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Účel
Tento řídicí dokument stanoví pravidla zákazu kouření na území letiště Praha/Ruzyně (dále jen
„LKPR“).
Předmět
Směrnice definuje pravidla kontroly dodržování zákazu kouření a postup při zřizování vyhrazených
míst pro kouření na LKPR.
Působnost
Dokument je závazný pro všechny členy představenstva a zaměstnance Společnosti a zároveň je
příkazem provozovatele letiště ve smyslu § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve
znění pozdějších předpisů, určený provozovatelům leteckých činností, cestujícím a ostatním
osobám zúčastněným na provozu letiště Praha/Ruzyně a leteckém provozu, k zajištění
bezpečného provozu letiště a koordinování činností na letišti Praha/Ruzyně.
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I

Zkratky a pojmy

Zkratky

I.1

Vysvětlení

Zkratka

Elektrická požární signalizace
OJ Hasičský záchranný sbor
OJ Komerční aktivity
OJ Koordinace staveb a požární prevence

EPS
HZS
KAL
OJ KPC
LP

Letiště Praha, a. s.
Organizační jednotka
OJ Bezpečnostní kontrola
OJ Ostraha letiště
Požárně bezpečnostní opatření
Požární ochrana
Předseda představenstva
OJ Realizace infrastruktury a opravy
Oblast Řízení společnosti a správy majetku řízená P/PŘ

OJ
BEK
OLE
PBO
PO
P/PŘ
RIO
RSM

I.2

LP-SM-006B/2010

Pojmy
Vysvětlení

Pojem
LKPR

Území mezinárodního veřejného civilního letiště Praha/Ruzyně.

Objekty LP

Objekty, které společnost LP spravuje nebo má pronajaty

Obchodní jednotkou
Neveřejný prostor
letiště
Žadatel

Provozovna určená k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb.
stavební zákon).
Neveřejný prostor je provozovatelem letiště určená neveřejná část letiště,
sestávající z pohybové a odbavovací plochy, přilehlého terénu a staveb nebo
jejich částí, k nimž je přístup kontrolován.
Každý uživatel letiště, který žádá o zřízení místa pro kouření

II Odpovědnosti a pravomoci
Název Role / Pozice
Všem fyzickým osobám
Technik PO

Popis odpovědností a pravomocí
Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených
místech
Posuzuje požární bezpečnost jednotlivých míst pro kouření. Vydává požárně
bezpečnostní opatření ke zřízení vyhrazených míst pro kouření.

Žadatel

Žádá o vystavení požárně bezpečnostního opatření.

Kontrolující

Při řešení zjištěných porušení postupuje zaměstnanec vykonávající kontrolu
v souladu s kapitolou III.3.3
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OJ HZS

Osoba z OJ RIO vystupující za LP, a.s. v jednáních se zhotovitelem
stavebních prací. Seznamuje zhotovitele stavebních prací s čl. III.2 této
směrnice.
Komplexně zhodnotí podmínky technického řešení prostoru kuřárny.
Rozhoduje o zřízení prostoru kuřárny. Zároveň provádí kontrolu dodržování
zákazu kouření.
Provádí kontrolu dodržování zákazu kouření.

OJ OLE

Provádí kontrolu dodržování zákazu kouření.

OJ BEK

Provádí kontrolu dodržování zákazu kouření.

OJ KAL

Zajistí distribuci směrnice všem nájemcům.

Manažer OJ KPC

Uděluje výjimku pro zákaz kouření ve specifických prostorách (např. bary,
restaurace atd.) v objektech LP, a.s. A to na základě žádosti žadatele a
stavebně-technických možností dotčených prostor.

Koordinátor stavby
OJ RIO
OJ KPC
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III Zákaz kouření, značení a zřizování kuřáren
III.1 Úvod
(1)

Kouření je LP, jako provozovatelem LKPR, zařazeno mezi rizikovou činnost, která může být
mimo jiné též příčinou vzniku požárů. Z uvedeného důvodu a k zajištění požární bezpečnosti
je provozovatelem LKPR vydán zákaz kouření na plochách v neveřejném prostoru LKPR a v
objektech LP v území LKPR. Plochy v neveřejném prostoru LKPR jsou znázorněny v příloze
č. 1. Objekty LP v území LKPR jsou znázorněny v příloze č. 2.

(2)

Řídicí dokument v souladu s obecně závaznými předpisy definuje, co se rozumí plochami
v neveřejném prostoru LKPR a co objekty LP v území LKPR viz příloha č. 1 a 2. Směrnice
stanovuje postup při zřizování Kuřáren na plochách v neveřejném prostoru LKPR a
v objektech LP v území LKPR a pravidla pro kontrolu dodržování zákazu kouření v území
LKPR.

III.2 Prostory a značení

III.2.1 Prostory zákazu kouření
(1) Na plochách v neveřejném prostoru LKPR a v objektech LP je zákaz kouření. Nedodržení tohoto
zákazu je porušením pravidel v oblasti požární bezpečnosti podle zákona o PO a dále pravidel
v oblasti provozní bezpečnosti podle řídicího dokumentu LP (Pravidla pro vstup osob a vjezd
vozidel a pro jejich pobyt v neveřejném prostoru letiště Praha Ruzyně).
(2) Plochy v neveřejném prostoru LKPR a objekty LP v území LKPR, pro které je vydán zákaz
kouření, jsou označeny viditelným textem zákazu kouření a grafickou značkou v souladu s
nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). Bezpečnostní značení
je provedeno v českém, popřípadě v anglickém jazyce. Bezpečnostní značky jsou zobrazeny v
příloze č. 3.

III.2.2 Prostory vyhrazené pro kouření
(1) Prostory na plochách v neveřejném prostoru LKPR a v objektech LP v území LKPR vyhrazené
pro kouření (Kuřárny) jsou zřizovány provozovatelem LKPR, na základě posouzení odborně
způsobilou osobou PO (nebo technikem PO) LP.
(2) Každá Kuřárna na ploše v neveřejném prostoru LKPR a v objektu LP v území LKPR
je označena zjevně viditelným nápisem „PROSTOR VYHRAZENÝ PRO KOUŘENÍ“, nebo jiným
obdobným způsobem, doplněným grafickou značkou v souladu s nařízením vlády. Všechny
Kuřárny jsou zřizovány, označovány a evidovány odborně způsobilou osobou PO (nebo
technikem PO) LP.
(3) Pro Kuřárny v objektech LP v území LKPR, především v provozovnách restaurací a barů, je
manažerem OJ KPC udělena výjimka zákazu kouření pouze v těch restauracích a barech a jiných
provozovnách, které splňují příslušné podmínky požární bezpečnosti, hygienických předpisů.
Výjimky povoluje pouze manažer OJ KPC, a to na základě dokumentace předložené žadatelem o
zřízení Kuřárny a stanovisek dotčených organizačních jednotek LP. Tyto provozovny musí být
označeny v souladu s požadavky zákona 379/2005 Sb. v platném znění.
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III.3 Postup při zřizování kuřáren

III.3.1 Zřizování Kuřáren v objektech LP v území LKPR v prostoru obchodních jednotek
(1) Zřizování Kuřáren v objektech LP v území LKPR probíhá na základě komplexního zhodnocení
podmínek technického řešení prostoru a vybavení vzduchotechnickým zařízením. Rozhodnutí o
zřízení Kuřárny vydává organizační jednotka LP Koordinace staveb a požární prevence v rámci
Oblast řízená předsedou představenstva – Řízení společnosti a správy majetku, na základě
stanovisek dotčených organizačních jednotek LP a odborně způsobilé osoby PO (nebo technika
PO) LP. Rozhodnutí o zřízení Kuřárny je vydáno na základě žádosti žadatele v rámci vytvoření
nové obchodní provozovny, ještě před zahájením jejího provozu, nebo dodatečně, na základě
žádosti žadatele takovéto provozovny s udělením výjimky podle bodu III.2.2 (3). Vydané
rozhodnutí o zřízení, či zamítnutí zřízení Kuřárny je pro žadatele závazné.
(2) Žadatel o zřízení Kuřárny požádá písemně organizační jednotku LP KAL, se kterou řeší provozně
obchodní podmínky k obchodní provozovně. Společně se žádostí o zřízení Kuřárny předloží
žadatel návrh technického řešení, které následně KAL předloží KPC k dalšímu řízení.
(3) Finanční náklady spojené se zřízením Kuřárny v objektech LP v území LKPR hradí žadatel.

III.3.2 Zřizování Kuřáren v objektech LP a v celém prostoru LKPR mimo prostor
obchodních jednotek
(1) Zřizování Kuřáren probíhá na základě zhodnocení podmínek technického řešení prostoru, při
dodržení podmínek požární bezpečnosti. Rozhodnutí o zřízení Kuřárny vydává odborně způsobilá
osoba PO (nebo technik PO) LP, a to formou Požárně bezpečnostního opatření (dále jen „PBO“).
Dokument PBO obsahuje podmínky požární bezpečnosti dané kuřárny. Toto PBO je vyvěšeno
odpovědnou osobou na viditelném místě zřízené Kuřárny. Odpovědná osoba je určena technikem
PO LP a je uvedena v PBO. Všechny Kuřárny na plochách v neveřejném prostoru LKPR jsou
číselně označeny a evidovány vystavovatelem PBO. Kromě řádného označení jsou Kuřárny
vybaveny vhodnými ukotvenými nádobami na odkládání nedopalků, popřípadě vybaveny
hasebními prostředky.
(2) Žadatel o zřízení Kuřárny v prostoru LKPR požádá elektronickou korespondencí KPC a v žádosti
uvede základní informace o prostoru navrhovaném pro kouření a případně další upřesňující
informace.
(3) Vydané rozhodnutí formou
je pro žadatele závazné.

PBO,

o

zřízení

Kuřárny

na

ploše

v

prostoru

LKPR,

(4) V případech, kdy prostor navrhovaný pro Kuřárnu nevyhovuje z požárně bezpečnostních
hledisek, je žadatel o této skutečnosti informován písemně. V takovém případě žadatel o zřízení
Kuřárny a vystavovatel PBO společně hledají náhradní prostory, které splní požárně
bezpečnostní podmínky.
(5) V případech, kdy prostor navrhovaný pro Kuřárnu vyvolá požadavek na stavební úpravy, např.
zřízení přístřešku, apod., je kromě vydaného PBO nutný souhlas Manažera KPC. V případě
situování přístřešku mimo prostor pronájmu žadatele je nutné projednání s KAL a uzavření
případného dodatku nájemní smlouvy.
(6) Finanční náklady spojené se zřízením Kuřárny na ploše v prostoru LKPR hradí žadatel.
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III.3.3 Kontrola dodržování zákazu kouření a řešení zjištěných porušení
(1) Kontrolu dodržování zákazu kouření na plochách v prostoru LKPR, v objektech LP v území LKPR
a v neveřejných prostorech letiště jsou oprávněni provádět následující kontrolující:
-

odborně způsobilé osoby PO (nebo technici PO) LP - OJ KPC,

-

zaměstnanci (hasiči) jednotky Hasičského záchranného sboru – OJ HZS

-

zaměstnanci OJ OLE,

-

zaměstnanci OJ BEK.

-

vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni kontrolovat své podřízené zaměstnance

(2) Při řešení zjištěných porušení se zaměstnanec vykonávající kontrolu (kontrolující) prokáže
předložením osobního identifikačního průkazu s uvedením funkce.
(3) Posuzování a řešení zjištěných porušení pravidel v oblasti zákazu kouření u zaměstnanců LP,
zaměstnanců právnických a podnikajících fyzických osob včetně zaměstnanců provozovatelů
leteckých činností působící v území LKPR a v pronajatých prostorách objektů LP v něm, probíhá
v souladu s řídicím dokumentem LP – Pravidla pro vstup osob a vjezd vozidel a pro jejich pobyt
v neveřejném prostoru Letiště Praha Ruzyně.
(4) V případě, že osobou, která zákaz kouření porušila, je cestující nebo jiná osoba z řad veřejnosti,
a ta odmítne zákaz kouření dodržet, kontrolující kontrolovanou osobu vykáže z prostoru, v němž
je stanoven zákaz kouření. Nedodržuje-li osoba zákaz kouření, a to ani
po výzvě kontrolujícího, aby v tomto jednání nepokračovala, nebo aby prostor opustila,
je kontrolující oprávněn požádat Městskou policii hl. m. Prahy, nebo Policii České republiky
o zákrok směřující k dodržení zákazu.
(5) Pokud vlivem kouření dojde v objektech LP v území LKPR, kde je stanoven zákaz kouření ke
spuštění systému elektrické požární signalizace a vyhlášení požárního poplachu, a následně
k výjezdu jednotky HZS LP, bude osoba, která spuštění EPS způsobila za účasti Městské policie
hl. m. Prahy nebo Policie ČR zjištěna a následně bude povinna uhradit náklady za výjezd
jednotky
HZS
LP
podle
platného
Ceníku
služeb
LP,
nebo
i jinou skutečnou škodu způsobenou LP.
(6) V případě, že porušení zákazu kouření zjistí orgán státního požárního dozoru, může být toto
porušení posuzováno jako neplnění základních povinností fyzických osob podle § 17 odst. 1
písm. c) zákona o PO a jako přestupek na úseku PO podle § 78 odst. 1 písm. a) citovaného
zákona, za který může být tímto orgánem uložena pokuta.
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IV Související dokumenty
(1) Přehled řídicích dokumentů LP, na které tato směrnice navazuje:

-

vnitřní řídící dokument – Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany;

-

vnitřní řídící dokument – Pravidla pro vstup osob a vjezd vozidel a pro jejich pobyt
v neveřejném prostoru letiště Praha Ruzyně.

-

vnitřní řídící dokument – Pracovní řád

(2) Přehled obecně závazných právních předpisů, které směrnice rozpracovává na podmínky LKPR:

-

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a navazující
prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu;

-

zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném
znění.

-

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

V Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Režim aktuálnosti dokumentu: v cyklu dvou kalendářních let.
(2) Publikaci této Směrnice na Intranetu LP zajišťuje Správce ŘD. Na základě smlouvy mezi Letištěm
Praha, a.s. a Českým Aeroholdingem, a.s. je Správcem ŘD společnost Český Aeroholding, a.s.
telefon: +420 22011 2647
e-mail: veronika.kumzakova@cah.cz
(3) Distribuci směrnice všem nájemcům zajistí OJ KAL.
(4) Zhotovitele stavebních prací s čl. III.2 této směrnice seznámí Koordinátor stavby z OJ RIO.
(5) Tato směrnice bude Správcem ŘD distribuována následujícím organizacím:

ABS Jets, a.s.
Aiport Operators Committee (AOC)
ALPHA FLIGHT a.s.
Armáda ČR
Aviation Service, a.s.
Bell Helicopter Prague, a.s.
Celní úřad Praha Ruzyně
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Czech Airlines Handling, a.s.
Czech Airlines Technics, a.s.
Czech GH, s.r.o.
České aerolinie, a.s.
ČHMÚ, Letecká meteorologická služba
Euro Jet Intercontinental Ltd.
GASTRO-HROCH, s.r.o.
Lukoil Aviation Czech, s.r.o.
MaidPro Service, s.r.o.
Menzies Aviation (Czech), s.r.o. – Provozní útvar
Menzies Aviation (Czech), s.r.o. – Provozní dispečink
Policie ČR, útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby
Prague Fuelling Services, s.r.o.
Řízení letového provozu ČR, s.p. / Středisko přibližovacích a letištních služeb Praha
Skyport, a.s.
Time Air, s.r.o.
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Travel Service, a.s.
Úřad pro civilní letectví
Záchranná služba ASČR
(6) V případě, že v průběhu platnosti této Směrnice vyvstane potřeba distribuovat Směrnici i dalším
externím organizacím, je Vlastník Směrnice povinen o této potřebě informovat Správce ŘD.

VI Seznam příloh
Příloha č. 1

Grafické zobrazení části ploch v neveřejném prostoru LKPR se zákazem kouření.

Příloha č. 2

Grafické zobrazení objektů LP v území LKPR se zákazem kouření.

Příloha č. 3

Vzor bezpečnostních značek.
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VII Změnový list
Datum

Důvod / charakter změny

Podpis

26. 2. 2010

Aktualizace dokumentu

TYXA Karel

6. 8. 2012

Aktualizace dokumentu (změna organizační struktury LP)

TYXA Karel

26. 8. 2014

Aktualizace dokumentu (změna organizační struktury,
úprava distribuce, práva a povinnosti)

FILIP Roman

Konec textu vnitřní normy
"ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S."
Následuje příloha/y
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Příloha č. 1

Grafické zobrazení části ploch v neveřejném prostoru LKPR se zákazem kouření
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Příloha č. 2

Grafické zobrazení objektů LP v území LKPR se zákazem kouření
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Příloha č. 3

Vzor bezpečnostních značek

Dokument zobrazený na INTRANETU Letiště Praha je řízen správcem dokumentace LP
Po vytištění nebo vytvoření elektronické kopie je dokument neřízený
Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
IČ: 28244532, OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

Str. 13 / 13

