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Nařízení ředitelky o zákazu kouření a používání alkoholu.                                                          

 

Zákon 379/2005 Sb. – opatření k ochraně před tabákovými výrobky, alkoholem a ostatními návykovými 

látkami 

 

§ 8, odst. 1 b) Zakazuje se kouřit  ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení. 

 

Zákaz platí pro prostory všech pracovišť Střediska volného času RADOVÁNEK, včetně zahrad a hřiště. 

Zákaz platí pro všechny táborové akce – zákaz kouření v prostoru tábora, což jsou ubytovací prostory účastníků 

i vedoucích, prostory pro táborovou činnost včetně vnějších prostor tábora. 

Zákaz platí při všech akcích SVČ s dětmi a mládeží do 18 let i mimo prostory SVČ, tj. např. při pobytu v přírodě. 

Zákaz platí pro vedoucí i ostatní přítomné účastníky. 

 

§ 9, odst. 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. 

 

Nápis ZÁKAZ KOUŘENÍ V PROSTORÁCH SVČ…….. bude umístěn dle § 9 a to nejen u vstupu do budovy, 

ale i na budově zvenku u každého z odloučených pracovišť popřípadě v zahradách. 

 

Zákaz kouření bude zřetelně deklarován na táborových akcích SVČ. 

 

§ 9 Nedodržuje-li osoba zákaz kouření v místech uvedených v § 8 odst. 1 a to ani po výzvě provozovatele, aby 

v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je provozovatel oprávněn požádat policii o zákrok 

směřující k dodržení zákazu. 

§ 24, odst. 4 b)c) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že umožní kouření na místech, na nichž je 

kouření tímto zákonem zakázáno nebo poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem. 

Každý pracovník SVČ je povinen učinit opatření k § 9 a 24. Jestliže tak neučiní, bude jeho jednání kvalifikováno 

jako hrubé porušení pracovní kázně a bude proti němu zahájeno řízení o porušení pracovní kázně.  

 

Tento příkaz ředitelky nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

 

V Plzni 20. 12. 2015 

 

                                                                         Bc. Eva Tischlerová 

                                                                                                              ředitelka SVČ RADOVÁNEK 
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