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V krajském městě testovali nezletilé na alkohol 
 

Strážníci, policisté a oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu se zaměřili 

na podávání alkoholu nezletilým. 

V centru města před jedním z nočních podniků otestovali sedmnáctiletého mladíka z Českých 

Budějovic, který nadýchal 0,45 ‰. Další podnapilí nezletilci v Nádražní ulici nadýchali od 0,31 až do 

1,08 ‰. Poslední mladistvý pod vlivem alkoholu v centru města nadýchal 2,2 ‰. 

Podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové se zjištěnými případy bude dále zabývat 

oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 
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Budějcích proběhla kontrola prodeje alkoholu mladistvým 
úterý, 25. února 2020, 07:07 

Policisté, strážníci městské policie a pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí vyrazili v pátek 

večer do města. Během akce zaměřené na podávání alkoholu mladistvým narazili na několik nezletilců, 

kteří byli pod vlivem alkoholu. O jarních prázdninách se na kontroly zaměřila i Česká obchodní inspekce, 

která nedostatky zjistila téměř v každém druhém případě.  

V Budějcích proběhl „zátah“ minulý pátek. V centru města před jedním z nočních podniků byl 

kontrolován sedmnáctiletý mladík, který údajně popíjel alkohol se svým známým na sídlišti Máj. Jeho 

jméno ani bydliště ale údajně neznal. Orientační dechová zkouška na alkohol u mladíka ukázala 

výsledek 0,45 promile.  

Kontrola proběhla i v okolí nádraží, kde byla nalezena skupinka osmi podnapilých nezletilců ve věku 

patnácti až sedmnácti let. Orientační dechová zkouška na alkohol u nich ukázala výsledek od 0,31 až 

do 1,08 promile. Alkohol jim byl údajně podán zaměstnanci této provozovny. 

„Poslední mladistvý pod vlivem alkoholu byl zjištěn v jednom z klubů v centru města. Sedmnáctiletý 

mladík nadýchal dokonce 2,2 promile. Kdo mu alkohol podal, se však zjistit nepodařilo,“ uvedla tisková 

mluvčí strážníků Věra Školková.  

Všemi případy se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 

magistrátu. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-krajskem-meste-testovali-nezletile-na-alkohol-20200224.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94100&idc=7260985&ids=1804&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7260985&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7260985&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26622-v-budejcich-probehla-kontrola-prodeje-alkoholu-mladistvym.html
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Do akce se o jarních prázdninách zapojila i Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny, která 

provedla dohromady 13 kontrol. Zaměřila se i na turisticky navštěvované lokality v oblasti Šumavy. Za 

účasti mladistvých figurantů i v restauračních zařízeních u sjezdovek zjistila nedostatky v 6 případech, 

což je téměř v každé druhé kontrolované provozovně. Ve 4 případech se jednalo o prodej lahvového 

nebo točeného piva a ve 2 případech o prodej alkoholického nápoje typu cider. 

„Kontroly prokázaly porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Za 

zjištěná porušení zákona byly zatím uloženy v přestupkovém řízení pokuty v celkové výši 30 tisíc korun. 

Zbývající případy budou řešeny po skončení kontrol, a to rovněž v rámci přestupkovém řízení,“ uvedla 

ředitelka inspektorátu České obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny Martina Střihavková. 

 

 
 


