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Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Muž prodával roušky a dezinfekce za vysoké ceny 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Akutní nedostatek roušek a dalšího zdravotnického materiálu vyvolal 
v osmadvacetiletém muži z Českobudějovicka touhu zbohatnout. Prodej zdravotnického 
materiálu ve vestibulu jednoho z hypermarketů na sídlišti Vltava zaznamenali v sobotu 
odpoledne zákazníci této prodejny. Nejenže prodejce neměl žádné oprávnění k prodeji 
zboží, přízeň veřejnosti si nezískal ani cenami, za které balíčky s rouškami, dezinfekcí a 
rukavicemi nabízel. Na místě zasáhli budějovičtí strážníci. 

 
V sobotu 21. března krátce před jednou hodinou odpoledne vyjížděla hlídka městské policie 
na oznámení o zřejmě nedovoleném prodeji roušek, dezinfekcí a dalších zdravotnických 
potřeb ve vestibulu jednoho z hypermarketů na sídlišti Vltava. Strážníci tu zastihli muže, který 
na rozkládacím stolku prodával zdravotnický materiál zákazníkům hypermarketu. Muž na 
dotaz strážníků odvětil, že má k prodeji povolení vedoucího zaměstnance zdejší prodejny. Od 
toho se však strážníci dozvěděli, že prodejce sliboval zdravotnický materiál nabízet zdarma. 

Dobročinnost však zjevně neměl osmadvacetiletý muž v úmyslu. Roušky, dezinfekce a rukavice 
dokonce prodával za několikanásobně vyšší ceny, než je obvyklé. Muž nevlastnil ani žádné 
živnostenské oprávnění. Na výzvu strážníků jim proto veškeré zboží vydal. Dalším šetřením 
případu se nyní bude zabývat příslušný správní orgán. 

  
  

https://www.jcted.cz/muz-prodaval-rousky-a-dezinfekce-za-vysoke-ceny/
https://www.jcted.cz/muz-prodaval-rousky-a-dezinfekce-za-vysoke-ceny/
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Neděle, 22. března 2020 

Zdroj: Týdeník policie (odkaz) 

Rubrika: Události 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Muž prodával roušky a dezinfekce za vysoké ceny, neměl ani žádné 

povolení k prodeji 

 

Akutní nedostatek roušek a dalšího zdravotnického materiálu na trhu za současné 
mimořádné situace vyvolalo v osmadvacetiletém muži z Českobudějovicka touhu 
zbohatnout.  

Prodej zdravotnického materiálu ve vestibulu jednoho z hypermarketů na sídlišti Vltava 
zaznamenali v sobotu odpoledne zákazníci této prodejny. Nejen že prodejce neměl žádné 
oprávnění k prodeji zboží, přízeň veřejnosti si nezískal ani cenami, za které balíčky s rouškami, 
dezinfekcí a rukavicemi nabízel. Na místě zasahovali českobudějovičtí strážníci. 

V sobotu 21. března krátce před jednou hodinou odpolední vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o zřejmě nedovoleném prodeji roušek, dezinfekcí a dalších zdravotnických potřeb 
ve vestibulu jednoho z hypermarketů na sídlišti Vltava. Strážníci na místě zastihli muže, který 
na rozkládacím stolku prodával zdravotnický materiál zákazníkům hypermarketu.  

Muž na dotaz strážníků odvětil, že má k prodeji povolení vedoucího zaměstnance zdejší 
prodejny. Od toho se však strážníci dozvěděli, že prodejce sliboval zdravotnický materiál 
nabízet zdarma. Dobročinnost však zjevně neměl osmadvacetiletý muž v úmyslu. 

Roušky, dezinfekce a rukavice dokonce prodával za několikanásobně vyšší ceny, než je 
obvyklé. Muž nevlastnil ani žádné živnostenské oprávnění. Na výzvu strážníků jim proto 
veškeré boží vydal. Dalším šetřením případu se nyní bude zabývat příslušný správní orgán. 

 
  

https://tydenikpolicie.cz/muz-prodaval-rousky-a-dezinfekce-za-vysoke-ceny-nemel-ani-zadne-povoleni-k-prodeji/
https://tydenikpolicie.cz/muz-prodaval-rousky-a-dezinfekce-za-vysoke-ceny-nemel-ani-zadne-povoleni-k-prodeji/
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Sobota, 21. března 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Prodával roušky a dezinfekce za vysoké ceny. Neměl ani oprávnění 

 

Zneužít akutní nedostatek roušek a dalšího zdravotnického materiálu na trhu za současné 
mimořádné situace se zřejmě rozhodl osmadvacetiletý muž z Českobudějovicka s touhou po 
zbohatnutí.   
 

V sobotu 21. března krátce před jednou hodinou odpolední vyjížděla podle mluvčí městské 
policie Věry Školkové hlídka na oznámení o zřejmě nedovoleném prodeji roušek, dezinfekcí a 
dalších zdravotnických potřeb ve vestibulu jednoho z hypermarketů na sídlišti Vltava. 

"Strážníci na místě zastihli muže, který na rozkládacím stolku prodával zdravotnický materiál 
zákazníkům hypermarketu," vysvětluje Věra Školková a vypráví dál: "Muž na dotaz strážníků 
odvětil, že má k prodeji povolení vedoucího zaměstnance zdejší prodejny. Od toho se však 
strážníci dozvěděli, že prodejce sliboval zdravotnický materiál nabízet zdarma. Dobročinnost 
však zjevně neměl osmadvacetiletý muž v úmyslu." 

Ochranné pomůcky, a to roušky, dezinfekce a rukavice dokonce prodával za několikanásobně 
vyšší ceny, než je obvyklé. "Muž nevlastnil ani žádné živnostenské oprávnění. Na výzvu 
strážníků jim proto veškeré boží vydal," dodává Věra Školková. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/prodaval-rousky-a-dezinfekce-za-vysoke-ceny-nemel-ani-opravneni-20200321.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/prodaval-rousky-a-dezinfekce-za-vysoke-ceny-nemel-ani-opravneni-20200321.html
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Sobota, 21. března 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Muž v Budějcích prodával předražené roušky a dezinfekci. Zboží mu 

zabavili strážníci 

 

Zbohatnout na aktuální situaci s koronavirem se dnes odpoledne rozhodl osmadvacetiletý 
muž z Českobudějovicka. Bez jakéhokoli oprávnění prodával v obchodním centru na Vltavě 
předražené roušky, dezinfekce a další zdravotnický materiál. Původně přitom tvrdil, že chce 
zboží rozdávat zdarma. 

Na muže, který v obchodním centru prodával roušky, dezinfekci a zdravotnický materiál, 
upozornili budějcké strážníky návštěvníci obchodu. Muž měl ve vestibulu obchodního domu 
rozložený stolek, na kterém nabízel toto velmi nedostatkové zboží. 

Povolení k prodeji měl mít údajně od vedoucího jedné z prodejen. „Strážníci ale zjistili, že muž 
sliboval, že bude zdravotnický materiál nabízet zdarma,“ uvedla mluvčí strážníků 
Věra Školková s tím, že vše navíc nabízel za velmi vysoké ceny.  

Všechny roušky a dezinfekce mu strážníci zabavili. „Dalším šetřením případu se nyní bude 
zabývat příslušný správní orgán,“ uzavřela Školková. 

 

 
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26891-muz-v-budejcich-prodaval-predrazene-rousky-a-dezinfekci-zbozi-mu-zabavili-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26891-muz-v-budejcich-prodaval-predrazene-rousky-a-dezinfekci-zbozi-mu-zabavili-straznici.html
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Sobota, 21. března 2020 

Zdroj: Eurozpravy.cz (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Policie zadržela muže. Prodával roušky bez povolení a za 

přemrštěnou cenu 

Městská policie zajistila muže, jenž dnes v Českých Budějovicích podle ní prodával roušky a 
dezinfekce, aniž by na to měl povolení. Zdravotní pomůcky, které mají pomoci proti nákaze 
koronavirem, navíc nabízel za výrazně vyšší ceny, než je obvyklé. Novináře o tom v tiskové 
zprávě informovala mluvčí českobudějovické policie Věra Školková.  

Strážníci vyjížděli na místo na základě oznámení dnes po poledni. Muž nabízel roušky a 
dezinfekci v jednom hypermarketu na sídlišti Vltava. 

"Na dotaz strážníků odvětil, že má k prodeji povolení vedoucího zaměstnance zdejší prodejny. 
Od toho se však strážníci dozvěděli, že prodejce sliboval zdravotnický materiál nabízet 
zdarma," uvedla Školková. Případ nyní bude řešit příslušný správní orgán. 
  

https://eurozpravy.cz/krimi/policie-zadrzela-muze-prodaval-rousky-bez-povoleni-a-za-premrstenou-cenu.e7772f8d/
https://eurozpravy.cz/krimi/policie-zadrzela-muze-prodaval-rousky-bez-povoleni-a-za-premrstenou-cenu.e7772f8d/
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Sobota, 21. března 2020 

Zdroj: Český rozhlas, iRozhlas (odkaz) 

Rubrika: Domov 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

V Budějovicích zadrželi muže, který prodával roušky draho a bez 

povolení  

Městská policie zajistila muže, jenž v sobotu v Českých Budějovicích podle ní prodával 
roušky a dezinfekce, aniž by na to měl povolení. Zdravotní pomůcky, které mají pomoci proti 
nákaze koronavirem, navíc nabízel za výrazně vyšší ceny, než je obvyklé. Novináře o tom v 
tiskové zprávě informovala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníci vyjížděli na místo na základě oznámení v sobotu po poledni. Muž nabízel roušky a 
dezinfekci v jednom hypermarketu na sídlišti Vltava. 

„Na dotaz strážníků odvětil, že má k prodeji povolení vedoucího zaměstnance zdejší prodejny. 
Od toho se však strážníci dozvěděli, že prodejce sliboval zdravotnický materiál nabízet 
zdarma,“ uvedla Školková. Případ nyní bude řešit příslušný správní orgán. 

Výsledky pátečních testů na koronavirus potvrdily v Jihočeském kraji 11 nových případů. V 
regionu je tak v současnosti 30 pacientů s nemocí COVID-19. V České republice je aktuálně 995 
případů koronaviru. 
  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rousky-prodej-bez-povoleni-policie-ceske-budejovice_2003212019_cen
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rousky-prodej-bez-povoleni-policie-ceske-budejovice_2003212019_cen
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Neděle, 15. března 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Šňupání drog v autě pozorovala městská kamera, tři muže si 

převzali policisté 

 

Strážníci městské policisté v pátek vyjížděli do České ulice. Tři muži tam totiž seděli v 
zaparkovaném autě a společnost jim dělal igelitový sáček obsahujícími bílý sypký prášek, 
který si pak všichni postupně „šňupli“. Všichni tři muži nakonec skončili v rukou policistů. 

Operátorka městského kamerového systému počínání mužů zachytila v pátek v půl osmé 
večer. „Spolujezdec řidiče právě manipuloval s igelitovými průhlednými sáčky obsahující bílý 
sypký prášek. Následně si tohoto prášku „šňupl“ a předal jej svému spolujezdci. Na místo již 
mezitím mířily hlídky městské policie. Ty po příjezdu zjistily, že ve vozidle sedí tři muži ve věku 
ve věku 28, 29 a 46 let,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Na místo byli přivolána i hlídka policistů, která si muže převzala do svých rukou. Celá událost 
bude řešena jako přečin přechovávání omamné a psychotropní látky.  

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26810-snupani-drog-v-aute-pozorovala-mestska-kamera-tri-muze-si-prevzali-policiste.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26810-snupani-drog-v-aute-pozorovala-mestska-kamera-tri-muze-si-prevzali-policiste.html
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Úterý, 10. března 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci v Budějcích loni zadrželi 51 celostátně hledaných osob 

 

Od začátku letošního roku zadrželi českobudějovičtí strážníci pět celostátně hledaných osob, 
naposledy 3. března, kdy se ozbrojený muž dal před hlídkou na útěk. Při ověření totožnosti 
bylo potvrzeno, že jde o pětadvacetiletého místního mladíka, kterého strážníci předali 
kolegům z policie.  

„Za loňský rok bylo v Českých Budějovicích strážníky městské policie zadrženo celkem 51 
celostátně hledaných osob. Většinou se jednalo o mladé lidi na útěku z výchovných ústavů. Tyto 
dobré výsledky ukazují i na dobrou spolupráci městské a státní policie,“ řekl primátor Jiří 
Svoboda. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26751-straznici-v-budejcich-loni-zadrzeli-51-celostatne-hledanych-osob.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26751-straznici-v-budejcich-loni-zadrzeli-51-celostatne-hledanych-osob.html
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Pondělí, 9. března 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Prasata vlezla k sousedům, řidičce chyběly doklady 

Českobudějovické strážníky zaměstnaly v minulých dnech 

i vandalské činy. 
 

I velmi neobvyklý případ řešili českobudějovičtí městští policisté v závěru minulého týdne. 

Nevítanou návštěvu dvou prasat ze sousedního pozemku oznámil podle tiskové mluvčí 
Městské policie České Budějovice Věry Školkové ve čtvrtek odpoledne muž z Českého 
Vrbného. 

Ve čtvrtek 5. března ve dvě hodiny odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 
o pobíhání dvou prasat na cizím pozemku v Českém Vrbném. "Strážníky již na místě očekával 
muž, na jehož zahradě právě pobíhalo jedno ze zvířat. To před nimi uteklo otvorem v plotě na 
sousední pozemek chovatele. Majitel zvířat údajně zajišťuje jejich pravidelné krmení, ale jinak 
se zde nezdržuje. Strážníkům se ho mezitím podařilo telefonicky kontaktovat," uvedla 
k případu Věra Školková. Chovatel podle mluvčí městské policie přislíbil, že co nejdříve učiní 
opatření proti dalšímu úniku prasat z pozemku. 

Strážníci ho poučili o tom, že dalším šetřením případu se bude zabývat příslušný správní orgán. 
Majiteli zvířat nyní hrozí pokuta za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.Za porušení 
povinnosti učinit opatření proti úniku zvířat hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 

V sobotu 7. března v jednu hodinu ráno spatřil operátor městského kamerového systému 
v České ulici mladého muže, který strhl tabulku umístěnou na vratech zdejšího gymnázia. Na 
místo vzápětí zamířila hlídka městské policie. "Strážníci opodál zastihli dva mladé muže 
v doprovodu dívky. Jeden z mladých mužů se k poškození vývěsky bez zapírání přiznal a svého 
činu litoval," zmínila k zásahu strážníků Věra Školková. 

Provinilec i jeho společníci však jevili podle mluvčí městské policie známky podnapilosti. 
Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u nich ukázala výsledek 0,26 – 
0,71 ‰. "Na dotaz strážníků, kde k alkoholu přišli, však přišla nepříliš věrohodná odpověď. 
Alkohol údajně „nalezli“ na Náměstí Přemysla Otakara II. Za přestupek proti majetku si 
mladistvý pachatel vysloužil od strážníků pokutu. Dalším šetřením případu se bude zabývat 
oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu," dodala Věra Školková. 
 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/prasata-vlezla-k-sousedum-ridicce-chybely-doklady-20200309.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/prasata-vlezla-k-sousedum-ridicce-chybely-doklady-20200309.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=7306609&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94283&idc=7306609&ids=241&idp=90289&url=http%3A%2F%2Fwww.megazahrada.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93916&idc=7306609&ids=12536&idp=91747&url=https%3A%2F%2Fwww.beaphar.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7306609&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93742&idc=7306609&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7306609&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
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V sobotu 7. března v půl jedenácté večer vyjížděly hlídky městské policie na oznámení 
o skupině mladíků rozkopávajících popelnice v Dělnické ulici ve čtvrti Suché Vrbné. "Při 
příjezdu na místo strážníci spatřili Vodní ulicí běžet několik mladých mužů, jejichž popis 
odpovídal podezřelým. Strážníkům se podařilo dostihnou dva z nich. Jednalo se o chlapce ve 
věku šestnácti a sedmnácti let z Českých Budějovic," uvedla Věra Školková a připojila, že svědci 
události oba dva mladíky identifikovali. 

Vliv na jednání mladých mužů měl zřejmě i tentokrát alkohol. "Následně provedená orientační 
dechová zkouška na alkohol totiž u sedmnáctiletého mladíka ukázala výsledek 0,72 ‰, 
u mladšího z nich ukázal přístroj výsledek 0,90 ‰. Na dotaz strážníků, kdo jim alkohol podal 
nebo prodal, oba shodně uvedli, že neví. Mezitím se k hlídce městské policie přihlásil další 
z místních obyvatel, který oznamoval poškození svého osobního vozidla. Poškození cizího 
majetku měla mít na svědomí skupina dotyčných mladíků," doplnila k zásahu městské policie 
Věra Školková. Pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci předali strážníci 
celý případ do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 

 

V neděli 8. března krátce po třetí hodině ranní spatřil operátor městského kamerového 
systému v Riegrově ulici dva muže při dalším vandalském činu. "Jeden z nich právě vylezl na 
kapotu jednoho ze zaparkovaných vozidel a prošel se po ní. Na místo okamžitě zamířila hlídka 
městské policie. Strážníci dvojici zjevně podnapilých mužů zastihli na Mariánském náměstí. 
Oba dva nejprve předstírali, že jim není znám důvod zásahu strážníků. Jakmile se však 
podezřelý dozvěděl, že jeho kroky Riegrovou ulicí sledovala městská kamera, zapírání mu 
nebylo nic platné," řekla k události Věra Školková. 

Případ si k dalšímu šetření převzali policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. Strážníci 
šestadvacetiletého muže předali do rukou přítomných policistů. 

 

V neděli 8. března krátce po druhé hodině odpolední prováděla hlídka městské policie 
běžnou kontrolní činnost v okolí vlakového nádraží. "Ze Žižkovy třídy právě odbočilo do 
Nádražní ulice osobní vozidlo, jehož řidič nerespektoval zákazové dopravní značení. Strážníci 
proto vozidlo následně zastavili. Když však řidičku vyzvali k předložení dokladů potřebných 
k řízení vozidla, žádných se nedočkali," uvedla k akci strážníků Věra Školková. 

Ústně sdělenou totožnost poté ověřili přivolaní policisté. Jak se ukázalo, žena usedla za volant 
osobního vozu, aniž by vlastnila řidičské oprávnění. Na nedovolenou jízdu dokonce přizvala 
dva spolujezdce. Další jízdu jí policisté zakázali. Případem se bude dále zabývat příslušný 
správní orgán magistrátu města. Za přestupek podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích jí hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93784&idc=7306609&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94100&idc=7306609&ids=1804&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz

