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Česká tabáková legislativa

Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás jménem Smoke Free Partnership – evropské sítě 25 organizací z oblasti veřejného zdraví
a regulace tabáku, včetně české organizace Česko bez kouře. Naším cílem je plná a efektivní implementace
Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky nedávno prezentovalo velmi důležitou iniciativu na posílení
protitabákové legislativy. Navrhovaná právní úprava zavádí nekuřácké prostředí na veřejných místech,
včetně zařízení veřejného stravování, jako jsou restaurace a bary. Podle průzkumu veřejného mínění
takovéto opatření podporuje většina české populace.1
Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii, která má stále jen dobrovolnou regulaci kouření
v restauračních zařízeních. V souladu s článkem 8 Úmluvy o kontrole tabáku, kterou jako poslední členský
stát EU ratifikovala i Česká republika v roce 2012, všech ostatních 27 členských států EU již schválilo přísnější
regulaci kouření v prostorách veřejného stravování. Mnohé státy navíc dále plánují posílení této legislativy.
Např. rakouská vláda nedávno vydala plány na zavedení 100% nekuřáckého prostředí na všech uzavřených
veřejných prostorách.
Tabákový kouř je zodpovědný v celé EU za více než 70.000 úmrtí ročně a byl uznán Světovou zdravotnickou
organizací jako silný karcinogen.2 Neexistuje bezpečná hladina pasivního kouření, a dokonce i krátké
vdechování může způsobit okamžité zdravotní následky.3 Studie ukázaly, že opatření, která vedla ke
kompletnímu zákazu kouření na všech veřejných uzavřených místech včetně barů a restaurací, jsou nejlepším
způsobem, jak přispět ke zlepšení zdraví pracovníků a obyvatelstva.4
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Vedle ochrany pracovníků takováto opatření také mohou snížit úroveň kouření u dětí a mladistvých.
Akademické studie ukázaly, že mladí lidé, kteří žijí v obcích s komplexním zákazem kouření v restauracích,
mají o polovinu menší pravděpodobnost, že se z nich stanou kuřáci, ve srovnání s mladistvými žijícími
v oblastech s částečnou nebo žádnou regulací.5
Další studie navíc ukazují, že mladiství mnohem pravděpodobněji nebudou kouřit, pokud bydlí a případně
i pracují v nekuřáckém prostředí. 6 Zákazy kouření mají také pozitivní dopady na zdraví dětí a mladistvých. Ve
Skotsku do tří let po zavedení úplného zákazu kouření poklesly dětské hospitalizace s astmatickými problémy
o 13 %.7 Kromě toho došlo v zemích, které zavedly zákaz kouření na veřejných místech a pracovištích, ve
srovnání se zeměmi, které nabízejí jen malou ochranu před škodlivými účinky pasivního kouření, k
výraznému snížení počtu předčasných porodů.8
Bývá častou námitkou, že zákazy kouření poškozují sektor pohostinství. To není pravda.9 Studie z Irska10,
Španělska11, Spojených států12, Norska13 a mnoha dalších zemí ukazují, že nekuřácké zákony neohrožují
zaměstnanost a obrat tohoto odvětví. Nedávná meta-analýza 39 dřívějších ekonomických studií z USA,
Austrálie, Evropy a dalších regionů světa potvrdila, že zákaz kouření neměl negativní dopad na odvětví
pohostinství. 14
Jsme přesvědčeni, že existuje víc než dost vědeckých důkazů, které umožňují zaujmout jasný postoj k zákazu
kouření v restauracích, barech a podobných zařízeních.
Žádáme Vás, abyste v rámci debaty o navrhované legislativě vzal v úvahu námi zmíněné důkazy a reference,
včetně zohlednění toho, že většina ostatních zemí EU již zavedla přísná opatření na ochranu dospělých i dětí
před tabákovým kouřem.
Žádáme Vás, abyste podpořil nejpřísnější zákaz, a přispěl tak trvale ke zlepšení zdraví české populace a
zvláště mladé generace.
Děkujeme a těšíme se na Vaši odpověď.
S pozdravem,

Florence Berteletti
Director, Smoke Free Partnership

5

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/14/5/300.full
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=192966
7
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1002861#t=articleDiscussion
8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24680633
9
http://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0144.pdf
10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16872027
11
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25586775
12
http://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0144.pdf
13
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249552/
14
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24529192
6

Rue de l’Industrie 24 - B-1040 Brussels, Belgium • T: +32 (0)2 430 73 59 • www.smokefreepartnership.eu

Deborah Arnott
Chief Executive, Action on Smoking and Health (UK)
Board Member, Smoke Free Partnership

Alison Cox
Director of Cancer Prevention, Cancer Research UK
Board Member, Smoke Free Partnership

Susanne Løgstrup
Director, European Heart Network
Treasurer, Smoke Free Partnership

John McCormack
Chief Executive Officer, Irish Cancer Society
SFP Temporary Partner

Anne Lise Ryel
Secretary General, Norwegian Cancer Society
SFP Temporary Partner

Rue de l’Industrie 24 - B-1040 Brussels, Belgium • T: +32 (0)2 430 73 59 • www.smokefreepartnership.eu

Mădălina – Elena Argăseală
Romanian Association for Health Promotion

John Britton CBE
Professor of Epidemiology at the University of Nottingham and
Director, UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies (UKCTAS)

Katrín Fjeldsted
President, Standing Committee of European
Doctors (CPME)

Dr Gergana Geshanova
Chairperson, Smoke Free Life Coalition Bulgaria

Mervi Hara
Executive Director, Finland´s ASH

Mgr. Jiri Jerabek
Spokesperson, Smoke-Free Czech Republic
Rue de l’Industrie 24 - B-1040 Brussels, Belgium • T: +32 (0)2 430 73 59 • www.smokefreepartnership.eu

Luk Joossens
Tobacco Control Advocacy Officer, European Cancer Leagues

Professor Ángel López Nicolás
Professor of Economics, Universidad Politécnica de Cartagena

Yves Martinet

Dr Ross Morgan
Chairperson, ASH Ireland

Jan Peloza
President, Youth Network No Excuse Slovenia

Dr Uwe Prümel-Philippsen
President, Aktionbündnis Nichtrauchen E.V.
Rue de l’Industrie 24 - B-1040 Brussels, Belgium • T: +32 (0)2 430 73 59 • www.smokefreepartnership.eu

Dr Sofia Belo Ravara, Medical Doctor at the University of Beira
Interior and member of the Portuguese Tobacco Control NGO
Movement

Andriy Skipalskyi
Chairman of the Board, Advocacy Center “LIFE” (Ukraine)

Dr Elizabeth Tamang
Chair of INWAT Europe Foundation and Public Health M.D

Ewy Thörnqvist
Secretary General, Think Tank Tobaksfakta

Aurelijus Veryga
President, Lithuanian Tobacco and Alcohol Control Coalition

Rue de l’Industrie 24 - B-1040 Brussels, Belgium • T: +32 (0)2 430 73 59 • www.smokefreepartnership.eu

