
 

 

Stát jako bojovník proti kouření? Na okraj protikuřáckého zákona 
 

3.6.2017     
Zdroj: ceskapozice.cz     

 

Nový zákon proti kouření působí, jako kdyby stát zaváděl prohibici v době, kdy 

spotřeba lihovin trvale klesá. Nelze se ubránit dojmu, že skutečným účelem zákona 

není proklamovaná ochrana nekuřáků před nedobrovolným vdechováním 

tabákového dýmu, nýbrž programové vytlačení kuřáků z prostoru veřejného 

pohostinství. Píše Petr Fidelius. 

 

Kdybych měl shrnout své stanovisko k nově přijatému zákonu do jedné věty, řekl 

bych, že je to špatný zákon: špatný ne proto, že omezuje kouření, nýbrž proto, jakým 

způsobem to dělá. Velkým omylem by byla domněnka, že postihuje pouze kuřáky; 

vpravdě jsou jím postiženi všichni občané, kuřáci i nekuřáci, a to právě jako členové 

občanské společnosti. 

 

Exemplárně se nám tu připomíná otázka po vlastní úloze státu a legitimním rozsahu 

jeho mocenských intervencí. K náležitému posouzení dotyčného legislativního aktu je 

nezbytné zasadit jej do těchto širších souvislostí. Bylo nového zákona skutečně 

zapotřebí? 

 

Nikomu, kdo žije v Praze, nemohl v posledních letech ujít jeden nápadný jev: 

nekuřácké restaurace a kavárny se množí dříve nevídaným tempem. Kromě nových 

podniků tohoto druhu přibývá zejména restaurací, které se po rekonstrukci mění z 

kuřáckých na nekuřácké. Podobná situace bude nepochybně i v jiných velkých 

městech. Potvrzují to aktuální odhady Asociace hotelů a restaurací, podle nichž je už 

nyní přes 60 procent hostinců nekuřáckých. Jako kuřák mohu kvalifikovaně 

dosvědčit, že ve srovnání se situací před deseti či dvaceti lety je dnes tolerance vůči 

tomuto zlozvyku všeobecně mnohem nižší. A jak se ukazuje, restauratéři na změnu 

nálady odpovídajícím způsobem reagují. 

 

Celý článek naleznete ZDE. 

S poslední típnutou cigaretou skončila svoboda a kouřící pivaři 
přejdou do ilegality. Budou vznikat garážové hospody? 

 
4.6.2017    

 Zdroj:krajskelisty.cz     

 

http://ceskapozice.lidovky.cz/stat-jako-bojovnik-proti-koureni-na-okraj-protikurackeho-zakona-pxu-/tema.aspx?c=A170531_230616_pozice-tema_lube


 

 

A je to tady. V hospodách, barech a restauracích si už nezapálíte. Od 1. června je 

totiž v platnosti takzvaný protikuřácký zákon. Češi jsou ale vynalézaví. Jaké skulinky 

vymysleli? Slyšeli jste už třeba o garážové hospodě? 

 

Redaktoři Hospodářských novin se podrobně na celou problematiku podívali. Ve 

svém článku uvádějí, že podle průzkumů bude chodit do podniků veřejného 

stravování asi o čtvrtinu kuřáků méně než dosud. Václav Stárek z Asociace hotelů a 

restaurací to ale tak skepticky nevidí. „Dopad na gastronomické podniky bude 

minimální. Hodně z nich je nekuřáckých už dnes. Hůř na tom asi budou 

provozovatelé menších hospod,“ řekl Hospodářským novinám s tím, že se prý nic 

dramatického nestane stejně jako v jiných zemích, kde už je zákaz kouření nějakou 

dobu v platnosti. 

Kde všude si nezapálíte? 

 

Celý článek naleznete ZDE. 

Zákaz kouření? Hosté budou dělat nepořádek venku, bojí se 

hospodští 
 

5.6.2017     

Zdroj: Mladá fronta DNES     

 

Nový zákon vytlačil kuřáky z hospod, jejich majitelé v kraji se obávají úbytku hostů i 

hluku a nepořádku před podniky. Mnozí mluví o diskriminaci. 

 

LIBERECKÝ KRAJ Zdaleka ne všichni provozovatelé restaurací, hospod a barů v 

Libereckém kraji vítají úplný zákaz kouření, kterým se musí řídit od 31. května. 

Někteří se obávají hluku a nepořádku před svými podniky, kam budou hosté chodit 

kouřit. Hlavně na venkově a v okrajových částech měst se provozovatelé bojí, že 

zákaz kouření vyžene lidi z hospod. 

 „My to samozřejmě vítáme z hlediska zdraví našeho i personálu, všechno 

bude čistší, líp se dýchá. Jen se bojíme, že budou lidi v noci venku dělat kravál, a to 

je obava všech hospod a barů,“ řekl podnikatel Martin Hřebík, který v Liberci 

provozuje taneční klub TopStar, Divadelní klub Jimmy's a několik dalších restaurací. 

Sám je nekuřák, jeden z klubů proto už loni udělal zkušebně nekuřáckým. Po dvou 

týdnech to ale vzdal. „Lidi přestali chodit.“ Teď mají všichni podmínky stejné. 

 Tvůrci zákona ale podle libereckého podnikatele nedomysleli důsledky. 

„Bohužel zakázali kuřárny, my jsme měli připravenou stavebně oddělenou kuřárnu 

jako je na letišti, bohužel to nepovolili,“ uvedl Hřebík. Návštěvníci diskotéky tak 

budou muset chodit kouřit ven. „Nám je to jedno, nakoupíme koše a popelníky, 

https://www.krajskelisty.cz/praha/16805-s-posledni-tipnutou-cigaretou-skoncila-svoboda-a-kourici-pivari-prejdou-do-ilegality-budou-vznikat-garazove-hospody.htm


 

 

abychom neměli před podnikem bordel. To, že budou lidi chodit ven kouřit opilí a 

budou tam hlučet, už nemůžeme ovlivnit,“ dodal. 

Majitel liberecké Restaurace Plzeňka – Duli Ivan Duleba se zákazem kouření v 

restauracích spokojen není. „Po zavedení elektronické evidence tržeb je to další 

problém, se kterým se musíme vypořádat,“ řekl. Jeho podnik před platností zákona 

nabízel pár oddělených prostor, kde se nekouřilo a každý si mohl vybrat. „Teď se 

bude moci kouřit jen na venkovní terase v patře a na zahrádce. V zimě jim stáhnu 

markýzu, přidám topení a jednal jsem s pivovarem o sklopných stolečcích, které se 

přidělají venku na zeď,“ dodal Duleba. 

 Kuřáci, ale i mnozí nekuřáci považují zákon za diskriminační. Martin Bauer z 

jabloneckého klubu Na Rampě je nekuřákem 40 let. Poslední den povoleného 

kouření v klubu si ale na protest proti zákonu zapálil dvacet cigaret a dva doutníky. 

„Pokud nejsou cigarety zakázané jako atomová bomba nebo heroin, nemá co stát 

mluvit do toho, co si lidé dělají ve svých privátních podnicích. Navíc trh vytvořil 

dostatečné množství kuřáckých i nekuřáckých prostor a každý se mohl rozhodnout, 

kam jít,“ uvedl Martin Bauer a dodal: „Zákon jako celek je naprosto šílený a absurdní. 

Když jedete v autě, můžete kouřit s dítětem, hledat v tašce za jízdy zapalovač. Na 

letištích a v nemocnicích se ve stavebně oddělených prostorech smí kouřit, v 

hospodách ale ne. Je to jedna blbost za druhou. „Je to diskriminace. Chodím kouřit 

ven, kde mě vidí děti, házím vajgly do popelnice, protože hostinský na chodník nedá 

popelník. Omezuje to i obsluhu, která si nemůže odejít zapálit ven. A všímám si i 

toho, že kamarádi nesedí tak dlouho a fotbal jdou sledovat radši domů, kde si můžou 

zapálit,“ rozčiloval se kuřák Martin Richter. 

Svérázným způsobem se s novým protikuřáckým zákonem vypořádal Nonstop Bar a 

herna Avanti ve Frýdlantě. Od 1. června mají do tohoto podniku přístup jen řádně 

zaregistrovaní členové. Náhodní návštěvníci, kteří nepodepíšou přihlášku do spolku 

přátel Avanti, nebudou obslouženi. Spolek je dle stanov nezisková a dobrovolná 

organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je mimo jiné 

využití volného času, udržení duševní, tělesné a intelektuální úrovně se zaměřením 

na provozování, propagaci, zdokonalování společenských a sportovních her. 

 Nekuřáckých restaurací před platností zákona přibývalo. V roce 2008 jich bylo 

v kraji sotva 70, do konce letošního května už víc než trojnásobek. Třeba 

gastronomický průvodce a rezervační portál Restu.cz měl v kraji v nabídce na 790 

restaurací, z toho přes 240 nekuřáckých. Jen asi 50 restaurací registrovaných na 

portálu bylo čistě kuřáckých. 

Dlouholeté zkušenosti měl se zákazem kouření ve svých restauracích a hotelech 

Lukáš Pytloun. Zpřísnění zákona a plošný zákaz kouření ve všech restauracích vítá. 

„Sám jsem nekuřák a nechtěl jsem chodit do zakouřených prostor. Do zakouřené 

restaurace nejdu, ani když tam mám schůzku,“ zmínil majitel hotelového řetězce, 

který první nekuřáckou restauraci otevřel v Liberci už v roce 2007. 



 

 

 O potřebě zákona ani na chvíli nepochybuje primář plicního oddělení Krajské 

nemocnice v Liberci Jiří Vytiska. „O tom, že kouření je zhouba, se snad už ani nemá 

cenu bavit. Škodí ale i pasivní kouření, kdy dýcháte cigaretový kouř vypouštěný 

někým jiným. Nový zákon vítám.“ 

AHR ČR a PREVIO vyhlašují soutěž Penzion roku 2017 
 

6.6.2017     
Zdroj:COT business   

             

Hotelnictví a gastronomie prizmatem AHR ČR 

 

Prestižní ocenění majitelů a provozovatelů penzionů Penzion roku 2017 pořádá 

Asociace hotelů a restaurací ČR. Naším partnerem se v loňském roce stal největší 

český ubytovací portál HOTEL. CZ s rezervačním systémem PREVIO, a jsme velice 

rádi, že i letos můžeme vyhlásit tuto prestižní soutěž právě s nimi. 

 

Anketa je postavena na kombinaci recenzí od ubytovaných hostů a hodnocení 

odborné komise, která navštíví 10 nejlepších penzionů. Hodnotí se úroveň služeb – 

kvalita, čistota, rozsah služeb, vybavení a další. Recenze hostů budou sbírány online 

od konce května do 30. září, a to způsobem, že každému ubytovanému hostu přijde 

den po odjezdu e-mailem výzva k zadání recenze. Přihlížet se ale zároveň bude i k 

recenzím za období od začátku letošního roku. Hodnotí vždy hosté, kteří byli v 

penzionu ubytováni. 

Na základě hlasování ubytovaných hostů bude sestaven žebříček TOP 20. Seznam 

TOP 20 penzionů bude zveřejněn na portálech www.cenyahr.cz, www.previo.cz/ 

penzion-roku a www. HOTEL.cz. Z první desítky penzionů vybere odborná komise 

držitele ocenění PENZION ROKU 2017. 

Všechna ubytovací zařízení zapojená do soutěže obdrží od nás propagační materiály 

k anketě v tištěné i elektronické podobě. Penziony mimo jiné získávají možnost 

vyzkoušet si zdarma po dobu soutěže plnou verzi rezervačního systému Previo s 

EET, přes který budou sbírány recenze hostů. Vítěz ankety Penzion roku 2017 

převezme ocenění v rámci slavnostního galavečera u příležitosti konání 12. 

konference AHR ČR dne 1. prosince 2017 v Clarion Congress Hotelu Olomouc. 

 

 

 



 

 

Cigareta pod okny obtěžuje víc než blízký vepřín, ukázal test MF 
DNES 

 
7.6.2017    

Zdroj: zpravy.iDNES.cz     

 

Kuřáci se kvůli zákazu kouření přesunuli z hospod a restaurací  ven na ulice. MF 

DNES proto nechala změřit, jak silný cigaretový dým může obyvatele přilehlých bytů 

obtěžovat. Výsledky testu překvapily i odborníky, naměřená hodnota zápachu byla 

totiž až desetkrát vyšší než v okolí vepřína. 

 

„Na balkoně jsme změřili hodnotu 304 pachových jednotek. Hraniční hodnota se 

přitom pohybuje kolem 5. Taková intenzita i nás překvapila,“ uvedla Petra Auterská, 

ředitelka firmy Odour, která test pro středeční MF DNES provedla. Specialista 

černošické společnosti zmíněné hodnoty naměřil v jednom z vinohradských bytů, 

který se nachází přímo nad vchodem do baru.   

 

„Zákon říká, že lidé budou chodit kouřit ven. Není ale dotažen konec, kdy se 

provozovatelé musí domluvit s místní samosprávou a vytvořit místa, kde si lidé budou 

moci zapálit a ideálně nebudou rušit a obtěžovat ostatní,“ řekl ve stejném pořadu 

Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. 

 

Celý článek naleznete ZDE. 

 
 

Václav Stárek v pořadu "Káva o čtvrté" na ČRo 2 - na téma AirBnb a 

sdílená ekonomika 

 

12.6.2017 

Zdroj: ČRo Dvojka 

Téma: Airbnb, sdílené ubytování. Hosté: Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a 

restaurací ČR, Kryštof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky a předseda 

správní rady Spotřebitelského fóra, cestovatelka Lucie Radová. Moderuje Tomáš 

Voženílek. 

Celý záznam si můžete poslechnout ZDE 

 

 

http://zpravy.idnes.cz/zakaz-koureni-zapach-cigarety-dk6-/domaci.aspx?c=A170606_205812_domaci_mpl
http://www.rozhlas.cz/dvojka/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3873876


 

 

Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, hovoří na 

téma „Zahraniční turisté v Česku“ 

29.6.2017 

Zdroj: ČT24 

Rozhovor s Václavem Stárkem na téma „Zahraniční turisté v Česku“. Stárek hovoří o 

důležitosti cestovního ruchu pro Českou republiku. 

Celý rozhovor naleznete ZDE. 

 

OSA zvýšila poplatky až o padesát procent, dosáhla rekordního 

výdělku 

 

11.7. 2017 

Zdroj: idnes.cz 

Ochranný svaz autorský (OSA) získal nejvíce peněz ve své historii. Organizace loni 

oznámila zdražení poplatků, v některých případech až o padesát procent. Letos 

chtěla zdražit znovu, ale poslanci to zarazili.  

Ze zdražení se loni stalo i díky projednávané novele autorského zákona velké 

politické téma, proti prudkému zvyšování poplatků se postavily opoziční i koaliční 

strany. „Navyšování je nepřiměřené a nesouhlasíme s ním. Mít v restauraci televizi 

teď znamená za všechny poplatky platbu kolem osmi tisíc korun ročně,“ říká Václav 

Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. Členové asociace loni za poplatky 

neplatili kvůli sporu o jejich výši. 

Celý článek naleznete ZDE. 

Poplatky se zvýšily, OSA dosáhla rekordního výdělku 
 

11.7.2017     
Zdroj: echo24.cz     

 

Po loňském zdražení poplatků, které v některých případech dosáhlo až 50 %, získal 

Ochranný svaz autorský (OSA) získal nejvíce peněz ve své historii. Další zdražení, 

které chtěla prosadit tento rok, zastavili poslanci. S informací přišel dnes 

zpravodajský server iDnes.cz. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/217411058130629/video/554434
http://wiki.idnes.cz/vaclav-starek-0d2-/byznys.aspx?klic=456287
http://wiki.idnes.cz/vaclav-starek-0d2-/byznys.aspx?klic=456287
http://ekonomika.idnes.cz/osa-poplatky-televizory-restaurace-d7e-/ekonomika.aspx?c=A170710_212109_ekonomika_amu


 

 

poplatky o 50 procent. „Navyšování je nepřiměřené nesouhlasíme s ním. Mít v 

restauraci televizi teď znamená za všechny poplatky platbu kolem osmi tisíc korun 

ročně,“ uvedl pro iDnes.cz prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. 

 

Celý článek naleznete ZDE. 

 

 

Nezletilí nemohou čepovat pivo, brigádu jim znesnadnil 

protikuřácký zákon 
 

14.7. 2017 

Zdroj: idnes.cz 

 

Takzvaný protikuřácký zákon nadělal problémy provozovatelům občerstvení nejen v 

oblasti kouření. Ve stáncích totiž nemohou prodávat či podávat alkohol lidé mladší 18 

let, kteří si tak často vydělávali na letní brigádě.  

Podle zákona mohou do styku s alkoholem přijít jen plnoletí nebo studenti 

gastronomických oborů, kteří se v rámci praxe připravují na své budoucí povolání. 

„Chystali jsme směny na léto a nepočítali jsme, že se s tím svezou i tyto další věci. 

Teď máme problém, že většina z našich padesáti brigádníků je neplnoletých,“ láme si 

hlavu s novým zákonem vedoucí turnovského akvaparku Maškova zahrada Tomáš 

Špinka.  

Celý článek naleznete ZDE. 

 

Zákaz kouření a hluku se festivalů netýká, EET ale někteří prodejci 
mít musí 

 
14.7.2017     

Zdroj: ct24.cz   

 

Desítky hudebních festivalů pod širým nebem jsou už tradiční součástí léta. Letos ale 

pořadatele čekají některé změny kvůli novým pravidlům – jde především o 

protikuřácký zákon a elektronickou evidenci tržeb. Naopak řešit už oproti dřívějšku 

nemusí nadměrný hluk. 

 

Protikuřácký zákon se festivalů prakticky netýká. Kouřit se může na otevřeném 

prostranství, ale i ve stanech, které jsou provizorní stavbou. „Nedokážu si vůbec 

http://echo24.cz/a/wJqnr/poplatky-se-zvysily-osa-dosahla-rekordniho-vydelku
http://liberec.idnes.cz/nezletili-cepovat-pivo-protikuracky-zakon-fkl-/liberec-zpravy.aspx?c=A170714_135329_liberec-zpravy_jape


 

 

představit, jak by to bylo, kdybychom měli uhlídat 25 tisíc lidí, aby nekouřili na 

otevřeném prostranství,“ říká pořadatel Masters of Rock Jiří Daron. 

 

Celá článek naleznete ZDE. 

Nechceme nové služby jako Airbnb dusit, ale dát jim pravidla, říká 

Sobotka 
 

17. 7. 2017 

Zdroj: ČT24 

Podnikání přes web by mělo být podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) 

zdaněno tak, aby na rozmachu nových technologií netratili klasičtí podnikatelé. 

Ministři končící vlády proto připraví návrhy změn legislativy, které budou reagovat 

třeba na rozmach ubytování přes platformu Airbnb. Ta už se v Praze vyrovnala 

objemu obchodu klasických ubytovacích zařízení. 

Analýzu dopadů sdílené ekonomiky projednali na společném zasedání zástupci 

vlády, zaměstnavatelů a odborů a shodli se na potřebě regulace. Také podle České 

asociace sdílené ekonomiky je potřeba vyjasnit pravidla. 

V hlavním městě Airbnb dosáhl ročního objemu obchodu 2,2 miliardy korun. „Ten 

objem je velký a už dnes tento sektor pouze z této platformy je podobně velký jako 

takzvané konvenční ubytování, to znamená ubytování ve všech dalších hostelech, 

hotelech a penzionech na území Prahy,“ uvedl předkladatel analýzy státní tajemník 

pro EU Aleš Chmelař. 

Celý článek naleznete ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2180560-zakaz-koureni-a-hluku-se-festivalu-netyka-eet-ale-nekteri-prodejci-mit-musi
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2183944-nechceme-nove-sluzby-jako-airbnb-dusit-ale-dat-jim-pravidla-rika-sobotka

