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Protikuřácký zákon 
  

Jindřich ŠVEJDA, moderátor: 

Nový protikuřácký zákon vejde v platnost už za necelý měsíc. Plošný zákaz kouření na 

veřejných místech přinese spoustu změn, na které se připravují nejen kuřáci ale i strážci 

zákona a kontrolní orgány. Co vše se s platností zákona změní, se dozvíte v následující 

reportáži. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Světový den bez tabáku připadá každoročně na 31. května. Na ten letošní navíc ještě vejde v 

platnost nový protikuřácký zákon, který nařizuje úplný zákaz kouření na veřejných místech. 

Kromě nemocnic a divadel se zákaz kouření bude týkat také hospod, restaurací, vináren a 

zpřísní se i na zastávkách veřejné dopravy. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie Č. Budějovice: 

Podle nového zákona je podstatná změna v tom, že se zakazuje kouření i na nástupišti. To 

znamená, že je to jakýsi prostor u zastávky o šířce 5 metrů, v délce 30 metrů před a 5 metrů 

za označníkem zastávky. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Protikuřácký zákon rozděluje lidi na kuřáky a nekuřáky. Jedni jsou spokojeni a druhým se to 

nelíbí. 

nejmenovaná osoba: 

Ráda chodím do týhle kavárny a tady je to vyloženě teda diskriminující, protože je tady 

úžasný odvětrávání, je to zařízení na to, aby tady lidi seděli, dali si kafe a cigaretu. Chodí sem 

záměrně kuřáci teda a vůbec se mi to nelíbí teda. 

nejmenovaná osoba: 

Nelíbí se mi to. Mohli to udělat líp. Mohli dát nekuřácký a kuřácký oddělení, že jo, v každý 

hospodě. 

nejmenovaná osoba: 

Tak to už je špatný. Tak to už nevím, no. Moc se mi to nelíbí jako. 
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Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Protikuřácký zákon se týká i elektronických cigaret. V tomto případě může ale obec určit 

vyhláškou místa, kde si elektronickou cigaretu dát můžete. Obce a města se ale obávají spíše 

jiných nepříjemností, které s platností zákona pravděpodobně přijdou. 

Petr PODHOLA, náměstek primátora /ČSSD/: 

Rád bych věřil, že osoby, které nebudou moci kouřit přímo v restauracích a půjdou si tu svou 

obligátní cigaretku vychutnat na veřejné prostranství, tak se budou chovat tak, aby nerušily 

veřejný pořádek. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Z podnikatelského hlediska budou nejvíce trpět hospody a kavárny, kde se lidé schází 

vyloženě za tím účelem, že se zde zatím kouřit smí. Některé kavárny tohoto typu už to cvičně 

zkoušely a vyhlásily den bez kouření. Z běžně plné kavárny se ale prý rázem stala prázdná. 

Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že zákon je nesmyslný a hodlají ho porušovat, ale v tomto 

případě budou muset počítat s pokutami. 

Martina STŘIHAVKOVÁ, ředitel odboru kontroly ČOI: 

V zákoně je dána, dáno přechodné ustanovení nebo přechodné období 90 dnů, kdy jsou 

provozovatelé povinni vlastně splnit ty podmínky zákona a mají na to právě lhůtu 90 dnů. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

V případě, že tu lhůtu nesplní, jaká jim hrozí sankce? 

Martina STŘIHAVKOVÁ, ředitel odboru kontroly ČOI: 

Co se týká našich dozorových kompetencí, máme možnost ukládat pokuty až do výše 

jednoho milionu korun.  

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Nově bude platit i zákaz prodeje tabákových výrobků v automatech, pokud provozovatel 

nebude schopen zajistit, aby se k tabáku nedostali lidé mladší 18 let. Stejně tak už hostinští 

nebudou moci podávat alkohol těm, kteří jsou zjevně opilí nebo pod vlivem jiných 

omamných látek. Jednou z výjimek v zákoně je vyhrazená kuřárna na uzavřeném 

psychiatrickém oddělení, kde se bude moci kouřit i nadále. Jindřich Švejda, televize Jéčko. 
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Měl nápadně nehezké ruce, popsala svědkyně zloděje bicyklu 
České Budějovice – Všímavá svědkyně zabránila dokonání krádeže drahého jízdního kola v 

krajském městě. Případ se stal v neděli 30. dubna ráno v okolí Palackého náměstí a řešili ho 

budějovičtí strážníci. 

Jejich mluvčí Věra Školková popsala, že menší muž romské národnosti v modrých teplácích a 

tmavé mikině s kapucí přes hlavu a „nápadně nehezkýma rukama“ sebral kolo Hurricane za 

tisíce korun před domem v Jírovcově ulici. Bicykl měl zajištěné zadní kolo lankovým zámkem, 

ale nebyl připoutaný k pevné překážce, takže ho zloděj hodil na záda a kvapem kráčel pryč. To 

už mu ale byla v patách všímavá svědkyně. 

„Jakmile zloděj došel na úroveň zastávky autobusu v Pekárenské ulici, upadl mu z neseného 

kola blatník. Když ho svědkyně na tuto skutečnost upozornila a navíc dodala, že již na místo 

přivolala městskou policii, muž kolo zahodil a dal se na útěk,“ popsala mluvčí. 

O pár minut později se dostavil na místo majitel kola, 54letý Němec, který mezitím krádež 

zjistil a vydal se kolo hledat. Díky všímavé ženě pro něj skončila věc happyendem. 

Zloděje nyní hledají policisté z obvodního oddělení v ulici 28. října. 

Středa, 3. května 

Zdroj: Právo, str. 10  

Autor: orh 
___________________________________________________________________________  

Opilec rušil klid 
V poutech strážníků skončil v minulých dnech 24letý opilý muž, který se opakovaně dobýval 

do bytu v českobudějovické Puklicově ulici na svou přítelkyni. "V pátek krátce před pátou 

hodinou ranní přijalo operační středisko městské policie oznámení o muži, který se snažil 

dostat násilím do bytu své přítelkyně. Údery do dveří a neustálým pokřikováním vzbudil i 

ostatní obyvatele domu," popisovala počínání opilce mluvčí českobudějovické městské policie 

Věra Školková s tím, že když strážníci dorazili na místo, muž před nimi utekl. O několik desítek 

minut později však obyvatelé domu strážníky kvůli opilci volali znovu. Tentokrát strážníkům 

neunikl. 

 

http://www.tvjecko.cz/mel-napadne-nehezke-ruce-popsala-svedkyne-zlodeje-bicyklu/
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Mladík se přiopil a zkouřil „trávou“. Pak si pletl pokladnu s bombou  
České Budějovice – Blikající červené světélko a pípající zvuk na čtečce čárových kódů na 

pokladnách supermarketu považoval za nástražný výbušný systém 22letý mladík na sídlišti 

Vltava v Budějovicích. V úterý 2. května před 15. hodinou proto nelenil a okamžitě zavolal 

strážníky. Ti společně s policisty zjistili, že je oznamovatel pod vlivem alkoholu a lehkých drog. 

„Muž byl značně rozrušen a měl velké výkyvy nálad. Strážníkům se přiznal, že vypil několik piv 

a vykouřil jointa marihuany“. 

Při dechové zkoušce naměřili policisté oznamovateli 1,79 promile. Skončil na záchytce. 

Sobota, 6. května 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 
___________________________________________________________________________  

Budějovičtí městští strážnici vypátrali dvě celostátně hledané osoby 
České Budějovice - Hned dvojího úspěchu dosáhli v uplynulých dnech budějovičtí městští 

strážníci. Těm se podařilo vypátrat dvě celostátně hledané osoby. 

Věra Školková, mluvčí městské policie, upřesnila, že prvním z hledaných osob byl 26letý muž 

z Budějovicka. Toho policisté spatřili v pátek po sedmé hodině večer na Lannovce „Na místo 

tak okamžitě vyjela hlídka městské policie. Po kontrole totožnosti muže strážníci potvrdili, že 

se skutečně jedná o osobu v hledáčku policie,“ řekla Věra Školková. 

Druhou hledanou osobou byla 48letá žena z Budějovicka. Tu městští strážnici odhalili v sobotu 

kolem druhé hodiny raní v Kasárenské ulici. "Žena je zaujala neklidným postáváním na 

chodníku před jedním z domů. Jakmile se přiblížili na dohled, poznali tvář z fotografie 

zveřejněné v pátrací databázi policie," vysvětlovala mluvčí českobudějovické městské policie.  

Doplnila, že strážníci převezli oba hledané na obvodní oddělení Policie České republiky v ulici 

28. října, kde je předali do rukou policistů k provedení dalšího opatření. 
 

 

 

http://www.tvjecko.cz/mladik-se-priopil-a-zkouril-travou-pak-si-pletl-pokladnu-s-bombou/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicti-meststi-straznici-vypatrali-dve-celostatne-hledane-osoby-20170506.html
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Podnapilý cyklista se snažil ujet strážníkům 
České Budějovice - Dvojici cyklistů, muže a ženu, kteří spáchali dopravní přestupek, zastavili 

v neděli v půl druhé ráno městští strážníci na sídlišti Vltava. 

Dvojice projížděla na jízdních kolech ulicí Františka Ondříčka. Muž a žena se vydali přes lávku 

určenou pouze pro chodce a pokračovali dál na sídliště Vltava. Strážníci se proto rozhodli 

cyklisty zastavit a vyřešit s nimi spáchaný dopravní přestupek. Výzvy však uposlechna jen 

27letá žena, 39letý muž ujížděl dál. Muž ani na opakované výzvy k zastavení nereagoval a 

snažil se strážníkům ujet.  

Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, uvedla, že muže se podařilo zastavit 

až zablokováním cesty služebním vozidlem. "Muž strážníkům tvrdil, že jejich světelný ani 

zvukový signál na služebním vozidle neviděl a neslyšel. Jeho sedmadvacetiletá společnice však 

s jeho tvrzením nesouhlasila. Ke spáchanému dopravnímu přestupku se přiznala a k jeho 

vyřešení postačila v jejím případě domluva," řekla mluvčí městské policie více o nedělním 

incidentu.  

 

Muž následně svůj skutek také přiznal, odmítal za něj ale nést odpovědnost. Při rozhovoru ale 

strážníci pojali podezření, že je cyklista pod vlivem alkoholu, a to se potvrdilo. Provedením 

orientační dechové zkoušky na alkohol mu naměřili 0,77 promile alkoholu. "Strážníci muže 

vyzvali, aby na jízdní kolo již nesedal. Se strážníky se muž rozloučil slovy „sejdeme se na 

radnici“. U správního orgánu se bude nyní zpovídat z několika přestupků proti pravidlům 

provozu na pozemních komunikacích, ale i přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a 

jinými toxikomaniemi. Za ten mu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun," dodala Věra Školková. 
 

 
 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-cyklista-se-snazil-ujet-straznikum-20170507.html

