
Ankety - květen 2009  
 

 

Podporujete úplný zákaz kouření v restauracích a veřejných 
místech? 

Odpověď Počet hlasů Podíl  

Ano 270 47% 

Ne 310 53% 

Celkem 580 100% 

 

 

Vyhledáváte přednostně nekuřácké restaurace? 

Odpověď Počet hlasů Podíl  

Ano  231 40% 

Ne 349 60% 

Celkem 580 100% 

 

Četností hlasování bezkonkurenčně „nejúspěšnější“dvojice anket za uplynulých 14 měsíců se dotkla 
problematiky, která jitří emoce - parlamentem počínaje a nejzapadlejší hospodou konče. Patříme k zemím, 
které přes existenci několika právních předpisů nekuřáky účinně nechrání před účinky pasivního kouření.  
 
Cílem ideální zákonné úpravy by samozřejmě neměla být jakákoliv forma perzekuce kuřáků (ve velké většině 
jsou to lidé, které jejich závislost nijak zvláště netěší a často opakovaně se jí pokoušejí zbavit), ale stav, kdy 
nekuřák nebude nikdy a nikde nedobrovolně obtěžován a ohrožován cigaretovým kouřem.  
 
Ke kouření v restauracích jen malá poznámka – méně častý argument poslance Borise Šťastného, který zazněl 
26. 3. 2008 ve vysílání Českého rozhlasu 6: …je potřeba si uvědomit, že v České republice pracuje více než 
devadesát tisíc, to je jedno obrovské město, více než devadesát tisíc lidí v pohostinství, číšníci, servírky, 
barmani a tak dále, a tito lidé desítky hodin, někdy i stovky hodin týdně samozřejmě dýchají škodlivý kouř a je 
to jejich pracovní prostředí. Není žádné jiné profese v této zemi, kde byste vdechovala šedesát čtyři 
rakovinotvorných látek a neměla jste na sobě plynovou masku nebo nějaký ochranný oděv, to prostě 
nepřipadá v úvahu. Já se opravdu divím tomu, že ti lidé nadále jsou tak mírumilovní a tak klidní a nic nedělají. 
Ono jim samozřejmě nic nezbývá, oni potřebují peníze vydělávat, ale všude ve světě toto je velké téma a 
všude ve světě je velké téma, samozřejmě i žaloby v rámci pracovněprávních vztahů, protože zákoník práce 
zajišťuje každému zaměstnanci již dnes nekuřácké prostředí. Tito lidé, těch devadesát tisíc lidí ho prostě 
nemají… 
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