba než 8 týdnů ztrácí uvedenou účinnost). Substituční léčba 

závislosti na nikotinu není hrazena ze zdravotního pojištění. Aktuální ceny viz 

příloha č. 7 

b) Bupropion 150 mg SR tablety – se původně používal jako antidepresivum. 

Jeho přesný mechanismus účinku není znám. Je ale jako jediné 

antidepresivum indikován pro léčbu závislosti na tabáku u pacientů bez 

deprese. Léčba trvá rovněž nejméně 8, raději 12 týdnů. Je vhodné ho 

kombinovat s NTN. Nelze jen užívat při křečových stavech, epilepsii, bulimii 
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či anorexii a v kombinaci s některými léky. Tento přípravek je jen na lékařský 

předpis. ( Králíková, Býma, Cífková aj. 2005 ) 

 

                                 

Závěr teoretické části : 

            Léčba závislosti na tabáku je ekonomicky velmi výhodná. Dostupnost bihaviorální 

a psychosociální i farmakologické léčby by měla být co nejširší. Zdravotníci by měli být 

vzděláni v tomto poradenství a měl by být zajištěn finanční zisk za adekvátní vyškolení a 

programy. Vzdělávání a nácvik různých typů intervencí by neměl být jen v rámci 

posgraduálního vzdělávání, ale měl by začít na pregraduální úrovni, na lékařských 

fakultách, zdravotnických školách a dalších relevantních školách. 

           V ČR  funguje linka pro odvykání kouření na telefonním čísle 844 600 500. 

Poplatek hovoru z celé ČR se rovná ceně místního hovoru. Zájemci mohou na tuto linku 

volat v pracovní dny od 12 – 20 hodin( zatím jako součást projektu MZ ČR, České 

kanceláře WHO a dalších subjektů ( Králíková, Býma, Cífková aj. 2005 ) 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST : 

6. Výzkumné problémy : 

   V bakalářské práci na téma „ Kouření zdravotníků jako problém “ jsem na základě 

prozkoumané literatury zvolila následující problémy: „ Prevalence kouření zdravotníků, 

kouření na pracovišti, znalost legislativy a léčba závislosti na Nikotinu.“ 

 

 Cíle bakalářské práce : 

       V empirické části jsem se zaměřila na:  

1) zjištění prevalence kouření u všech zaměstnanců Broumovské nemocnice. 

2) zjištění prevalence kouření na pracovišti 

3) zaměřila na jejich pohled na nikotin jako návykovou látku  

4) zjištění znalosti respondentů legislativy zaměřené na kouření. 

5) finanční otázku doplatku preparátů NTN 

 

Pracovní hypotézy : 

H - 1 :  V souvislosti s větším psychickým stresem a fyzicky náročnou prací 

zdravotníků, kouří více jak 30 % pracovníků v Broumovské nemocnici. 

H – 2 : Zdravotnický personál Broumovské nemocnice si uvědomuje riziko vzniku 

závislosti na nikotinu. 

H – 3:  Nedostatečná znalost a neinformovanost zdravotníků o právních nařízení 

vyplývajících ze zákona č. 379 / 2005 „ Tabákový zákon “, který vstoupil v platnost 

1.1.2006 

H – 4 : Zdravotnický personál nedoporučuje dostatečně postupy k odvykání kouření 

z důvodů nedostatečné znalosti. 

H – 5 : Většina respondentů uvádí nižší doplatek za odvykací kúru NTN něž je cena 

v současné době na trhu. 

 

Sledovaný soubor 

     Jako vzorek respondentů jsem si vybrala své spolupracovníky, zaměstnance 

Broumovské nemocnice.Tento vzorek respondentů lépe splňuje požadavek na  

různorodost ve věku,  pohlaví a vzdělání. 
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Charakteristika výběrového vzorku respondentů 

      Náš výběrový vzorek respondentů byl vytvořen  z 129 zaměstnanců Oblastní 

nemocnice  Náchod a.s. zaměstnaných v Broumovské nemocnici v březnu 2006. Do 

výzkumu byli zařazeni všichni zaměstnanci – lékaři, sestry, ošetřovatelky, laboranti, 

sanitáři, rehabilitační sestry a 5 pracovníků hospodářského úseku.  

 

Metodika výzkumu 

     Po prostudování literatury jsem zvolila dotazníkovou metodu a sestavila anonymní 

dotazník. Znění celého dotazníku viz. příloha  č.1 . Dotazník obsahuje celkem 18 otázek 

a byl rozdán počtu 107 respondentů na 6 odděleních a 4 ambulancích a 5 pracovníkům 

hospodářského úseku. Byl zvolen menší rozsah dotazníku, aby předpokládaná návratnost 

byla co největší. Před jeho rozdáním jsem provedla předvýzkum u 12 respondentů. 

Otázky byly pro tento vzorek respondentů srozumitelné, proto jsem je použila bez úprav. 

Protože odpovědi na otázky jsou uzavřené, zaměnila jsem některé odpovědi, které blíže 

specifikující možnosti odpovědi. U otázky č. 14 byla ponechána otevřená odpověď. 

     Celý dotazník byl rozdělen do 4 částí : 

- První část obsahuje otázky týkající se obecných údajů. Zajímal mě věk, pohlaví a 

vzdělání respondentů. 

- Druhá část otázek se zabývá prevalencí kouření respondentů. Prevalencí kouření na 

pracovišti a postojem respondentů ke kouření jako závislosti. 

- Třetí část otázek byla věnována legislativě týkající se kouření. Konkrétně nově 

platnému zákonu č. 379 ze dne 19. srpna 2005  tzv. „ Tabákový zákon “. 

- Poslední, čtvrtá část, se zabývá postojem respondentů ke kouření jako k nemoci, 

možností intervence a léčbou závislosti na nikotinu. Dále jsem zjišťovala mínění 

respondentů na financování substituční léčby závislosti na nikotinu.  

 

Čas výzkumu : březen 2006. Termín vyplnění dotazníku dva týdny. 

V průběhu předávání a získávání dotazníků jsem se setkala se zájmem kolegyň sester i 

lékařů. Staniční sestry mi ochotně pomohly zainteresovat sestry sloužící v nočních 

směnách. Velice mě potěšilo, že respondenti  projevili zájem o výsledky výzkumu. 

 

Sledované proměnné :  

Vzdělání, kategorie. 
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7. Výsledky a jejich prezentace 

 

Celková účast při výzkumu  

V měsíci březnu měla Broumovská nemocnice celkem 129 pracovníků. Celkem bylo 

rozdáno 107 formulářů. Dotazník vyplnilo 84 respondentů, 16 pracovníků odmítlo 

dotazník vyplnit,  7 dotazníků se nevrátilo. 11 pracovníků se nezúčastnilo šetření pro 

dlouhodobou nepřítomnost ( pracovní neschopnost, dovolená, studium ) 11 pracovníků 

se nepodařilo kontaktovat a předložit jim dotazník k vyplnění . 

 

Graf č.1 : Poměr zodpovězených a nezodpovězených dotazníků. 

84

16

7

vyplnilo

odmítlo

nevrátilo

       

Tabulka 1: účast respondentů                                               

Účast respondentů Počet dotazníků 

Vyplnilo 84 78% 

odmítlo 16 15% 

nevráceno 7 7% 

 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 83% pracovníků Oblastní nemocnice  

Náchod a.s. zaměstnaných v Broumovské nemocnici. 78% dotazník zodpovědělo, 15% 

odmítlo spolupráci, 7% pracovníků dotazník nevrátilo ve stanoveném termínu.   

17% pracovníků se šetření nezúčastnilo.  
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Analýza výsledků výzkumu 

 

Všeobecné otázky: 

 

Graf č. 2 : Zastoupení respondentů 

Otázka č. 1 - Pohlaví ?

ženy

muži

ženy

muži

 

Tabulka 2 : zastoupení respondentů 

Pohlaví Počet respondentů 

ženy 64 80% 

muži 20 20% 

 

  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 80% žen a 20 % mužů, což přibližně odpovídá  

zastoupení mužů a žen s celé zařízení. 
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Graf č. 3 : Věk respondentů 

Otázka č. 2 - Věk ?

23

45
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do 30 let

31 - 50 let

51 a více let

 

Tabulka 3 : Věk respondentů 

Věk Počet respondentů 

Do 30 let 23 27% 

30 – 50 let 45 54% 

nad 50 let 16 19% 

 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 28% respondentů ve věku do 30 let, 53% 

respondentů ve věku 30 – 50 let a 19 % respondentů ve věku nad 50 let. 
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Graf č. 4 : Vzdělání respondentů 

Otázka č. 3 - Vzdělání ?
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střední
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Tabulka 4: Vzdělání 

Vzdělání Počet respondentů 

lékařské 14 17% 

střední zdravotnické 47 56% 

jiné 23 27% 

 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 17% respondentů s lékařským vzděláním, 56 % 

zdravotních sester a 27 % pracovníků ve zdravotnictví se vzděláním jiného zaměření      

( laboranti, rehabilitační sestry, ošetřovatelky, sanitáři a  pracovníci technického úseku). 
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Graf č. 5 : Kategorie respondentů 

Otázka č. 4 - Kategorie ?

32

13

39 kuřák

bývalý kuřák

nekuřák

 Tabulka 5: Kategorie 

Kategorie Počet respondentů 

kuřák 32 38% 

bývalý kuřák 13 15% 

nekuřák 39 47% 

 

Z celkového počtu respondentů se zařadilo do skupiny kuřák 38%.  

Do skupiny bývalý kuřák se zařadilo15 % respondentů a 47 % respondentů se zařadilo 

jako nekuřák. 

 

Tabulka 6 : Kategorie podle vzdělání 

Kategorie lékaři sestry ostatní pracovníci 

kuřák 6 19% 15 47% 11 34% 

bývalý kuřák 3 23% 6 46% 4 31% 

nekuřák 5 13% 26 67% 8 20% 
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Otázky týkající se prevalence kouření : 

 

Graf č. 6 : Počet vykouřených cigaret 

Otázka č. 5 - Kolik cigaret vykouříte 

denně ?

5119

11 5

žádnou

do 10 cigaret

10 - 20 cigaret

nad 20 cigaret

 

Tabulka 7 : Počet vykouřených cigaret 

Počet vykouřených 

cigaret 

Počet respondentů 

žádnou 51 59% 

Do 10 cigaret 19 22% 

10 – 20 cigaret 11 13% 

Nad 20 cigaret 5 6% 

 

59% respondentů nekouří . 

22% zúčastněných respondentů kouří denně do 10 cigaret,   

13% respondentů kouří 10 – 20 cigaret denně a  

6% respondentů kouří nad 20 cigaret denně.  

Celkem to je 41% respondentů kouří. 3%  respondentů, kteří se zařadili do 

skupiny bývalých kuřáků přiznává kouření do 10 cigaret denně. 
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Graf č. 7 : Kouření na pracovišti 

 

Otázka č. 6 - Kouří se na vašem pracovišti ?
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ne

 

 

 

Tabulka 8 : Kouření na pracovišti 

Kouří se na vašem 

pracovišti ? 

Počet respondentů 

ano 54 64% 

ne 30 36% 

 

 

:  

 

Na otázku zda se kouří na vašem pracovišti odpovědělo kladně ano 64 % respondentů a 

záporně ne odpovědělo 36 % respondentů. 
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Graf č. 8 : Kde si myslíte, že se více kouří ? 

Otázka č.7 - Kde si myslíte, že se více 

kouří ?
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nevím

 Tabulka 9:  Kde si myslíte, že se více kouří ? 

Kde si myslíte, že se 

více kouří ? 

Počet respondentů 

doma 16 19% 

na pracovišti 35 41% 

stejně 29 35% 

nevím 4 5% 

 

 

19 % respondentů si myslí, že se více kouří doma. 

 41% respondentů označilo, že se více kouří na pracovišti. 

35 % si myslí, že stejně a 5% respondentů neví. 
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Graf č 9 : Kouření je? 

Otázka č. 8 - Kouření je ?

11

63

10

zlozvyk

závislost

nevím

 Tabulka 10 : Kouření je? 

Kouření je ? Počet respondentů 

zlozvyk 11 13% 

závislost 63 75% 

nevím 10 12% 

 

13% respondentů označilo kouření jako zlozvyk, 75 % respondentů označilo kouření 

jako závislost a 12% respondentů neví. 

 

Tabulka 11 : Otázka č. 8 – rozdělení podle vzdělání 

Kouření je ? lékaři sestry ostatní pracovníci 

zlozvyk 11 77% 7 15% 3 13% 

závislost 1 15% 34 72% 18 78% 

nevím 2 8% 6 13% 2 9% 

 

Tabulka 12 : Otázka č. 8 – rozdělení podle kategorie 

Kouření je ? kuřáci bývalý kuřáci nekuřáci 

zlozvyk 5 16% 0 0% 6 15% 

závislost 25 78% 11 85% 6 15% 

nevím 2 6% 2 15% 27 70% 

 

 



 43 

Otázky týkající se legislativy : 

 

Graf č 10 : Zákon č. 379 / 2005 § 6 

Otázka č. 9 - Od kolika let je zákonem 

povoleno kouřit ?
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 Tabulka 13: Zákon č. 379 / 2005 § 6 

Kouření je povoleno od Počet respondentů 

15 let 19 23% 

18 let 61 72% 

21 let 0 0% 

nevím 4 5% 

 

 

23% respondentů si myslí, že kouření je povoleno od 15 let, 72 % respondentů si myslí, 

že je povoleno od 18 let , 21 let neoznačil žádný respondent a 5 % respondentů neví. 
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Graf č 11 : Zákon č. 379 / 2005 § 8 

Otázka č. 10 - Ve zdravotnickém zařízení je 

kouření :

2
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nevím

 

Tabulka 14: Zákon č. 379 / 2005 § 8 

Ve zdravotnickém zařízení 

je kouření : 

Počet respondentů 

povoleno 2 2% 

Povoleno ve vyhrazených 

prostorách 

23 27% 

zakázáno 58 70% 

nevím 1 1% 

 

 

2% respondentů odpovědělo, že ve zdravotnickém zařízení je kouření povoleno. 

 27 % označilo odpověď povoleno ve vyhrazených prostorách.  

70 % respondentů označilo, že je kouření zakázáno a 1% neví. 
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Graf č 12 : Zákon č. 379 / 2005 § 19 

Otázka č. 11 - Lékař je při odběru 

anamnézy povinen zjistit, zda se jedná o 

kouřícího pacienta :
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  Tabulka 15: Zákon č. 379 / 2005 § 19 

Lékař je při odběru 

anamnézy povinen zjistit, 

zda se jedná o kouřícího 

pacienta : 

 

Počet respondentů 

vždy 66 77% 

jen v souvislosti s 

chorobou 

15 18% 

není povinen 3 4% 

nevím 1 1% 

 

77% respondentů odpovědělo, že lékař je vždy povinen zjistit, zda se jedná o kouřícího 

pacienta, 18% odpovědělo, že jen v souvislosti s chorobou, 4% respondentů si myslí, že 

není povinen a 1% neví.   
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Graf č 13 : Doporučení  

Otázka č. 12 - Doporučujete svým 

pacientům, aby přestali kouřit?
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 Tabulka 16: Otázka č. 12 

 

Doporučujete svým 

pacientům, aby přestali 

kouřit ? 

 

Počet respondentů 

ano 31 37% 

Většinou ano 18 21% 

Většinou ne 14 17% 

ne 21 25% 

 

37% respondentů doporučuje svým pacientů, aby přestali kouřit, 21 % většinou 

doporučuje, 17% respondentů většinou nedoporučuje svým pacientům, aby přestali 

kouřit a 25% nedoporučuje vůbec. 
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Tabulka 17: Otázka č. 12 – rozdělení podle vzdělání 

Doporučujete svým 

pacientům, aby 

přestali kouřit ? 

 

lékaři 

 

sestry 

 

ostatní pracovníci 

ano 12 86% 18 38% 6 26% 

Většinou ano 1 7% 11 22% 3 13% 

Většinou ne 0 0% 11 22% 2 9% 

ne 1 7% 8 18% 12 52% 

 

Tabulka 18 : Otázka č. 21– rozdělení podle kategorie 

Doporučujete svým 

pacientům, aby 

přestali kouřit ? 

 

kuřáci 

 

bývalý kuřáci 

 

nekuřáci 

ano 13 47% 8 53% 12 30% 

Většinou ano 2 7% 4 26% 8 21% 

Většinou ne 6 21% 1 7% 8 21% 

ne 7 25% 2 14% 11 28% 
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Otázky týkající se reklamy : 

 

Graf č 14 : Víte, co poradit kuřákovi, jak přestat kouřit? 

Otázka č. 13 - Víte, co poradit kuřákovi, 

jak přestat kouřit?
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 Tabulka 19: otázka č. 13 

 

Víte, co poradit kuřákovi, 

jak přestat kouřit? 

 

Počet respondentů 

ano 22 26% 

ne 29 35% 

částečně 33 39% 

 

26% respondentů odpovědělo kladně, tedy ví co poradit kuřákovi jak přestat kouřit, 

35% neví co by poradili a 39% respondentů umí poradit částečně. 

Tabulka 20: otázka č. 13 – podle vzdělání 

Víte, co poradit 

kuřákovi, jak 

přestat kouřit? 

 

lékaři 

 

sestry 

 

ostatní pracovníci 

ano 8 57% 12 25% 2 9% 

ne 0 0% 15 32% 12 52% 

částečně 6 43% 20 43% 9 39% 
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Graf č 15 : Znáte léky užívané k odvykání kouření? Vyjmenujte je : 

Otázka č. 14 - Znáte léky užívané k 

odvykání kouření?
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 Tabulka 21: Otázka č. 14 

Znáte léky užívané 

k odvykání kouření?  

Počet respondentů 

ano 35 42% 

ne 39 46% 

částečně 10 12% 

 

42% respondentů uvedlo alespoň jeden název přípravku náhradní terapie nikotinem, 

46% nezná název žádného přípravku a 12 % respondentů uvedlo formu přípravku na 

trhu ( žvýkačky, náplast ) 

 

Tabulka 22: Otázka č. 14 – podle vzdělání 

Znáte léky užívané 

k odvykání 

kouření? 

 

lékaři 

 

sestry 

 

ostatní pracovníci 

ano 10 72% 17 26% 9 39% 

ne 3 21% 22 47% 13 57% 

částečně 1 7% 8 17% 1 4% 
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Graf č 16 : Považujete varování na cigaretových krabičkách za účinné ? 

Otázka č. 15 - Považujete varování na 

cigaretových krabičkách za účinné ?
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 Tabulka 23: Otázka č. 15 

Považujete varování 

na cigaretových 

krabičkách za    

účinné ? 

 

Počet respondentů 

ano 7 8% 

ne 66 79% 

nevím 11 13% 

 

 

8% respondentů považuje varování na cigaretových krabičkách za účinné, 79% považuje 

toto varování za neúčinné a 13 % respondentů neví. 
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Graf č 17 : Považujete kouření za nemoc ? 

Otázka č. 16 - Považujete kouření za 
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 Tabulka 24 : Otázka č. 16 

Považujete kouření za 

nemoc ? 

 

Počet respondentů 

ano 35 42% 

ne 37 44% 

nevím 12 14% 

 

42% respondentů považuje kouření za nemoc,  44% kouření za nemoc nepovažuje a    

14% respondentů neví. 

 

Tabulka 25 : Otázka č. 16 – podle vzdělání 

Považujete kouření 

za nemoc ? 

 

lékaři 

 

sestry 

 

ostatní pracovníci 

ano 7 50% 21 45% 11 48% 

ne 7 50% 16 35% 10 43% 

nevím 0 0% 10 21% 2 9% 
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Graf č 18 : Souhlasíte, aby kuřák za preparáty k odvykání kouření doplatil ? 

Otázka č. 17 - Souhlasíte, aby kuřák za 

preparáty k odvykání kouření doplatil ?
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 Tabulka 26 : otázka č. 17 

Souhlasíte, aby kuřák za 

preparáty k odvykání 

kouření doplatil ? 

 

Počet respondentů 

ano 63 75% 

ne 20 24% 

nevím 1 1% 

 

 

75% respondentů souhlasí, aby kuřák na preparáty k odvykání kouření doplatil,         

24% nesouhlasí s doplatkem u preparátů ne kouření a 1% neví. 
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Graf č 19 : Jakou částku by měl kuřák za odvykací kúru doplatit ? 

Otázka č. 18 - Jakou částku by měl 

kuřák za odvykací kúru doplatit ?
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Tabulka 27: Otázka č. 18 

 

Jakou částku by měl 

kuřák za odvykací 

kúru doplatit ? 

 

Počet respondentů 

nic 12 14% 

Do 100 Kč 13 16% 

100 - 500 Kč 24 29% 

500 - 1000 Kč 16 19% 

Více než 1000 Kč 18 22% 

 

14% respondentů si myslí, že by kuřák neměl na preparáty doplácet vůbec, 16 % 

respondentů si myslí, že by částka měla být do 100 Kč. 29 % respondentů si myslí, že by 

měla být mezi 100 – 500Kč a 19 % mezi 500 – 1000 Kč. 22% respondentů by částku za 

odvykací kúru ocenila na více jak 1000 Kč. 
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7. Výsledky a jejich prezentace 

 

Celková účast při výzkumu  

V měsíci březnu měla Broumovská nemocnice celkem 129 pracovníků. Celkem bylo 

rozdáno 107 formulářů. Dotazník vyplnilo 84 respondentů, 16 pracovníků odmítlo 

dotazník vyplnit,  7 dotazníků se nevrátilo. 11 pracovníků se nezúčastnilo šetření pro 

dlouhodobou nepřítomnost ( pracovní neschopnost, dovolená, studium ) 11 pracovníků 

se nepodařilo kontaktovat a předložit jim dotazník k vyplnění . 

 

Graf č.1 : Poměr zodpovězených a nezodpovězených dotazníků. 
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Tabulka 1: účast respondentů                                               

Účast respondentů Počet dotazníků 

Vyplnilo 84 78% 

odmítlo 16 15% 

nevráceno 7 7% 

 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 83% pracovníků Oblastní nemocnice  

Náchod a.s. zaměstnaných v Broumovské nemocnici. 78% dotazník zodpovědělo, 15% 

odmítlo spolupráci, 7% pracovníků dotazník nevrátilo ve stanoveném termínu.   

17% pracovníků se šetření nezúčastnilo.  

 



 55 

Analýza výsledků výzkumu 

 

Všeobecné otázky: 

 

Graf č. 2 : Zastoupení respondentů 

Otázka č. 1 - Pohlaví ?

ženy

muži

ženy

muži

 

Tabulka 2 : zastoupení respondentů 

Pohlaví Počet respondentů 

ženy 64 80% 

muži 20 20% 

 

  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 80% žen a 20 % mužů, což přibližně odpovídá  

zastoupení mužů a žen s celé zařízení. 
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Graf č. 3 : Věk respondentů 

Otázka č. 2 - Věk ?
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Tabulka 3 : Věk respondentů 

Věk Počet respondentů 

Do 30 let 23 27% 

30 – 50 let 45 54% 

nad 50 let 16 19% 

 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 28% respondentů ve věku do 30 let, 53% 

respondentů ve věku 30 – 50 let a 19 % respondentů ve věku nad 50 let. 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

Graf č. 4 : Vzdělání respondentů 

Otázka č. 3 - Vzdělání ?
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Tabulka 4: Vzdělání 

Vzdělání Počet respondentů 

lékařské 14 17% 

střední zdravotnické 47 56% 

jiné 23 27% 

 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 17% respondentů s lékařským vzděláním, 56 % 

zdravotních sester a 27 % pracovníků ve zdravotnictví se vzděláním jiného zaměření      

( laboranti, rehabilitační sestry, ošetřovatelky, sanitáři a  pracovníci technického úseku). 
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Graf č. 5 : Kategorie respondentů 

Otázka č. 4 - Kategorie ?
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 Tabulka 5: Kategorie 

Kategorie Počet respondentů 

kuřák 32 38% 

bývalý kuřák 13 15% 

nekuřák 39 47% 

 

Z celkového počtu respondentů se zařadilo do skupiny kuřák 38%.  

Do skupiny bývalý kuřák se zařadilo15 % respondentů a 47 % respondentů se zařadilo 

jako nekuřák. 

 

Tabulka 6 : Kategorie podle vzdělání 

Kategorie lékaři sestry ostatní pracovníci 

kuřák 6 19% 15 47% 11 34% 

bývalý kuřák 3 23% 6 46% 4 31% 

nekuřák 5 13% 26 67% 8 20% 
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Otázky týkající se prevalence kouření : 

 

Graf č. 6 : Počet vykouřených cigaret 
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Tabulka 7 : Počet vykouřených cigaret 

Počet vykouřených 

cigaret 

Počet respondentů 

žádnou 51 59% 

Do 10 cigaret 19 22% 

10 – 20 cigaret 11 13% 

Nad 20 cigaret 5 6% 

 

59% respondentů nekouří . 

22% zúčastněných respondentů kouří denně do 10 cigaret,   

13% respondentů kouří 10 – 20 cigaret denně a  

6% respondentů kouří nad 20 cigaret denně.  

Celkem to je 41% respondentů kouří. 3%  respondentů, kteří se zařadili do 

skupiny bývalých kuřáků přiznává kouření do 10 cigaret denně. 
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Graf č. 7 : Kouření na pracovišti 
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Tabulka 8 : Kouření na pracovišti 

Kouří se na vašem 

pracovišti ? 

Počet respondentů 

ano 54 64% 

ne 30 36% 

 

 

:  

 

Na otázku zda se kouří na vašem pracovišti odpovědělo kladně ano 64 % respondentů a 

záporně ne odpovědělo 36 % respondentů. 
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Graf č. 8 : Kde si myslíte, že se více kouří ? 
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 Tabulka 9:  Kde si myslíte, že se více kouří ? 

Kde si myslíte, že se 

více kouří ? 

Počet respondentů 

doma 16 19% 

na pracovišti 35 41% 

stejně 29 35% 

nevím 4 5% 

 

 

19 % respondentů si myslí, že se více kouří doma. 

 41% respondentů označilo, že se více kouří na pracovišti. 

35 % si myslí, že stejně a 5% respondentů neví. 
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Graf č 9 : Kouření je? 
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 Tabulka 10 : Kouření je? 

Kouření je ? Počet respondentů 

zlozvyk 11 13% 

závislost 63 75% 

nevím 10 12% 

 

13% respondentů označilo kouření jako zlozvyk, 75 % respondentů označilo kouření 

jako závislost a 12% respondentů neví. 

 

Tabulka 11 : Otázka č. 8 – rozdělení podle vzdělání 

Kouření je ? lékaři sestry ostatní pracovníci 

zlozvyk 11 77% 7 15% 3 13% 

závislost 1 15% 34 72% 18 78% 

nevím 2 8% 6 13% 2 9% 

 

Tabulka 12 : Otázka č. 8 – rozdělení podle kategorie 

Kouření je ? kuřáci bývalý kuřáci nekuřáci 

zlozvyk 5 16% 0 0% 6 15% 

závislost 25 78% 11 85% 6 15% 

nevím 2 6% 2 15% 27 70% 
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Otázky týkající se legislativy : 

 

Graf č 10 : Zákon č. 379 / 2005 § 6 
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 Tabulka 13: Zákon č. 379 / 2005 § 6 

Kouření je povoleno od Počet respondentů 

15 let 19 23% 

18 let 61 72% 

21 let 0 0% 

nevím 4 5% 

 

 

23% respondentů si myslí, že kouření je povoleno od 15 let, 72 % respondentů si myslí, 

že je povoleno od 18 let , 21 let neoznačil žádný respondent a 5 % respondentů neví. 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Graf č 11 : Zákon č. 379 / 2005 § 8 
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Tabulka 14: Zákon č. 379 / 2005 § 8 

Ve zdravotnickém zařízení 

je kouření : 

Počet respondentů 

povoleno 2 2% 

Povoleno ve vyhrazených 

prostorách 

23 27% 

zakázáno 58 70% 

nevím 1 1% 

 

 

2% respondentů odpovědělo, že ve zdravotnickém zařízení je kouření povoleno. 

 27 % označilo odpověď povoleno ve vyhrazených prostorách.  

70 % respondentů označilo, že je kouření zakázáno a 1% neví. 
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Graf č 12 : Zákon č. 379 / 2005 § 19 
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  Tabulka 15: Zákon č. 379 / 2005 § 19 

Lékař je při odběru 

anamnézy povinen zjistit, 

zda se jedná o kouřícího 

pacienta : 

 

Počet respondentů 

vždy 66 77% 

jen v souvislosti s 

chorobou 

15 18% 

není povinen 3 4% 

nevím 1 1% 

 

77% respondentů odpovědělo, že lékař je vždy povinen zjistit, zda se jedná o kouřícího 

pacienta, 18% odpovědělo, že jen v souvislosti s chorobou, 4% respondentů si myslí, že 

není povinen a 1% neví.   
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Graf č 13 : Doporučení  
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 Tabulka 16: Otázka č. 12 

 

Doporučujete svým 

pacientům, aby přestali 

kouřit ? 

 

Počet respondentů 

ano 31 37% 

Většinou ano 18 21% 

Většinou ne 14 17% 

ne 21 25% 

 

37% respondentů doporučuje svým pacientů, aby přestali kouřit, 21 % většinou 

doporučuje, 17% respondentů většinou nedoporučuje svým pacientům, aby přestali 

kouřit a 25% nedoporučuje vůbec. 
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Tabulka 17: Otázka č. 12 – rozdělení podle vzdělání 

Doporučujete svým 

pacientům, aby 

přestali kouřit ? 

 

lékaři 

 

sestry 

 

ostatní pracovníci 

ano 12 86% 18 38% 6 26% 

Většinou ano 1 7% 11 22% 3 13% 

Většinou ne 0 0% 11 22% 2 9% 

ne 1 7% 8 18% 12 52% 

 

Tabulka 18 : Otázka č. 21– rozdělení podle kategorie 

Doporučujete svým 

pacientům, aby 

přestali kouřit ? 

 

kuřáci 

 

bývalý kuřáci 

 

nekuřáci 

ano 13 47% 8 53% 12 30% 

Většinou ano 2 7% 4 26% 8 21% 

Většinou ne 6 21% 1 7% 8 21% 

ne 7 25% 2 14% 11 28% 
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Otázky týkající se reklamy : 

 

Graf č 14 : Víte, co poradit kuřákovi, jak přestat kouřit? 
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 Tabulka 19: otázka č. 13 

 

Víte, co poradit kuřákovi, 

jak přestat kouřit? 

 

Počet respondentů 

ano 22 26% 

ne 29 35% 

částečně 33 39% 

 

26% respondentů odpovědělo kladně, tedy ví co poradit kuřákovi jak přestat kouřit, 

35% neví co by poradili a 39% respondentů umí poradit částečně. 

Tabulka 20: otázka č. 13 – podle vzdělání 

Víte, co poradit 

kuřákovi, jak 

přestat kouřit? 

 

lékaři 

 

sestry 

 

ostatní pracovníci 

ano 8 57% 12 25% 2 9% 

ne 0 0% 15 32% 12 52% 

částečně 6 43% 20 43% 9 39% 
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Graf č 15 : Znáte léky užívané k odvykání kouření? Vyjmenujte je : 
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 Tabulka 21: Otázka č. 14 

Znáte léky užívané 

k odvykání kouření?  

Počet respondentů 

ano 35 42% 

ne 39 46% 

částečně 10 12% 

 

42% respondentů uvedlo alespoň jeden název přípravku náhradní terapie nikotinem, 

46% nezná název žádného přípravku a 12 % respondentů uvedlo formu přípravku na 

trhu ( žvýkačky, náplast ) 

 

Tabulka 22: Otázka č. 14 – podle vzdělání 

Znáte léky užívané 

k odvykání 

kouření? 

 

lékaři 

 

sestry 

 

ostatní pracovníci 

ano 10 72% 17 26% 9 39% 

ne 3 21% 22 47% 13 57% 

částečně 1 7% 8 17% 1 4% 
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Graf č 16 : Považujete varování na cigaretových krabičkách za účinné ? 
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 Tabulka 23: Otázka č. 15 

Považujete varování 

na cigaretových 

krabičkách za    

účinné ? 

 

Počet respondentů 

ano 7 8% 

ne 66 79% 

nevím 11 13% 

 

 

8% respondentů považuje varování na cigaretových krabičkách za účinné, 79% považuje 

toto varování za neúčinné a 13 % respondentů neví. 
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Graf č 17 : Považujete kouření za nemoc ? 
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 Tabulka 24 : Otázka č. 16 

Považujete kouření za 

nemoc ? 

 

Počet respondentů 

ano 35 42% 

ne 37 44% 

nevím 12 14% 

 

42% respondentů považuje kouření za nemoc,  44% kouření za nemoc nepovažuje a    

14% respondentů neví. 

 

Tabulka 25 : Otázka č. 16 – podle vzdělání 

Považujete kouření 

za nemoc ? 

 

lékaři 

 

sestry 

 

ostatní pracovníci 

ano 7 50% 21 45% 11 48% 

ne 7 50% 16 35% 10 43% 

nevím 0 0% 10 21% 2 9% 
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Graf č 18 : Souhlasíte, aby kuřák za preparáty k odvykání kouření doplatil ? 
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 Tabulka 26 : otázka č. 17 

Souhlasíte, aby kuřák za 

preparáty k odvykání 

kouření doplatil ? 

 

Počet respondentů 

ano 63 75% 

ne 20 24% 

nevím 1 1% 

 

 

75% respondentů souhlasí, aby kuřák na preparáty k odvykání kouření doplatil,         

24% nesouhlasí s doplatkem u preparátů ne kouření a 1% neví. 
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Graf č 19 : Jakou částku by měl kuřák za odvykací kúru doplatit ? 
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Tabulka 27: Otázka č. 18 

 

Jakou částku by měl 

kuřák za odvykací 

kúru doplatit ? 

 

Počet respondentů 

nic 12 14% 

Do 100 Kč 13 16% 

100 - 500 Kč 24 29% 

500 - 1000 Kč 16 19% 

Více než 1000 Kč 18 22% 

 

14% respondentů si myslí, že by kuřák neměl na preparáty doplácet vůbec, 16 % 

respondentů si myslí, že by částka měla být do 100 Kč. 29 % respondentů si myslí, že by 

měla být mezi 100 – 500Kč a 19 % mezi 500 – 1000 Kč. 22% respondentů by částku za 

odvykací kúru ocenila na více jak 1000 Kč. 
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IV. DISKUSE : 

Cílem mé práce bylo vytvořit přehled postoje zdravotníků Broumovské nemocnice 

k problematice kouření, a na základě těchto zjištění přiblížit spektrum problémů s tím 

spojených. 

 

Hypotéza č.1 

H - 1 : V souvislosti s větším psychickým stresem a fyzicky náročnou prací zdravotníků, 

kouří více jak 30 % pracovníků v Broumovské nemocnici. Tato hypotéza se potvrdila. 

K této hypotéze se vztahovaly otázky č. 4, 5, 6, 7 

 

   Z celkového počtu respondentů je 41% kuřáků. 38% se zařadilo do skupiny 

kuřák a 3% se zařadilo do skupiny bývalý kuřák, přestože kouří do 10 cigaret denně. 

Celkově se do skupiny bývalý kuřák zařadilo 15% respondentů. Do skupiny nekuřák se 

zařadilo 47% respondentů. 

Dle statistik uváděných v teoretické části kouří v průměru jen 23% lékařů, z toho 26 % 

mužů a 21 % žen. Zdravotních sester kouří dle uváděných studií 39 %. 

 

   Našeho šetření se zúčastnilo 32 kuřáků.  Z toho 19% lékařů, 47 % sester a 34% 

ostatních pracovníků ve zdravotnictví. 13 respondentů jsou bývalý kuřáci, z toho je 23% 

lékařů, sester 46% a ostatních pracovníků 31%.  Ve skupině nekuřáků je 39 respondentů, 

z toho je13% lékařů, 67% sester a 20% ostatních pracovníků. 

 

  Na pracovišti přiznává kouření celkem 64% respondentů. Kouření na pracovišti 

označilo 86 % z počtu lékařů, 62 % z počtu sester a 57% z počtu ostatních pracovníků ve 

zdravotnictví. 

   41 % respondentů si myslí, že se více kouří právě na pracovišti 

 

Hypotéza č.2 

H – 2 : Zdravotnický personál Broumovské nemocnice si uvědomuje riziko vzniku 

závislosti na nikotinu. Tato hypotéza se potvrdila. 

K této hypotéze se vztahovaly otázky č. 8 

 

     Kouření jako závislost označilo 75% z celkového počtu respondentů.  
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Z hlediska vzdělání bylo překvapivým výsledkem zjištění, že kouření jako závislost 

označilo pouze 15% lékařů, 8% lékařů neví a 77% lékařů označilo kouření jako zlozvyk. 

Sestry označily kouření jako závislost 72%, jako zlozvyk 15% a nevědělo 13 % sester. 

Ostatní pracovníci ve zdravotnictví označili kouření jako závislost 78%, jako zlozvyk 

13% a nevědělo 9% pracovníků. 

 

Z hlediska kategorie označili kuřáci 16% zlozvyk, 6% neví a 78% závislost. 

Bývalý kuřáci zlozvyk neoznačili vůbec, 15% neví a 85% jako závislost. Nekuřáci 

označily kouření jako zlozvyk 15%, neví také 15% a závislost označilo 70% nekouřících 

respondentů. Z tohoto pohledu není mezi odpověďmi výraznější rozdíl. Neoznačení 

odpovědi zlozvyk u kategorie bývalý kuřák se dalo předpokládat. 

 

Hypotéza č.3 

H – 3:  Předpokládám nedostatečnou znalost a neinformovanost zdravotníků o právních 

nařízení vyplývajících ze zákona č. 379 / 2005 „ Tabákový zákon “, který vstoupil v 

platnost 1.1.2006 Tato hypotéza se nepotvrdila. 

K této hypotéze se vztahovaly otázky v dotazníku č. 9, 10, 11,15 

 

   Dle současných platných právních norem je kouření zákonem povoleno od 18 let. 

Správnou odpověď označilo 72% respondentů. Odpověď, že je kouření povoleno již od 

15 let označilo 23%. Tuto možnost zvolili převážně respondenti nad 50 let. 5% 

respondentů zvolilo odpověď nevím. 

    Otázku o zákazu kouření ve všech prostorách zdravotnického zařízení správně 

zodpovědělo 70% respondentů. 27% respondentů se domnívá, že je kouření povoleno ve 

vyhrazených prostorách. Z toho vyplývá, že personál je informován o platných 

nařízeních, přesto jak jsem výše uvedla 64% respondentů přiznává kouření na pracovišti. 

   Otázku týkající se zjišťování kouření v anamnéze správně zodpovědělo 77% 

z celkového počtu respondentů. 18 % se domnívá, že lékař je povinen zjišťovat kouření 

u pacientů jen v souvislosti s chorobou.  

   Ve všech třech otázkách týkajících se legislativy odpovědělo více jak 70 % správně 

dle platných zákonných norem. Z výzkumu tedy vyplývá velký rozdíl mezi znalostmi a 

vlastním chováním pracovníků ve zdravotnickém zařízení.  
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  Domnívám se, že příčinou může být nedostatečné prosazování nekuřáckého 

pracovního prostředí, vysoká míra tolerance nekouřících spolupracovníků ke 

kouřícím, nedůsledná kontrola právních norem a nařízení, a nepoužívání sankcí. 

   Otázka č. 15, která byla položena stejně jako šetření v PSP ČR a Senátu,s dotazem 

na účinnost varování na cigaretových krabičkách. Poslanci v PSP ČR si 19% myslí, že 

jsou účinná; 57% si myslí, že jsou neúčinná a 24% neví, neumí se rozhodnout. Senátoři 

si 36% myslí, že varování na cigaretových krabičkách jsou účinná, 40% neúčinná a 24% 

neví, neumí se rozhodnout. Respondenti dotazníkového šetření v Broumovské 

nemocnici označili varování jako účinné pouze 8%, avšak jako neúčinné ho považuje 

79% respondentů a 13% respondentů označilo odpověď nevím. Z uvedeného vyplývá, 

že  nadpoloviční většina všech respondentů nepovažuje varování za účinné. Podle 

mých zkušeností, většina kuřáků toto varování ani nečte. Myslím si, že by bylo vhodné 

investice, které jsou vydávány na prosazení této zákonné normy, přeorientovat jiným 

směrem. 

 

Hypotéza č.4 

H – 4 : Zdravotnický personál nedoporučuje dostatečně postupy k odvykání kouření 

z důvodů nedostatečné znalosti. Tato hypotéza se nepotvrdila 

K této hypotéze se vztahovaly otázky v dotazníku č. 12, 13, 14, 16 

 

Při šetření v doporučení pacientům přestat kouřit, jsem dospěla k těmto výsledkům. 58% 

z celkového počtu respondentů odpovědělo na otázku kladně, z toho 37% doporučuje 

svým klientům přestat kouřit a 21% většinou doporučuje. Záporně odpovědělo 38% 

respondentů, z toho 25% nedoporučuje svým klientům přestat kouřit a 17% většinou 

nedoporučuje. 

 

 Z pohledu kategorií: Kuřáci svým klientům doporučují aby přestali kouřit 47%, 

většinou doporučuje 7% kuřáků, většinou nedoporučuje 21% kuřáků a vůbec 

nedoporučuje 25% kuřáků. 

 Bývalý kuřáci doporučují svým klientům aby přestali kouřit 53% - což je nejvyšší % 

zastoupení, většinou doporučuje 26% bývalých kuřáků, 7% většinou nedoporučuje a 

14% nedoporučuje vůbec. 

 Nekuřáci doporučují přestat kouřit „ jen “ 30%, většinou doporučují 21% , stejný 

počet většinou nedoporučuje 21% a vůbec nedoporučuje 28% nekuřáků. 
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 Z toho vyplývá, že nejméně procentuelně doporučují svým klientům přestat kouřit 

nekuřáci a mají i nejvyšší procentuální zastoupení v odpovědi nedoporučují. 

 Z pohledu vzdělání: 

Lékaři doporučují svým klientům kouřit 86%, 7% lékařů většinou doporučuje a 7% 

lékařů, podle svých odpovědí, nedoporučuje vůbec klientům přestat kouřit.  

57% lékařů ví co klientovi doporučit a 43% částečně. Odpověď „ nevím“, neoznačil ani 

jeden lékař.  

Název alespoň jednoho preparátu NTN zná 72% lékařů, 7% lékařů zná alespoň formu 

těchto preparátů ( náplast, žvýkačky, tablety ) a 21% lékařů odpovědělo nevím.  

Sestry doporučují přestat kouřit svým klientům 38%, většinou doporučují 22%, většinou 

nedoporučují také 22% a nedoporučují vůbec 18%. 

25% sester odpovědělo, že ví co klientovi doporučit, 43% částečně a 32% neví co 

klientovi doporučit, aby přestal kouřit.  

Název alespoň jednoho preparátu NTN zná jen 26% sester, formu 17% a nevím 

odpověděl nejvyšší počet sester 47%. 

68% sester odpovědělo kladně při otázce na doporučení klientovi, ale jen 33% zná název 

nebo alespoň formu NTN. Zajímavou otázkou by bylo, jaké metody by pacientovi 

doporučovalo zbylých 35% sester. Tato otázka, bohužel, nebyla formulována. 

Ostatní pracovníci ve zdravotnictví doporučují klientům přestat kouřit 26%, většinou 

doporučují 13%, většinou nedoporučují 9% a vůbec nedoporučují 52%. 

9% pracovníků ví co doporučit, 39% ví částečně a 52% pracovníků neví co doporučit. 

39% pracovníků zná název alespoň jednoho preparátu NTN, 4% alespoň zná formu a 

57% pracovníků odpovědělo nevím. 

Tento výsledek je pravděpodobně ovlivněn charakterem vykonávané profese. Jde o 

pracovníky laboratoře, RTG laboranty, sanitáře a pracovníky technického úseku, kteří se 

s klientem přímo nesetkají nebo jen na relativně krátkou dobu. Proto můžeme 

předpokládat i menší teoretickou znalost dopadu kouření na zdraví. 

 

Považujete kouření za nemoc?  

Na tuto otázku odpovídali poslanci PSP ČR a senátoři. Dotázaní poslanci označili 

kouření jako nemoc 29%, 50% poslanců nepovažuje kouření za nemoc a 21% poslanců 

neví, neumí se rozhodnout. 

Dotázaní senátoři označili jednotně možnost nevím, neumím se rozhodnout. 
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V dotazníkovém šetření v Broumovské nemocnici považuje kouření za nemoc 

z celkového počtu 42% respondentů, nepovažuje 44% a 14 % respondentů neví. 

 

Lékaři v odpovědi na tuto otázku se rozdělili na dvě poloviny: 50% jich kouření za 

nemoc považuje a 50% nepovažuje. 

Sestry považují kouření jako nemoc 45%, 35% jich kouření nepovažuje za nemoc a 21% 

sester neví. 

Ostatní pracovníci kouření za nemoc považují 48%, nepovažují 43% a 9% ostatních 

pracovníků neví. 

 Tyto odpovědi odrážejí názor naší společnosti. Jestliže odborní pracovníci jsou 

nejednosti v názoru, dokonce dle našeho šetření rozděleni na dvě stejné skupiny, 

nemůžeme předpokládat jednotný názor neodborné veřejnosti. 

 

Hypotéza č.5 

H – 5 : Domnívám se, že většina respondentů doporučí nižší doplatek za odvykací kúru 

NTN něž je cena v současné době na trhu.Tato hypotéza se potvrdila 

K této hypotéze se vztahovaly otázky v dotazníku č. 17, 18 

 

  V současné době se ceny preparátů náhradní terapie nikotinem na trhu pohybují 

v rozmezí mezi 200 – 500 Kč na týden. Léčba by měla trvat v plné dávce minimálně 8, 

raději 12 i více týdnů. Což je 1600 – 6000 Kč i více. 

        V dotazníkovém šetření provedené v Broumovské nemocnici s doplatkem za tyto 

preparáty souhlasí 75% respondentů a nesouhlasí 24%. 1% se vyjádřilo odpovědí nevím. 

Také podle kategorie a vzdělání bylo procentuelní zastoupení respondentů obdobné, 

proto tyto hodnoty zde neuvádím. 

   

    78% respondentů by doporučovalo doplatek nižší než je cena za kúru. 

Z toho 14% respondentů chce, aby tyto preparáty plně hradil stát a 

16% uvádí cenu do 100 Kč. Důvodem, proč respondenti volili tyto možnosti, by mohl 

být názor, že když se již jednou kuřák rozhodne přestat kouřit, proč mu klást ještě další 

překážky stanovením vysoké ceny za preparáty. Tuto ideu mi potvrdila i kolegyně 

kuřačka. Od zakoupení preparátu jí odradila právě, podle jejího názoru, vysoká cena. 

Dalším důvodem, proč uvedli tuto cenu byla léčba ostatních závislostí, z nichž kouření 
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považují za nejméně společensky závažnou ( oproti závislosti na alkoholu nebo jiných 

návykových látkách ). 

29% respondentů označilo možnost 100-500Kč.  

19% respondentů volilo možnost 500-1000 Kč.   

Shodnou kategorii ceny, jako je cena na trhu zvolilo 22%respondentů, to je možnost 

doplatku nad 1000 Kč.  

Většina dotázaných respondentů doporučují za odvykací kúru částku, která je zlomkem 

ceny cigaret, která je průměrným kuřákem vykouřena za 1 měsíc. 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR  

   Jako zdravotníci se denně setkáváme s nemocnými lidmi. Některá onemocnění jsou 

způsobena stářím a opotřebováním organismu. Část onemocnění však patří mezi 

onemocnění způsobené nesprávným způsobem života. Pacienti zpětně hodnotí svůj 

postoj, mění svůj životní styl, přizpůsobují se onemocnění. Jedním z rizikových faktorů, 

které se významně podílí na navýšení výskytu některých druhů onemocnění je i kouření.  

     Problematika kouření je dnes velmi diskutovaným tématem. Byly provedeny studie a 

vypracovány strategie, ve kterých nacházíme doporučení odborníků, jak dosáhnout 

podstatného zlepšení zdraví. Zlepšení zdraví se stalo hlavním cílem sociálního a 

ekonomického vývoje evropských států. Projekty na podporu zdraví jsou zaměřeny na 

výchovné a intervenční programy. Důvodem je vysoká finanční náročnost léčby 

onemocnění způsobené působením tabáku na lidský organismus, která vysoce převyšují 

finance získané z prodeje tabákových výrobků 

Mezi tyto programy můžeme zařadit i schválení zákona č. 379 /2005  tzv. „ tabákový 

zákon “. Tento zákon stanoví opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví 

způsobené tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a opatření 

omezující jejich dostupnost. Dále zákon ukládá zdravotníkům provádět krátké 

intervence u osob užívajících tabákové výrobky, spočívající ve včasné diagnostice 

škodlivého užívání. 

V bakalářské práci „ Kouření zdravotníků jako problém “ jsem se snažila zmapovat 

problematiku kouření zdravotníků ze dvou pohledů. Kouření a zdravotník, a zdravotník 

a kouřící klient. 

 Teoretická část je zaměřena na problematiku kouření. Tato část zahrnuje historii 

kouření,  zdravotní rizika kouření, vznik závislosti, látky ovlivňující lidský organismus, 

pasivní kouření, kuřácký paradox a další. Dále zde uvádím vybrané právní normy 

zaměřené na problematiku kouření ve zdravotnických zařízeních. V závěru teoretické 

části jsem zařadila některé ekonomické studie zabývající se problematikou kouření. 

V empirické části jsem si na základě teoretických znalostí stanovila pět hypotéz. 

K potvrzení nebo vyvrácení hypotéz jsem použila výzkumnou metodu dotazníku. 

Vzorek respondentů byl vytvořen z 129 zaměstnanců Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

zaměstnaných v Broumovské nemocnici. Výzkum byl proveden v březnu 2006. 

 Zaměřila jsem se na zjištění prevalence kouření zdravotníků. Dle uváděných 

statistik kouří v průměru 23% lékařů a 38% sester. V našem vzorku respondentů kouří 



19% lékařů, zastoupení kouřících sester je ještě vyšší 47% a 34% kouří ostatních 

pracovníků ve zdravotnictví je. 

Dále jsem se zabývala zjištěním prevalence kouření na pracovišti. Přestože, podle 

nově platného zákona, je kouření ve zdravotnickém zařízení zakázáno, přiznává kouření 

na pracovišti 64% respondentů z vybraného vzorku. Ale 70% respondentů si plně 

uvědomuje zákaz kouření. Tento problém rozdílu mezi znalostmi a vlastním chováním 

pracovníků, by mohl být řešen důraznějším prosazováním nekuřáckého pracovního 

prostředí, důslednou kontrolou právních norem a nařízení, a používáním sankcí. 

Další část práce se zabývá pohledem zdravotnických pracovníků na kouření jako 

nemoc a závislost. Překvapivým výsledkem je zjištění, že kouření jako závislost 

označilo pouze 15% lékařů, 77% lékařů označilo kouření jako zlozvyk, přesto že 

v mezinárodní klasifikaci nemocí MKN 10 pod kódem  F 17 jsou uvedeny poruchy 

duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku. Sestry a ostatní pracovníci 

označili kouření jako závislost více jak 70%. Podobně zajímaví výsledek jsem dostala 

na otázku kouření jako nemoc. Téměř polovina zdravotníků kouření za nemoc považuje 

a stejná část respondentů kouření za nemoc nepovažuje. Tuto nejednotu názoru považuji 

za další problém. Domnívám se, že je potřeba ujednotit názor zdravotnických 

pracovníků a iniciovat výchovné programy na problematiku kouření a rizika vzniku 

onemocnění. 

       V otázkách zaměřených na postoje zdravotníků ke svým kouřícím klientům jsem se 

zabývala doporučením zdravotníků. Z výzkumu překvapivě vyplývá, že procentuelně 

nejméně „doporučují svým klientům přestat kouřit“ nekuřáci, a mají také nejvyšší 

procentuální zastoupení v odpovědi „nedoporučují “. Lékaři potvrdili své znalosti 

v doporučení, neboť převážná většina znala nejen název preparátu NTN, ale i formu. 

Svým klientům nedoporučuje přestat kouřit více jak polovina ostatních pracovníků ve 

zdravotnictví. Tento výsledek je pravděpodobně ovlivněn charakterem vykonávané 

profese, ale částečně i menší teoretickou znalostí dopadu kouření na zdraví. Jde o 

pracovníky, kteří se s klientem přímo nesetkají nebo relativně jen na krátkou dobu. 

Přesto z celkového počtu respondentů doporučuje svým klientům přestat kouřit jen 

necelých 60%. Myslím si, že zdravotníci by se měli více zabývat otázkou vyhledávání 

kouřících klientů, jejich motivací, dokumentací rizikových faktorů a doporučením jak 

zvládnout odvykací období. Tím by mohlo dojít ke snížení výskytu některých závažných 

onemocnění. 



     Další část práce je zaměřena na finanční otázku preparátů NTN. Z této části šetření 

vyplývá, že s doplatkem za tyto preparáty souhlasí 75% respondentů. Avšak 78% 

respondentů by doporučovalo doplatek nižší, než je v současné době cena za kúru ( kúra 

trvá 8 – 12 týdnů ). Důvodem, proč respondenti volili tuto možnost, by mohl být názor, 

proč klást kuřákovi ještě další překážky stanovením vysoké ceny za preparáty. Tuto ideu 

mi potvrdila i kolegyně kuřačka, kterou pro ni vysoká cena právě odradila od zakoupení 

jednoho z preparátů. Dalším důvodem, proč respondenti uvedli nižší cenu než je cena na 

trhu, byla bezplatná léčba ostatních závislostí, z nichž kouření považují za nejméně 

společensky závažnou ( oproti závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách ).  

   Závěrem lze konstatovat, že prevalence kouření mezi zdravotníky je stále vysoká. 

Výzkum prokázal , že přes znalosti současných zákonných norem většina dotázaných 

pracovníků uvádí kouření na pracovišti. Dále prokázal rezervy ve znalostech postupů 

odvykání kouření mezi zdravotníky i jejich nízkou aplikaci v praxi. Zároveň šetření 

potvrdilo, že většina dotázaných schvaluje spoluúčast pacienta na léčbě nikotinové 

závislosti, nicméně jen malá část akceptuje její současnou cenu na trhu.  
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REZUMÉ 

 

Pallová,A. Kouření zdravotníků jako problém. 

 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsem se zaměřila na 

problematiku kouření, a to jak aktivní kouření tak na pasivní. Dále pak na vliv kouření 

na lidský organismus a zdravotní rizika kouření. V práci je zařazena stať zabývající se 

současnou právní normou a ekonomickými důsledky kouření.  

V empirické části jsem se zaměřila na prevalenci kouření zdravotníků a prevalenci 

kouření na pracovišti. Zabývám se pohledem zdravotnických pracovníků na kouření jako 

nemoc a závislost. Zjištěním znalosti legislativy zdravotnických pracovníků a finanční 

otázku preparátů NTN. V této části jsem si stanovila pět hypotéz. K potvrzení nebo 

vyvrácení hypotéz jsem použila výzkumnou metodu dotazníku. Vzorek respondentů byl 

vytvořen z 129 zaměstnanců Oblastní nemocnice Náchod a.s. zaměstnaných 

v Broumovské nemocnici. Tento výzkum byl proveden v březnu 2006. 

Svojí prací se snažím zmapovat problematiku kouření zdravotníků ze dvou pohledů: 

kouření a zdravotník, zdravotník a kouřící klient. 

Závěr práce patří celkovému shrnutí výsledků výzkumu a potvrzení hypotéz.  

         Klíčová slova : kouření a zdraví, tabák, prevence kouření, protitabáková politika 

 

 

Pallová,A. Smoking of medical staff seen as a problem. 

 

My graduation work consists of two parts. In the theoretical part I focused on the 

problem of smoking both active and passive. Further I studied the influence of smoking 

on human organism and possible health risks. There is an article on current legal norms 

included, reflecting economical consequences of smoking.  

The practical part concerns smoking prevalence as such, especially smoking 

prevalence at work, and includes medical workers’s view to smoking as to an illness and 

addiction. I further focused on medical workers’ legislation knowledge and financial 

question concerning the NRT ( nicotine replacement therapy ). In this part I set out 5 

working hypotheses. For confirming or refusing them I used the questionnaire research 

method. The sample of respondents consisted of 129 employees of the Regional Náchod 

Hospital a.s. employed at the Broumov hospital. The research was carried out during the 

month of March 2006. 



I tried to describe the smoking problems from two points of view – smoking and 

medical worker and medical worker and smoking client. 

The closing of the project summarizes the research results and confirms the above 

mentioned hypotheses.    

         Key words: smoking and health, tobacco, smoking prevention, anti-tobacco politics  

 

                                                                ( do anglického jazyka přeložila Valerie Hnyková ) 

 



Příloha č. 1 

 

Dotazník : 

 
Vážený pane, vážená paní, 

 

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na 

téma „ Kouření zdravotníků jako problém“.Cílem je zmapovat danou problematiku co 

nejpřesněji. Proto vás prosím o pravdivé odpovědi na dané otázky. Dotazník je anonymní. 

Získané informace budou zpracovávány pro výzkumné účely Lékařské fakulty v Hradci 

Králové, 

 

 

Dotazník vyplňujte podle uvedených instrukcí. 

 

Prosím, aby jste odpovídali pravdivě. 

Zodpovězte všechny otázky. 

Vaše odpovědi zakroužkujte. 

V případě, že vám nevyhovuje žádná z odpovědí, napište vaši odpověď stručně a výstižně za 

otázku. 

Vyplněný dotazník odevzdejte ve stanoveném termínu. 

 

                                   Za vaši laskavost a ochotu při vyplňování dotazníku Vám děkuji. 

 

                                                                                                        Alena Pallová                                                  

 

Všeobecné otázky : 

 

1. pohlaví  ?                                                         muž                                   žena 

 

2. věk  ?                                        do 30 let                      31 až 50 let                        nad 50 let 

 

3. vzdělání  ?                                lékařské                   střední zdravotnické                  jiné 

 

4. kategorie  ?                               kuřák                       bývalý kuřák                          nekuřák  

 

 

 

 

Otázky týkající se kouření : 

 

5. Kolik cigaret vykouříte denně ?         žádnou         do 10             10 - 20                 nad 20                

 

6. Kouří se na vašem pracovišti ?                              ano                                ne            

          

7. Kde si myslíte, že se více kouří ?            doma                   na pracovišti                 stejně 

 

8. Kouření je  ?                                                   zlozvyk                                závislost  

 

 



 

Otázky týkající se legislativy : 

 

 

 9. Od kolika let je zákonem povoleno kouřit ?           15                 18                21 

 

10. Ve zdravotnickém zařízení je kouření : 

 

              povoleno,                povoleno jen ve vyhrazených prostorách               zakázáno 

 

11. Lékař je při odběru anamnézy povinen zjistit, zda se jedná o kouřícího pacienta : 

 

              vždy                        jen v souvislosti s chorobou                               není povinen 

 

12. Doporučujete svým pacientům, aby přestali kouřit? 

 

               ano                     většinou ano                      většinou ne                     ne 

 

 

Otázky týkající se reklamy : 

 

 

13. Víte, co poradit kuřákovi, jak přestat kouřit ?                             ano            ne         částečně         

 

14. Znáte léky užívané k odvykání kouření ? Vyjmenujte je            …………………………. 

   

15. považujete varování na cigaretových krabičkách za účinné?       ano           ne           nevím 

 

 

Otázky týkající se léčbou závislosti na nikotinu: 

        

 

16. Považujete kouření za nemoc ?                ano                             ne                          nevím 

 

17. Souhlasíte, aby kuřák za preparáty k odvykání kouření doplatil ?        ano                    ne 

 

18. Jakou částku by měl kuřák za odvykací kúru zaplatit? 

 

              do 100 Kč             100 – 500 Kč               500 – 1000 Kč          více než 1000 Kč                    

 

 

 







 
Příloha č. 4 
 
 
 
 
Dotazník nikotinové závislosti podle FAGERSTÖMA – FTND 
 
 
OTÁZKY              ODPOVĚDI    BODY
Jak brzy po probuzení si zapálíte svoji první cigaretu  ?                 do 30 min. 

po 30 min.         
1 
0 

Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde to zakázáno ( např. 
knihovna, kino, kostel )?              

Ano 
Ne     

1 
0 

Které cigarety byste se velice neradi vzdali? 
 

První ranní 
Některé jiné 

1 
0 

Kolik cigaret denně kouříte Do 15 
16-25 
26 a více 

0 
1 
2 

Kouříte častěji během prvních hodin po probuzení než během 
dalších hodin dne? 

Ano 
Ne     

1 
0 

Kouříte, když jste upoután většinu dne na lůžko? 
 

Ano 
Ne     

1 
0 

Kolik nikotinu obsahuje vaše cigareta, kterou kouříte? 
 

0,9 mg a méně 
1,0-1,2 mg 
1,3mg a více 

0 
1 
2 

Vdechujete kouř ? 
 

Nikdy 
Občas 
vždy 

0 
1 
2 

 
 
 
 
 
Hodnocení dotazníku: 
Závislost na nikotinu     počet bodů: 
Malá                                0-4 
Mírná                              4-6 
Silná                                6 a více 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Příloha  5 : 
 
 

Definice závislosti (substance dependence) podle WHO ICD-10 Classification 

of Mental and Behavioural Disorders, WHO 1992 

 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANO
NE (nevykouřil nikdy 100 a více cigaret

         nebo 12 a více měsíců od poslední cigarety)

POCHVALTE

Abstinuje:
Podpořte nekuřáctví,
při dalších návštěvách
zdůrazněte význam
abstinence

Kouří:
Pokuste se opět motivovat,využít
zkušenosti ( proč či v jaké situaci si zapálil,
byla farmakoterapie adekvátní?) a podpořte
v dalším pokusu přestat kouřit.

CHCE NECHCE

Opakujte relevantní intervenci
včetně zvážení vyšších dávek a delšího
trvání farmakoterapie

Dotaz: Kouří? ( Užívá tabák v jiné podobě?)

Dokumentujte užívání tabáku:
 - od kolika let (v případě bývalého
   kuřáka do kolika let kouřil)
- jaký tabákový výrobek
- kolik cigaret (jiných tabákových
  výrobků) denně/týdně

Jasně doporučte přestat kouřit:
Pane/paní XY, pro vaše zdraví je nutné
přestat kouřit.

       CHCE
(cca do měsíce)

NECHCE

Motivujte:
-souvislost s jeho zdravotním stavem,
 obtížemi
- prognózou, diagnózou,nálezem
- pokuste se najít další souvislosti (dítě/partner           
  v domácnosti, fyzická kondice)
- při další návštěvě opět začněte dotazem na              
  kuřáctví, jasným doporučením přestat a
  motivací (empaticky: chápu, že přestat kouřit je
  těžké, ale pro Vaše zdraví je nutné a jsem
  připraven Vám pomoci, až se rozhodne … )

Stanovte závislost na nikotinu, podle svých
časových možností aplikujte psycho-behavirování
podporu, u závislých na nikotinu také farmakoterapii:
NTN, bupropion nebo kombinaci (různé formy NTN,
nejlépe náplast + ostatní, nebo bupropion + NTN)

POZVĚTE NA KONTROLY,
PŘEDEVŠÍM V PRVNÍCH 
              TÝDNECH

              Příloha č. 6 :                        Algoritmus postupu



 
Příloha č. 7 
 
 
Přehled přípravků pro náhradní léčbu nikotinem 
 
 
 
Druh Název výrobce  Množství nikotinu, 

které se vstřebá za 
uvedenou dobu 

Orientační cena za 
balení 

žvýkačka Nicorette ® 2mg, 
Pharmacia & Upjohn

1 mg za 30 minut 110 Kč za 15 kusů 
200 Kč za  30 kusů 
590 Kč za 105 kusů 

žvýkačka Nicorette ® 4 mg, 
Pharmacia & Upjohn

2 mg za 30 minut 210 Kč za  30 kusů 
650 Kč za 105 kusů 

žvýkačka Nicorette ® Mint 2 mg 
Pharmacia & Upjohn

1 mg za 30 minut 230 Kč za  30 kusů 
650 Kč za 105 kusů 

žvýkačka Nicorette ® Mint 4 mg 
Pharmacia & Upjohn

2 mg za 30 minut 250 Kč za  30 kusů 
730 Kč za 105 kusů 

inhalátor Nicotinell ® inh. 
18x10mg 

5 mg za 2 hodiny 350 Kč za 18 kusů 

náplast Nicorette ® 
Patch 15 mg,  
Pharmacia & Upjohn

15 mg za 16 hodin 310 Kč za 7 kusů 

náplast Nicorette ® 
Patch 10 mg 
Pharmacia & Upjohn

10 mg za 16 hodin 310 Kč za 7 kusů 

náplast Nicorette ® 
Patch 5 mg 
Pharmacia & Upjohn

5 mg za 16 hodin 310 Kč za 7 kusů 

náplast NiQuitin CQ 21 mg 
GlaxoSmithKline 

21 mg za 24 hodin 430 Kč za 7 kusů 

náplast NiQuitin CQ 14 mg 
GlaxoSmithKline 

14 mg za 24 hodin 430 Kč za 7 kusů 

náplast NiQuitin CQ 7 mg 
GlaxoSmithKline 

7 mg za 24 hodin 430 Kč za 7 kusů 

 
 
 Orientační cena tablet Bupropion 150 mg SR  ( pouze na lékařský předpis ) 
 
Bupropion 150 mg SR   
Výrobce GlaxoSmithKline 

balení cena 
30 tablet 1400 Kč 
60 tablet 2630 Kč 

 



Příloha č. 8 

  

ZÁKON č.379 ze dne 19. srpna 2005 

  

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 

   a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
  

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

   

ČÁST PRVNÍ 

OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI 

TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM 

A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI 
  

Hlava I 

Obecná ustanovení 

§ 1 

 Tento zákon stanoví 

a) opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými 

výrobky
1)

, alkoholem a jinými návykovými látkami
2)

, 

b) opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu, 

c) působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě 

a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových 

výrobků, alkoholu a jiných návykových látek.  

§ 2 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) prodejnou provozovna, určená k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu
3)

, 

b) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené 

zvláštními právními předpisy
3), 4), 5)

, 

c) velkoplošnou prodejnou prodejní prostory obchodních domů, nákupních středisek 

a velkoprodejen se specializovanými odděleními nebo pulty, 

d) specializovaným oddělením velkoplošných prodejen i stavebně neoddělené, zjevně 

a viditelně označené prostory provozoven určené k nabídce alkoholických nápojů, 

e) smíšenou prodejnou prodejna vybavená pro prodej potravin a ostatního zboží, 

f) zařízením společného stravování zařízení poskytující stravovací služby podle 

zvláštních právních předpisů
4), 6)

, 

g) alkoholickým nápojem lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též 

nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového 

procenta alkoholu, 

h) škodlivým užíváním způsob užívání tabákových výrobků, alkoholu nebo jiných 

návykových látek, vedoucí k poškození tělesného nebo duševního zdraví uživatele, 

                                                 

 

 

 

 

 

 



i) škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

škody, které zahrnují poškození zdraví, zejména závažná chronická onemocnění, 

úrazy, otravy a škody způsobené dopravními nehodami, poškození plodu v těhotenství, 

předčasná úmrtí, sociální problémy, zejména ztrátu zaměstnání a rodinné problémy, 

včetně škod ekonomických souvisejících s užíváním těchto látek, požáry a kriminalitu, 

j) protidrogovou politikou zahrnující primární prevenci, sekundární prevenci a terciární 

prevenci soubor právních, organizačních a dalších opatření přijímaných a prováděných 

na úrovni vlády, správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků s cílem 

snižovat dostupnost tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek 

a předcházet jejich užívání, rizikům a škodám, jež z jejich užívání plynou, a vzniklé 

škody mírnit, 

k) odběrem biologického materiálu zejména odběr vzorku žilní krve, moči, slin, vlasů 

nebo stěru z kůže či sliznic. 

  

  

Hlava II 

Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákazy kouření 

 § 3 

 Tabákové výrobky
1)

 lze prodávat pouze v prodejnách podle zvláštního právního předpisu
3),

 a 

to na vyčleněném místě, dále ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku, 

v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti
5)

 nebo 

v ubytovacích zařízeních, s výjimkou ubytovacích zařízení určených k ubytování dětí 

a mládeže
7)

. Další omezení a zákazy prodeje tabákových výrobků a tabákových potřeb stanoví 

zvláštní právní předpis
8)

. 

   

Zákazy a omezení prodeje tabákových výrobků a povinnosti osob 

prodávajících tabákové výrobky 

§ 4 

 Prodej tabákových výrobků a tabákových potřeb pomocí prodejních automatů, u nichž nelze 

vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku, je zakázán. Veškeré další formy prodeje, při 

kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zakázány.  

§ 5 

 Zakazuje se prodej výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků ve formě 

potravinářských výrobků nebo hraček.  

§ 6 

 (1) Prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let se zakazuje. 

 (2) Prodej tabákových výrobků na kulturních, společenských a sportovních akcích určených 

pro osoby mladší 18 let je zakázán.  

§ 7 

 (1) Provozovatel je povinen na místech prodeje tabákových výrobků umístit pro kupujícího 

zjevně viditelný text zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let; text musí 

být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě, o velikosti písma 

nejméně 5 cm. 

 (2) Osoba prodávající tabákové výrobky musí být starší 18 let, pokud se nejedná o žáka 

připravujícího se soustavně na budoucí povolání v oborech hotelnictví a turismus, kuchař-

číšník a prodavač. 

  

                                                 

 

 



  

Zákaz kouření 

  

§ 8 

(1) Zakazuje se kouřit 

a) na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti, prostředky 

veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou, 

nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné 

dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při 

pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu, 

b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení
7)

, 

c) v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti
5)

, 

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 požadavků stanovených zvláštním 

právním předpisem
4)

, 

d) v uzavřených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně, 

dále ve sportovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání 

s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se 

zajištěným dostatečným větráním podle požadavků stanovených zvláštním právním 

předpisem
4)

, 

e)
 

ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených 

psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, a to v prostorách, 

které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo 

budovu. 
  

(2) V budovách státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, zařízení 

zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby 

a finančních institucí včetně jejich zařízení společného stravování, jsou osoby pověřené jejich 

řízením povinny zajistit, aby občané byli v těchto budovách chráněni před škodami 

působenými kouřením. Ustanovení odstavce 1 tím není dotčeno. 

  

(3) Prostory vyhrazené pro kuřáky musí jejich provozovatel označit zjevně viditelných 

nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“ nebo jiným obdobným způsobem. 

  

(4) Ve veřejné drážní dopravě musí být v každém vlaku zařazena alespoň polovina 

vozů bez prostor vyhrazených ke kouření.  

§ 9 

 (1) Na místech, kde je podle § 8 zakázáno kouřit, je provozovatel povinen umístit u vstupu 

zjevně viditelný text zákazu kouření, který musí být pořízen v českém jazyce černými 

tiskacími písmeny na bílém podkladě na ploše o velikosti písma nejméně 5 cm, a grafickou 

značku zákazu kouření, jejichž vzhled je stanoven zvláštním právním předpisem
9)

. 
 
(2) Nedodržuje-li osoba zákaz kouření v místech uvedených v § 8 odst. 1 a 2, a to ani po 

výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je 

provozovatel oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok 

směřující k dodržení zákazu. 

  

  

                                                 

 



Hlava III 

Omezení dostupnosti alkoholických nápojů 

  

§ 10 

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů 

 (1) Alkoholické nápoje lze prodávat pouze 

a) ve specializovaných prodejnách alkoholických nápojů, 

b) ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen určených k prodeji 

alkoholických nápojů, v prodejnách potravin a smíšených prodejnách, nebo 

c) v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, 

v ubytovacích zařízeních a kulturních zařízeních s výjimkou zařízení určených pro 

osoby mladší 18 let.
 

 (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na příležitostný prodej rozlévaných alkoholických 

nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcích. 

  

Omezení prodeje a dovozu 

 (1) Zakazuje se prodej a dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů. 

 (2) Osoba prodávající nebo podávající alkohol musí být starší 18 let, pokud se nejedná o žáka 

soustavně se připravujícího na budoucí povolání v oborech hotelnictví a turismus, kuchař-

číšník a prodavač. 

   

Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů 

a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje  

§ 12 

 (1) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje 

a) osobám mladším 18 let, 

b) na všech akcích určených osobám mladším 18 let, 

c) osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, 

d) ve zdravotnických zařízeních, 

e) v prostředích výlučně určených pro vnitrostátní hromadnou dopravu osob s výjimkou 

železničních jídelních vozů, palub letadel a určených prostor plavidel veřejné lodní 

dopravy, 

f) na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 

10 hmotnostních procent, 

g) ve všech typech škol a školských zařízení
7)

. 

 (2) Prodej alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej 

osobám mladším 18 let věku, nebo umístěných v prostorách, do nichž mají vstup osoby 

mladší 18 let, se zakazuje. Veškeré další formy prodeje, při kterých není možno ověřit věk 

kupujícího, se zakazují. 

 (3) Další omezení a zákazy prodeje lihovin stanoví zvláštní právní předpis
8)

.   

§ 13 

 Obec v samostatné působnosti může v případě konání kulturní, společenské nebo sportovní 

akce přístupné veřejnosti s důvodným rizikem nárůstu problémů a negativních společenských 

jevů způsobených jednáním fyzických osob pod vlivem alkoholu obecně závaznou vyhláškou 

omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej, 

podávání a konzumaci alkoholických nápojů. 

  

  



§ 14 

Provozovatel je povinen na místech prodeje alkoholických nápojů umístit pro kupujícího 

zjevně viditelný text zákazu prodeje osobám mladším 18 let. Text musí být pořízen v českém 

jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písma nejméně 5 cm.   

Hlava IV 

Opatření k předcházení a mírnění škod působených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami 

  

§ 15 

Zákaz vstupu pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových látek 
 Osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

2)
 a jsou ve 

stavu, v němž bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek,
 
se 

zakazuje vstupovat do 

a) všech veřejných prostor, kde by mohly způsobit sobě nebo jiné osobě škodu nebo 

vzbudit veřejné pohoršení, 

b) veškerých prostředků veřejné dopravy, 

c) veřejně přístupných prostor budov souvisejících s veřejnou dopravou, 

d) přístřešků zastávek a nástupišť veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné 

dopravy, 

e) prostor, kde probíhají sportovní akce; pořadatel sportovní akce je povinen zajistit 

zabránění vstupu těmto osobám. 

   

§ 16 

Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky 

 (1) Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo 

dalších osob nebo poškodit cizí majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné 

návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním. 

 (2) Odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiných návykových látek včetně 

odběru biologického materiálu k jeho stanovení je povinna podrobit se osoba, která se požitím 

těchto látek uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný 

pořádek nebo majetek, dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na 

zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky. 

 (3) Osoba uvedená v odstavcích 1 a 2 je povinna podrobit se na výzvu příslušníků Policie 

České republiky, obecní policie, Vojenské policie, Vězeňské služby České republiky, 

zaměstnavatele nebo jejího ošetřujícího lékaře vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem nebo 

jinou návykovou látkou. 

 (4) Orientační vyšetření provádí útvar Policie České republiky, obecní policie, Vojenské 

policie, Vězeňská služba České republiky a zaměstnavatel pomocí dechové zkoušky, 

popřípadě odběru slin. Lékařské vyšetření provádí zdravotnické zařízení k tomu odborně a 

provozně způsobilé dechovou zkouškou a odběry vzorků biologického materiálu. 

 (5) Odmítne-li se osoba uvedená v odstavcích 1 a 2 vyšetření podle odstavce 4 podrobit, hledí 

se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

 (6) Zdravotnická zařízení k tomu odborně a provozně způsobilá jsou povinna poskytnout 

zaměstnavateli, útvarům policie a Vězeňské službě České republiky potřebnou pomoc 

provedením odběru biologického materiálu.  



 (7) Zdravotnické zařízení je povinno sdělit výsledky vyšetření subjektům uvedeným 

v odstavci 3 na základě jejich žádosti. To neplatí, je-li pacient vyšetřován na přítomnost 

alkoholu nebo jiné návykové látky v organismu pouze v souvislosti s poskytovanou zdravotní 

péčí pro diferenciální diagnostiku. 

 (8) Vyšetření biologického materiálu hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo 

jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba. V případě, že se přítomnost alkoholu nebo jiné 

návykové látky neprokáže, náklady nese osoba, která podle odstavce 3 k vyšetření vyzvala, s 

výjimkou případů diferenciální diagnózy hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle 

zvláštního právního předpisu
10)

. 

   

§ 17 

Ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici 

 (1) Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice (dále jen „záchytná stanice“) je 

zdravotnického zařízení, které zřizuje územně samosprávní celek, který může v samostatné 

působnosti zajišťovat péči poskytovanou v tomto zařízení též smluvně, a to tak, aby na celém 

jeho území  byla zajištěna záchytná služba s dojezdovou vzdáleností do 45 minut. 

 (2) Pokud je klinickým a laboratorním vyšetřením zjištěno, že ošetřovaná osoba není 

ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, 

veřejný pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení, je tato osoba 

povinna se podrobit ošetření a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění 

akutní intoxikace. 

 (3) Dopravu osob do záchytné stanice zabezpečuje osoba, která podle § 16 odst. 3 k vyšetření 

vyzvala. V případě, že touto osobou je příslušník obecní policie, dopravu zabezpečuje Policie 

České republiky. 

 (4) Dopravu, vyšetření, ošetření a následný pobyt na záchytné stanici hradí v případě, že se 

prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, ošetřená osoba. V případě, že se 

přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky neprokáže, náklady nese osoba, která podle 

§ 16 odst. 3 k vyšetření vyzvala, s výjimkou případů diferenciální diagnózy hrazené 

z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu. 

 (5) Ošetření osoby přijaté na záchytnou stanici oznamuje záchytná stanice jejímu 

registrujícímu praktickému lékaři.
 
Jde-li o osobu mladší 18 let, oznamuje se tato skutečnost 

také jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné osobě odpovědné za její výchovu. Při přijetí 

osoby mladší 18 let se tato skutečnost oznamuje též orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jde-

li o osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo zbavenou způsobilosti k právním 

úkonům, oznamuje se tato skutečnost opatrovníkovi určenému soudem11). 

   

§ 18 

Preventivní opatření 

 Realizaci preventivních opatření koordinuje vláda, finančně a organizačně zajišťují 

a) vláda, 

b) Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o opatření primární, sekundární a terciární prevence, 

c) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jde-li o opatření primární prevence, 

realizovaná v rámci minimálních preventivních programů a výchovné péče o osoby mladší 18 

let a o uživatele tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek mladší 18 let, 

                                                 

 

 



d) Ministerstvo vnitra, jde-li o opatření primární, sekundární a terciální prevence pro 

příslušníky Policie České republiky, příslušníky městské policie, příslušníky obecní policie a 

žáky policejních škol, 

e) Ministerstvo obrany, jde-li o opatření primární, sekundární a terciální prevence pro 

příslušníky Armády České republiky, 

f) Ministerstvo práce a sociálních věcí, jde-li o opatření primární, sekundární a terciární 

prevence pro oblast sociální péče, 

g) Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o opatření primární, sekundární a terciální prevence 

pro osoby ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. 

   

§ 19 

Krátká intervence 

 Zdravotničtí pracovníci
12)

 jsou při výkonu svého povolání povinni u osob užívajících 

tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky provést krátkou intervenci spočívající ve 

včasné diagnostice škodlivého užívání. 

 § 20 

Typy odborné péče poskytované osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, 

alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým 
 (1) Osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky 

a osobám závislým na těchto látkách se poskytuje odborná péče, jejímž cílem je mírnění škod 

na zdraví působených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Tato 

odborná péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních
13)

, zařízeních sociální péče, 

popřípadě v jiných zařízeních zřízených za tímto účelem. 

 (2) Typy odborné péče o osoby závislé na tabákových výrobcích, alkoholu nebo jiných 

návykových látkách jsou: 

a) akutní lůžková péče, kterou je diagnostická a léčebná péče poskytovaná pacientům, 

kteří se požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedli do stavu, v němž jsou 

bezprostředně ohroženi na zdraví, případně ohrožují sebe nebo své okolí, 

b) detoxifikace, kterou je léčebná péče poskytovaná ambulantními a ústavními 

zdravotnickými zařízeními při předcházení abstinenčnímu syndromu, 

c) terénní programy, kterými jsou programy sociálních služeb a zdravotní osvěty pro 

problémové uživatele jiných návykových látek a osoby na nich závislé, 

d) kontaktní a poradenské služby, 

e) ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových 

látkách, 

f) stacionární programy, které poskytují nelůžkovou denní léčbu problémovým 

uživatelům a závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, jejichž stav vyžaduje 

pravidelnou péči bez nutnosti vyčlenit je z jejich prostředí, 

g) krátkodobá a střednědobá ústavní péče, kterou je léčba problémových uživatelů 

a závislých na alkoholu a jiných návykových látkách ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče v obvyklém rozsahu 5 až 14 týdnů, 

h) rezidenční péče v terapeutických komunitách, kterou je program léčby a resocializace 

ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v nezdravotnických zařízeních 

v obvyklém rozsahu 6 až 15 měsíců, 

i) programy následné péče, které zajišťují zdravotnická zařízení a jiná zařízení; obsahují 

soubor služeb, které následují po ukončení základní léčby a pomáhají vytvářet 

podmínky pro udržení abstinence, 

                                                 

 

 



j) substituční léčba, kterou je krátkodobá nebo dlouhodobá léčba závislosti na 

návykových látkách, jež spočívá v podávání nebo předepisování látek nahrazujících 

původní návykovou látku, je prováděna ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče 

pod vedením lékaře; zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, jsou 

povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných 

substitučních látek, zřízeného na základě zvláštního právního předpisu
14)

. 

 (3) Technické, organizační a personální podmínky poskytování typů odborné péče uvedených 

v odstavci 2 písm. a), b), e), f), g), h), i) a j) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou a 

kontroluje jejich dodržování. 

  

 Hlava V 

Organizace a provádění protidrogové politiky 

 § 21 

Státní orgány 

 (1) Realizaci protidrogové politiky zajišťuje a koordinuje vláda prostřednictvím ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy, jak vyplývá z jejich působnosti na základě zvláštního 

právního předpisu
15)

. Komplexní preventivní opatření v oblasti protidrogové politiky 

provádějí zejména 

a) Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o opatření primární, sekundární a terciární prevence 

zdravotních škod působených užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných 

návykových látek, 

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti sociálních služeb, jde-li o opatření 

primární, sekundární a terciární prevence sociálních škod působených užíváním 

tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek, 

c) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence ve školách 

a školských zařízeních, v léčebné výchovné péči o děti a mladistvé do 18 let 

a o uživatele návykových látek mladší 18 let. 

 (2) Vláda může za účelem koordinace protidrogové politiky zřídit zvláštní poradní orgán a 

případně ho pověřit přímým výkonem některých činností. 

 (3) Orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 se podílejí na financování programů protidrogové 

politiky a kontrolují účelné využití finančních prostředků ze státního rozpočtu. Při své 

činnosti se řídí Národní strategií protidrogové politiky, kterou schvaluje vláda. Národní 

strategii protidrogové politiky předkládá pověřený člen vlády. 

  

§ 22 

Územní samosprávné celky 

 (1) Kraj v samostatné působnosti 

a) koordinuje a podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem 

spolupracuje se státními orgány, s orgány obcí a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové 

politiky, 

b) ve spolupráci se státními orgány i s orgány obcí zpracovává krajskou strategii 

protidrogové politiky, 

c) podílí se na financování programů protidrogové politiky a kontroluje účelné využití 

těchto finančních prostředků, 

d) zřizuje za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území funkci krajského 

protidrogového koordinátora, 

                                                 

 

 



e) zřizuje svůj iniciativní nebo poradní orgán pro oblast protidrogové politiky v souladu 

se zvláštním právním předpisem16
)
,
 

f) zřizuje záchytné stanice v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, 

g)                  koordinuje zřizování a činnost záchytných stanic zřizovaných obcemi v samostatné 

působnosti, 

h)                  ročně soustřeďuje a vyhodnocuje údaje o situaci týkající se škod působených 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami na svém území. 
 
(2) Obec v samostatné působnosti 

a) podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem spolupracuje 

se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové 

politiky, 

b) v případě potřeby a ve spolupráci s orgány kraje zpracovává a přijímá místní plán 

protidrogové politiky, který schvaluje zastupitelstvo obce, 

c) v případě potřeby se podílí na financování programů protidrogové politiky a kontroluje 

účelné využití těchto finančních prostředků, 

d) v případě potřeby zřizuje za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území 

funkci místního protidrogového koordinátora, případně zvláštní iniciativní nebo 

poradní orgán17), 

e) je oprávněna zřizovat záchytné stanice, nebo se podílet na financování takových stanic
. 

 (3) Obce mohou uzavřít smlouvu o společném výkonu některých činností podle odstavce 

218). 

 (4) Obec v přenesené působnosti kontroluje dodržování ustanovení tohoto zákona a dalších 

předpisů týkajících se ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 

a jinými návykovými látkami, činí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a vyvozuje 

důsledky, zejména ukládá sankce. 
   

§ 23 

Krajský a místní protidrogový koordinátor 

 (1) Krajský protidrogový koordinátor 

a) napomáhá při uskutečňování veškerých činností kraje v oblasti protidrogové politiky, 

b) koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z krajské 

strategie protidrogové politiky, 

c) spolupracuje s obcemi na tvorbě místních plánů protidrogové politiky, 

d)                 spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence 

a léčby návykových nemocí, 

e)                  řeší úkoly v oblasti protidrogové politiky státu na úrovni kraje a poskytuje součinnost 

státním orgánům v oblasti protidrogové politiky. 

 (2) Místní protidrogový koordinátor 

a) napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti protidrogové politiky, 

b) koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z místního 

plánu protidrogové politiky, 

c) spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence 

a léčby návykových nemocí. 

  (3) V rámci pracovního poměru krajského protidrogového koordinátora nemůže být sjednán 

jiný druh práce, než je plnění úkolů krajského protidrogového koordinátora. Vedlejší činnost 

krajského protidrogového koordinátora u téhož zaměstnavatele je vyloučena. V rámci 

                                                 

 

 

 



pracovního poměru místního protidrogového koordinátora může být sjednán i jiný druh práce, 

pokud tím není ohroženo plnění úkolů místního protidrogového koordinátora
19)

. 

   

Hlava VI 

Kontrola, správní delikty a sankce  

§ 24 

 (1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává 

a) obecní policie, 

b) Policie České republiky, 

c) obec v přenesené působnosti, 

d) Česká obchodní inspekce, jde-li o alkohol, 

e) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o tabákové výrobky, 

f) orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o stravovací služby. 

 (2) Sankce za správní delikty ukládají orgány uvedené v odstavci 1 písm. c) až f). 

 (3) Při provádění kontroly a při ukládání sankcí postupují kontrolní orgány podle zvláštních 

právních předpisů
20)

. 

 (4) Provozovatel, se dopustí správního deliktu tím, že 

a) poruší zákaz týkající se prodeje tabákových výrobků nebo tabákových potřeb nebo 

prodeje a podávání alkoholického nápoje stanovený tímto zákonem nebo obecně 

závaznou vyhláškou obce, 

b) umožní kouření na místech, na nichž je kouření tímto zákonem zakázáno, nebo 

c) poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem. 

 (5) Za správní delikt podle odstavce 4 lze uložit provozovateli, který je fyzickou osobou, 

pokutu do 50 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let a provozovateli, který je 

právnickou osobou pokutu do 500 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let. Při stanovení 

sankce se přihlédne k délce doby, po kterou porušování povinnosti trvalo, k okolnostem, za 

nichž k protiprávnímu jednání došlo a k následkům tohoto jednání. 

 (6) Řízení o uložení sankce lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kontrolní orgány o porušení 

povinnosti dozvěděly, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. 

 (7) Pokutu nelze uložit, byla-li za totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních 

předpisů. 

 (8) Na řízení o správních deliktech se vztahuje správní řád. 

 (9) Orgán, který pokutu uložil, ji vybírá. Pokuta je příjmem státního rozpočtu, s výjimkou 

pokuty uložené obcí, která je příjmem rozpočtu obce. Při vybírání a vymáhání uložených 

pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu
21)

. 

 (10) Probíhá-li souběžně několik řízení o tomtéž správním deliktu, v řízení pokračuje 

a dokončí je orgán, který řízení zahájil jako první. 

   

Hlava VII  

§ 25 

Přechodné ustanovení 

 Krajskou strategii protidrogové politiky podle § 22 odst. 1 písm. b) kraj poprvé vytvoří pro 

rok 2006.   

§ 26 

Zmocňovací ustanovení 

 Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti k organizaci a činnosti záchytné stanice.   

                                                 

 

 

 



Hlava VIII 

Zrušovací ustanovení  

§ 27 

 Zrušují se: 

1. Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

2. Zákon č. 190/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Vyhláška č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem 

a jinými toxikomaniemi. 

  

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona č. 132/2000 Sb.  

§ 28 

 V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o 

krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 

356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 

562/2004 Sb. a zákona č. 587/2004 Sb., se část třicátá třetí zrušuje. 

   

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona č. 320/2002 Sb. § 29 

  V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 

činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 

354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona 

č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 

zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 

179/2005 Sb., se část třicátá druhá zrušuje. 

    

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona č. 200/1990 Sb.  

§ 30 

  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 

Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 

134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona 

č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., 

zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 

Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 

254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., 

zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., 

zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona 

č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 

zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se mění takto: 

  1. V § 30 odst. 1 písm. a) se za slovo „let“ vkládají slova „ , osobě, o níž lze mít pochybnost, 

zda splňuje podmínku věku,“. 

  2. V § 30 odst. 1 písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 3o zní: 

„i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou 

látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu
3o)

, 

_______________ 



3o)
 § 16 odst. 3 zákona č.   /2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů.“. 

   3. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až o), 

která znějí: 

„k) prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret, 

l) kouří na místech zákonem zakázaných, 

m) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě 

potravinářského výrobku nebo hračky, a nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě 

hračky, 

n) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo 

na akcích určených osobám mladším 18 let, 

o) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let 

nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje 

podmínku věku.“. 

   4. V § 30 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) a m) 

lze uložit pokutu do 1 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. k) lze uložit pokutu do 10 

000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. n) lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za přestupek 

podle odstavce 1 písm. o) lze uložit pokutu do 30 000 Kč.“. 

   5. V § 86 písm. a) se slova „§ 30 odst. 1 písm. a) až j)“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 1 písm. 

a) až o)“. 

   6. V § 86 písm. d) úvodní části ustanovení se za slovo „policie“ vkládají slova „přestupky 

na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), 

g) až i), k) až o),“. 

   7. V § 86 písm. d) se body 2 a 3 zrušují.Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 2.  

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona č. 353/2003 Sb.  

§ 31 

 V § 107 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., se 

na začátek odstavce 5 vkládá věta „Jednotkové balení cigaret musí obsahovat nejméně 

20 kusů cigaret.“.  

  

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona č. 20/1966 Sb.  

§ 32 

 V bodě 13 přílohy zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 156/2004 

Sb., se věta druhá zrušuje. 

  

ČÁST SEDMÁ 

Účinnost  

§ 33 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou části první § 4, 5, § 11 odst. 1 

a § 12 odst. 2, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006, a s výjimkou části páté, která 

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007 
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