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Technické parametry 

 

Výzkum: Naše společnost, v15-09 

Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav 

AV ČR, v.v.i. 

Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného 

mínění CVVM SOÚ AV ČR,v.v.i. 

Termín terénního šetření: 7. – 14. 9. 2015 

Výběr respondentů: Kvótní výběr 

Kvóty: Kraj (oblasti NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, 

vzdělání 

Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 

Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 

Počet dotázaných: 994 

Počet tazatelů: 228 

Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem – kombinace 

dotazování PAPI a CAPI 

Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 

Otázky: OR.274, OZ.20 

Zveřejněno dne: 22. října 2015 

Zpracovala:  Naděžda Čadová 

 
 

V září 2015 byly v rámci pravidelného šetření CVVM Naše společnost zkoumány 

názory občanů na zákaz kouření v restauračních zařízeních.1 Téměř tři pětiny české 

veřejnosti (58 %) by souhlasily s tím, aby se kouření v restauracích zakázalo, přičemž 

více než třetina občanů starších 15 let (35 %) je „rozhodně pro“ zavedení tohoto zákazu. 

Necelé dvě pětiny (38 %) se naopak postavily proti takovému zákazu, přičemž necelá 

pětina (18 %) je dokonce „rozhodně proti“ schválení úplného zákazu kouření 

v restauracích.  

 Stejnou otázku ve svém výzkumu položilo CVVM všem respondentům starším 15 

let také v lednu 2011. Podíl dotázaných vyslovujících se pro zavedení úplného zákazu 

kouření vzrostl o 7 procentních bodů, přičemž k nárůstu došlo zejména v kategorii těch, 

kteří jsou „rozhodně pro.“ Pokles odpůrců zmíněného zákazu o 6 procentních bodů se 

naopak odehrál výlučně v kategorii „spíše proti“.  

 

                                                           
1 Znění otázky: „Jste pro, anebo proti zavedení úplného zákazu kouření v restauračních 

zařízeních?“ Varianty odpovědí: rozhodně pro, spíše pro, spíše proti, rozhodně proti.“ 
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Graf 1: Postoje veřejnosti k zákazu kouření v restauračních zařízeních 

 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 7. – 14. 9. 2015, 994 respondentů starších 15 let, osobní 
rozhovor.  

V názorech na zavedení úplného zákazu kouření v restauracích se liší především kuřáci, 

bývalí kuřáci a lidé, kteří nikdy nekouřili (viz tabulku 1)2. 

 

Tabulka 1: Postoje k zákazu kouření v restauračních zařízeních u 

kuřáků/nekuřáků 

 kouří dříve kouřil, nyní nekouří nikdy nekouřil 

rozhodně pro 5 40 55 

spíše pro 10 34 27 

spíše proti 36 16 10 

rozhodně proti 46 7 4 

Poznámky: Procenta ve sloupcích. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 7. – 14. 9. 2015, 994 respondentů starších 15 let, osobní 
rozhovor.  

S úplným zákazem kouření v restauracích souhlasí 15 % současných kuřáků, tři 

čtvrtiny (74 %) bývalých kuřáků a více než čtyři pětiny (82 %) lidí, kteří nikdy nekouřili. 

Naopak proti se postavily více než čtyři pětiny kuřáků (82 %), téměř čtvrtina bývalých 

kuřáků (23 %) a 14 % z těch, kteří nikdy nekouřili. 

V postojích k úplnému zákazu kouření v restauracích se také výrazně lišili muži a 

ženy, což pochopitelně souvisí také s tím, že mezi muži je více kuřáků než mezi ženami 

(podle svých slov kouří v současnosti 40 % mužů a 22 % žen). Pro zákaz kouření se 

vyslovilo 69 % žen (proti je 27 %) a 48 % mužů (proti je shodně 48 %). Se zákazem 

kouření by častěji souhlasili respondenti s vysokoškolským vzděláním (70 %), i zde to 

však souvisí s tím, že mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi je méně aktivních kuřáků. 

Žádné výraznější rozdíly se naopak neprojevily mezi respondenty z různých věkových 

skupin.  

 

                                                           
2 Znění otázky: „Kouříte cigarety? Ano, kouříte, kouřil jste dříve, ale nyní již ne, nebo jste nikdy 
nekouřil?“ 
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