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JAKÉ JSOU VAŠE 
ZKUŠENOSTI 
S TÉMĚŘ ROČNÍM 
PLOŠNÝM 
ZÁKAZEM 
KOUŘENÍ VE 
VAŠEM PODNIKU?

V gastronomii v Praze jsme jako 
ryba ve vodě a vidíme, jaký dopad 
zákon na podniky má. Je to 
jednoduché; jsou podniky, kde se 
nestalo vůbec nic, jsou podniky, 
kde kuřáci stojí venku všem, 
včetně dětí, na očích a pod okny 
bytů. Jsou ale i podniky, kde to 
má obrovský vliv na návštěvnost 
a tím pádem i udržitelnost 
provozovny. Prostě v podniku, 
kde se jde dlouhé schodiště 
dolů a pak zase nahoru, mají 
problém. Hudební kluby jsou pak 
samostatnou kapitolou.   Z ankety, 
kterou jsme vytvořili mezi majiteli 
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Vrátili byste čas i legislativu, nebo vám 
nezakouřené oblečení vyhovuje víc?   Podělte se 
s námi a napište nám na redakční e-mail media@
prazskejrej.cz 

Aktuálně v České republice hledá partnery zejména mezi majiteli 
restaurací. Tento klub počítá do budoucna s velmi širokou základnou 
členů - kuřáků. V České republice se nyní rozhlíží po vhodných místech, 
kde by se milovníci tabáku, které zákon vyhnal do ulic i jeho členové 
ze zahraničí mohli scházet a užít si tak příjemně strávený čas. Pomoci 
s výběrem a doporučit vhodná místa na pronájem pro tento klub může 
každý, komu je tato myšlenka blízká. Zde je připravena i zajímavá 
odměna za úspěšné doporučení. 

Protikuřácký zákon, který přinesl 
plošný zákaz kouření nejen 

v restauracích, vstoupil v platnost  
31. května 2017. S ním přišla 

vlna emocí a argumentů, proč je 
a není dobrý. Jeden z argumentů 
byl, že jsme snad poslední zemí 

z Evropy, kde se kouří. Toto 
tvrzení ale není správné. Přesná 

čísla jsou: 23 zemí s plošným 
zákazem kouření, kam se řadí 
i Česká republika, a 21 zemí 

s částečným omezením. 

restaurací, jednoznačně vyplývá, že 
by si přáli, aby mohli o svém podniku 
rozhodnout sami. Jak jednoduché.   
Odpovědí na nemožnost kouřit 
v hospodách je vznik různých skrytých 
spolků a klubů, které se pohybují na 
hraně zákona a vlastně se čeká, jak 
se k tomu úřady postaví.   Úplnou 
novinkou je ovšem zahraniční 
asociace Smokers´ club - Association 
of tobacco lovers LLC. Tedy oficiální 
a pod ničím se neskrývající kuřácký 
klub, který podniká na základě 
zákonů Spojených států amerických 
a v České republice je řádně zapsán 
v obchodním rejstříku. 

Abychom vám přinesli relevantní 
reportáž, sešli jsme se se zástupcem 
asociace a nechali si vše vysvětlit 
a předložit smlouvy.   Jednání se 
neslo v přátelském duchu. Smlouvy 
jsou stručné a přehledné. Neodkazují 
na vedlejší podmínky, nenastavují 
žádné sankce, mají jednodenní 
výpovědní lhůtu.    Pro majitele 
restaurací platí, že mohou navázat 
spolupráci trvalou, nebo pouze na 
určité dny či jen večery. Prostě jak se 
jim to bude hodit. Je to na dohodě 
mezi majitelem podniku a samotným 
klubem.   Pokud jste kuřákem nebo 
se mezi kuřáky rádi pohybujete, 
můžete stát členem. Podmínkou je 
věk 18 let a vyplnění členské karty, 
která je pak platná u všech partnerů. 
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