
 

 

Zákaz kouření se blíží. Obce řeší, co s hlukem před hospodami 
 

2.5.2017     
Zdroj: denik.cz 

 

Bude to zcela logický „vedlejší efekt“ konce cigaret v hospodách. Hlučící hosté vyrazí 
ven a začnou problémy. 
 
Zatím se s tím potýkají maximálně lidé, kteří bydlí v okolí restaurace s letní 
zahrádkou. Hosté sedí venku, popíjejí, baví se a případně kouří. Málokdo ale 
postává venku jen kvůli kouření i po desáté večer. 
 
Přesně za měsíc touto dobou už to může být jinak. Poslední květnový den vstoupí v 
platnost protikuřácký zákon a kuřáci, kteří se až dosud „schovávali“ v útrobách 
hospod, barů či diskoték, vyjdou na ulice. 
Radnice měst a obcí tuší, že to nebude bez problémů. Počítají, že minimálně v 
prvních měsících bude stížností na (hlavně noční) hluk přibývat. Možnosti, jak to 
řešit, jsou poměrně chabé. 
 
POKUTA? LEDA ZA NEPOŘÁDEK 
 
Porušení nočního klidu totiž není věcí hospodského. „Za hluk způsobený hosty 
pohybujícími se v okolí neodpovídá provozovatel restauračního zařízení, ale hosté,“ 
potvrzuje právník dTestu Lukáš Zelený. Protikuřácký zákon podle něj neupravuje 
povinnosti majitelů hospod ve vztahu k zahrádkám ani prostorám před restaurací. 
„Provozovatelé by však mohli být postiženi za neudržování čistoty před restaurací, 
přičemž tato povinnost by jim mohla být uložena tržním řádem vydaným obcí,“ 
popisuje Zelený. 
Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka se už hostinští 
kvůli rušení nočního klidu ptají i asociace. „Ptají se hlavně majitelé různých pivnic, 
hlavně z menších měst. Tam to skutečně bude problém a upozorňovali jsme na to. 
Podle nás stačilo stávající znění zákona, které umožňovalo stavebně oddělené 
prostory pro kuřáky a nekuřáky. Kdyby se to ale skutečně dodržovalo a kontrolovalo,“ 
říká Stárek s odkazem na různé paravany, které v hospodách jen vytvářely zdání 
oddělených prostor. 
 
Celý článek naleznete ZDE 
 
 
 
 
 
 

http://www.denik.cz/z_domova/mesic-do-zakazu-koureni-obce-resi-co-s-hlukem-pred-hospodami-20170502.html


 

 

Hanák končí se svou stylovou hospodou. Podnikatelské prostředí 
je tu šílené, vysvětluje 

 
2.5.2017    

Zdroj: lidovky.cz   
  

Pokud se nestane něco mimořádného, obec Nižbor na Berounsku přijde o jednu ze 
svých největších atrakcí. Herec Tomáš Hanák se chystá zavřít svou stylovou 
hospodu Zastávka Nižbor, která výrazně přiživuje turistický ruch v obci. Známý herec 
podle svých slov už nemá sílu čelit podnikatelskému prostředí, jež považuje za 
likvidační. Hostinec tak ve stávající podobě čeká poslední sezona. 
 
„Rekonstrukce byla strašně náročná, ale pak přišlo něco strašnějšího. Provoz. 
Nesmyslná, vyčerpávající a jednoznačně znechucující byrokracie, složitost daní, 
odvodů, zásahy stran kouření, nabídky nápojů, hygieny, povinného internetu, EET. 
Pocit, že stát, od kterého nechci zhola nic, mně jen podezírá z nesvéprávnosti a 
nepoctivosti. Pomoc či usnadnění nula. Radost se vytrácí a přihláška na pracák 
začíná lákat,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz své rozhodnutí Hanák. 
 
 
Že pro podnikatele v pohostinství nevytváří stát dvakrát příznivé prostředí, potvrzuje i 
šéf Asociací hotelů a restaurací v ČR Václav Stárek. Ačkoliv například elektronickou 
evidenci tržeb za stěžejní překážku pro živnostníky nepovažuje. „Tento obor je 
neúměrně přeregulován a provozovatele těchto zařízení nejsou mnohdy schopni tyto 
regulace zajistit. Příkladem může být stále se komplikující podmínky pro hygienu a 
přípravu pokrmů a jejich značení,“ poznamenal pro server Lidovky.cz. Starostka chce 
Hanáka přemluvit, aby nekončil. 
 
Celý článek naleznete ZDE. 
 

Ceny dovolených v Česku stoupají 
 

4.5.2017     
Zdroj: iDnes.cz 

         

Průměrná cena za prázdninové ubytování je v Ostravě na den o tisícovku vyšší než v 
Praze. 
 
Tuzemští majitelé hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení čekají jednu z 
nejlepších sezon v historii. Zájem o dovolenou v tuzemsku roste a odpovídají tomu i 
ceny. 
   
Poptávce po tuzemských dovolených nahrála v posledních dvou letech hlavně 
bezpečnostní situace v některých přímořských zemích a kurz koruny. Podle dat 
Českého statistického úřadu počet přenocování obyvatel České republiky v 

http://www.lidovky.cz/hanak-zavre-hospodu-v-nizboru-dk1-/zpravy-domov.aspx?c=A170428_170636_ln_domov_jho


 

 

tuzemsku stoupl o 14 procent. Poptávku ještě zahušťují zahraniční návštěvníci, 
jejichž počet rovněž dlouhodobě roste. 
 
Kurz koruny a bezpečnostní situace mohou ještě výrazně ovlivnit i letošní léto. Na 
rozdíl od dovolené v zahraničí se totiž Češi rozhodují pro pobyt doma podstatně 
častěji na poslední chvíli. „Dlouho dopředu se prodávají jen žádané termíny,“ říká  
Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. 
Hoteliéři se snaží přesvědčit své zákazníky, aby rezervovali ubytování přímo bez 
zprostředkovacích serverů. Nejen proto, že musí platit nemalé provize, ale také kvůli 
nutnosti blokovat část míst pro možné zákazníky těchto serverů. „Někdy se hotel 
může zdát vyprodaný, ale přitom ještě místa má, jde jen o vyprodanou kapacitu pro 
určitý server. Jsme přesvědčeni, že jsme schopni lidem nabídnout něco navíc,“ 
podotýká Stárek. 
 
Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří vidí růst obliby pobytů v Česku i kvůli 
trendu zkracování dovolených. „Ubytování není už to první, co hledají. Jde hlavně o 
zážitky,“ říká. 
 
Celý článek naleznete ZDE 
 

Zákaz kouření? Pro některé pivaře horor, jiní se těší na čistý 
vzduch. 

 
4.5.2017  

 Zdroj: Břeclavský deník     

Tento měsíc je poslední, kdy mohou lidé kouřit cigarety uvnitř hospod. Deník 
Rovnost zjistil, že na jihu Moravy jsou i pivnice, kde se lidé na změnu těší. Zahrádek 
se zákaz kouření netýká. 
 
Jižní Morava – Roman Binder ze Znojma je silný kuřák. Má také rád dobré pivo. Ví, 
že i pro něj končí jedna etapa života. Od prvního června si už totiž v hospodě u piva 
nezapálí. „Je to horor. Vůbec netuším, jak to budu dělat. Pivo mám rád, ale jen s 
cigaretou. Asi si budu kupovat lahváče domů,“ svěřil se Binder. 
 
Jak dodal, právě začínající sezona mu ještě nabídne možnost kouření u piva na 
zahrádkách. „Ale v zimě? 
Vůbec netuším, jak to dopadne,“ dodal Binder. 
 
Nový zákon přijímá se smíšenými pocity například majitel jedné z nejznámějších 
znojemských pivnic Bristol Oldřich Míša. „Řada lidí k nám chodí na pivo, jenže jen v 
sezoně, kdy máme otevřenou zahrádku. 
Když skončí, říkají nám: ,Je to škoda, máte dobré pivo, ale je tady strašně nahuleno.‘ 
Takže věřím, že pivaři budou chodit i v zimě, když se uvnitř kouřit nebude,“ řekl Míša. 
Naopak vedení známé Restaurace U Tlustých v Lednici na Břeclavsku problém 
neřeší. „Uvnitř se nekouří ani nyní. Pouze na zahrádkách. Takže pro nás se nic 
nemění. Jen zákonodárce měl podle mne víc rozlišovat mezi pivnicí a restaurací, kde 

http://ekonomika.idnes.cz/dovolena-v-cesku-02v-/ekonomika.aspx?c=A170503_204328_ekonomika_neh


 

 

se vaří. Sám jsem kuřák, a ke skleničce či kávě si rád zapálím. Podle mého názoru si 
toto měli řešit sami podnikatelé vytvořením nekuřáckého prostoru či zákazem, a ne 
zákon,“ konstatoval manažer restaurace Petr Hýbl. 
 
NAŠTVANÍ ŠTAMGASTI 
 
V hodonínském Minipivovaru Kunc se zákazu obávají. 
„Sice máme velkou zahrádku, ale jak to bude v zimě, to zatím sami nevíme. Naši 
štamgasti jsou kvůli tomu pořádně naštvaní,“ sdělil vrchní číšník podniku Lukáš 
Vávra. 
Provozovatelé restaurací se v souvislosti s přípravou na novou úpravu potýkají také 
se spoustou praktických potíží. „Hlavně ve městech mohou mít majitelé problém s 
vyhrazením místa pro kuřáky před provozovnami,“ naznačil prezident Asociace 
hotelů a restaurací Václav Stárek. Doplnil, že si ještě možná budou muset od měst 
prostory na chodnících pronajmout. 
 
Co se mění? Kouření tabákových výrobků bude zakázané: v interiérech restaurací, 
barů, kaváren, diskoték a podobných zařízeních. Zákaz se nevztahuje na vodní 
dýmky a elektronické cigarety. Nový zákon přijali poslanci v prosinci kvůli ochraně 
zdraví hostů i personálu. Někteří majitelé hospod i kuřáci ještě doufají ve změnu 
zákona. Dvacet senátorů v březnu podalo na protikuřácký zákon ústavní stížnost. 
 

Stravenky aneb kdo nechce slyšet, dělá, že nerozumí 
 

5.5.2017     
Zdroj: COT business – Ing. Václav Stárek     

 

Hotelnictví a gastronomie prizmatem AHR ČR 
 
Jedno z témat, které řeší provozovatelé většiny restaurací je otázka plateb 
stravenkami. Již několik let diskutujeme o tom, jak tento fenomén u nás funguje a 
jakou zátěž pro provozovatele restaurací představuje. 
V jednom z článků, publikovaných na portálu Podnikatel.cz jsme se mohli dočíst, jak 
významně stravenky podporují marketing restaurací a jak by bez jejich existence 
poklesly tržby v restauracích. Je tomu skutečně tak? A proč tedy několik našich 
mediálních vstupů, které byly reakcí na tyto zprávy, vzbuzuje silné emoce mezi 
odboráři, ale i zaměstnavateli? 
 
Nejprve několik údajů. Stravenky akceptuje asi 70 % restaurací, provize se nejčastěji 
pohybuje mezi 5-6,5 procenta, přičemž adekvátní provize, kterou by restaurace byly 
ochotny platit, je do 3 procent. Restauratéři odevzdávají z nominální hodnoty 
stravenky 10 procent. Je samozřejmé, že součástí účtu je DPH odpovídající útratě a 
skladbě hrazených produktů, ovšem po obdržení faktury za provize je součástí opět 
DPH a navíc manipulační poplatek, který může činit 100 až 150 Kč. Sečteno a 
podtrženo, na všech poplatcích to činí ze stravenek v hodnotě 4 000 Kč rovných 400 
korun, tedy celkem 10 procent. 



 

 

 
Ekonom Filip Matějka nedávno popsal velmi výstižně „život stravenky“ ve svém 
příspěvku pro portál iDnes. Na životě stravenky vydělává stravenková firma, zatímco 
ostatní se s ní dělí o státní podporu, která je poskytována formou nižších daňových 
odvodů. Po vytisknutí stravenky v hodnotě 100 Kč ji od vydavatele koupí 
zaměstnavatel za 103 Kč. Vyplatí se mu to, protože na daních spolu se svým 
zaměstnancem ušetří 25 Kč. Zaměstnanec se stravenkou zaplatí oběd v restauraci a 
vydavatel stravenek tuto stravenku od restaurace vykoupí za 93 Kč. Vše dotuje stát a 
v závěru restauratér. Stát přispívá 25 Kč, z čehož stravenková firma spolkne asi 10 
Kč, tedy 40 procent celkové dotace. 
 
Tři společnosti mají momentálně „monopol“ na poskytování stravenek a udělování 
daňové slevy od státu. Tolik z příspěvku ekonoma k této problematice. 
Pokud by stát umožnil zaměstnavateli poskytnout zaměstnanci za stejných podmínek 
pouze finanční příspěvek, pak by jistě byli spokojenější zaměstnanci, zaměstnavatelé 
i provozovatelé restaurací. Ti poslední tím paradoxně riskují nejvíce, protože ti, co u 
nich dosud platili stravenkami, by měli širší možnosti, jak tento příspěvek státu utratit. 
Na druhou stranu již dnes zaměstnanci, kteří platí stravenkami, mají různé zvyklosti. 
Kdo využíval až dosud restaurace pro obědy, jen těžko změní svůj zvyk a na druhou 
stranu ten, kdo s nimi dosud platil v obchodech za nákupy potravin, asi také nezačne 
z tohoto důvodu chodit do restaurace. 
 
Zatím chybí politická vůle tento systém změnit. Odbory i zaměstnavatelé nechtějí ani 
slyšet o tom, že by své zaměstnance připravili o „potravinové lístky“, aniž by se nad 
celým problémem zamysleli systémově a na základě výše uvedeného. 
Systém je hlavně na tom, že je kde stravenku utratit. Tedy pokud provozovatelé 
restaurací přestanou stravenky akceptovat, což je utopie, případně pokud se na trhu 
objeví jiné stravenkové společnosti, které budou mít lepší podmínky pro 
obchodování, což už taková utopie není, pak lze dosáhnout našeho cíle, snížení 
nákladů na stravenky, cestou tržní. 
 
Ve hře je již několik firem, z nichž jednou je společnost Lidl s produktem „Naše 
stravenka“ a provizí nepřesahující 2,5 procenta, nebo e-stravenka „Benefitka“ s 
provizí pouze za finanční transakci, kterou má každá restaurace na platbu kartou 
nasmlouvanou. 
Z výše uvedeného je možná lepší strategií nejen stále a dokola vysvětlovat naše 
argumenty ke změně systému příspěvků na stravu, ale zároveň podpořit nové hráče 
na trhu. Stravenky akceptuje asi 70 % restaurací. 

„Chlapče, jsi zjevně opilý. Musíš pryč“ Kromě hospod to budou 
řešit i hotely 

 
6.5.2017     

Zdroj: denik.cz 
 

Protikuřácká norma neřeší jen cigarety. 



 

 

Za tři týdny začne platit nová regulace i pro prodej alkoholu. 
 
Praha – Skoro šest set korun vydá měsíčně každý Čech za pivo, víno a lihoviny. Je 
to takřka osmkrát více, než dáme měsíčně na vzdělání. 
A i kvůli tomu Česko se opakovaně umisťuje na předních místech v žebříčcích 
konzumace alkoholu. 
Třeba v evropské školní studii o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015) dvě pětiny 
přiznaly, 16letých studentů v ČR že se v posledním roce minimálně jednou opily. 
Bojovat proti tomu bude i novela „protikuřáckého zákona“, která začne platit 31. 
května. Kromě toho, že zakazuje kouření hospodách či na zastávkách, zpřísňuje i 
kontroly toho, zda se alkohol nepodává mladistvým nebo na akcích jim určeným. 
 
V reálu to ale může přinášet i problémy. Asociace hotelů a restaurací ČR i tři týdny 
do začátku platnosti zákona stále řeší výklad dvou důležitých paragrafů. První 
zakazuje prodávat alkohol někomu, kdo po jeho požití bude vykonávat činnost, která 
by vlivem požitého alkoholu mohla poškodit zdraví či majetek lidí (třeba řidiči 
autobusu před službou). 
Druhý paragraf pak nakazuje hostinskému či i hoteliérovi, aby vykázal mladistvého, 
který je „zjevně pod vlivem“ (viz box). 
 
Hostinští si na zmíněné paragrafy stěžovali od začátku, hoteliéři se k nim hlasitě 
přidávají nyní. Když se například opijí neplnoletí středoškoláci na školním výletě, už 
to není jen problém učitelů, ale i obsluhy hotelu. 
Dané žáky by měla z penzionu vykázat. Když hoteliér mladistvého vyzve, aby opustil 
penzion, je tím rozvázána i smlouva na ubytování. Včetně rizika, že by pak 
mladistvému hoteliér musel platit sankce. 
 
„V praxi to může přinášet mnoho problémů až absurdních situací,“ popsal Deníku 
prezident AHR ČR Václav Stárek. Asociace si zadala právní analýzu, která by měla 
na poslední chvíli vyjasnit postup, jakým by se měl personál chovat. Podle asociace 
jsou paragrafy poměrně vágní. Proti tomu sankce za nedodržení zákona jsou vysoké: 
až 50 tisíc korun či roční zákaz činnosti. 
 
Celý článek naleznete ZDE 

Sporné nařízení protikuřáckého zákona mate hoteliéry 
 

9.5.2017  
Zdroj: Prima      

 

Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací 
Provozovatel ubytovacího zařízení tu smlouvu nedodrží, čili obě dvě strany 
samozřejmě můžou být poškozeny a podle čeho se pak budeme řídit a který zákon 
vlastně bude ten, který bude nadřazen tomu druhému, to nám není nikdo schopen 
vysvětlit. 
 
Celý rozhovor naleznete ZDE. 

http://www.denik.cz/z_domova/chlapce-jsi-zjevne-opily-musis-pryc-krome-hospod-to-budou-resit-i-hotely-20170507.html
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/sporne-narizeni-protikurackeho-zakona-mate-hoteliery


 

 

Hospody se kvůli EET a zákazu kouření mění v soukromé kluby 
 

11.5.2017     
Zdroj: tyden.cz     

   

Někteří restauratéři na Jihlavsku zřejmě účelově vydávají své provozovny za kluby, 
aby se vyhnuli daňovým a jiným povinnostem. Potvrdily to kontroly provedené 
jihlavským živnostenským úřadem. 
 
Někteří restauratéři na Jihlavsku zřejmě účelově vydávají své provozovny za kluby, 
aby se vyhnuli daňovým a jiným povinnostem. Potvrdily to kontroly provedené 
jihlavským živnostenským úřadem. Jejich výsledky teď úřad vyhodnocuje a v 
některých případech se chystá přistoupit k sankcím, řekl jeho vedoucí Jan Kubišta. 
Upozornil na to, že jako klub, tedy bez živnostenského oprávnění, nemůže být 
provozována podnikatelská činnost, z níž plyne zisk. 
 
Celý článek naleznete ZDE. 
 

Zákaz kouření? Lidi to vyžene ven, budou rušit noční klid 
 

21.5.2017    
 Zdroj: tyden.cz     

         

Majitelé kuřáckých restaurací kvůli zákazu kouření očekávají nanejvýš přechodný 
úbytek hostů. Ti se ale zanedlouho vrátí. 
 
Majitelé kuřáckých restaurací kvůli zákazu kouření očekávají nanejvýš přechodný 
úbytek hostů. Ti se ale zanedlouho vrátí. Podle Asociace hotelů a restaurací (AHR) 
se restauratéři se změnou nařízení ohledně kouření smířili, příliš se nevyskytují ani 
pokusy zákaz kouření platící od konce května obejít. 
 
Snahy přejmenovat restaurace na kluby a provozovat je beze změny i po zákazu 
kouření podle prezidenta asociace Václava Stárka příliš časté nejsou. Podle právní 
analýzy asociace to ani není možné, takovéto kluby by totiž nešlo provozovat jako 
komerční živnost. Asociace proto takovýto postup restauracím nedoporučuje. 
 
Zásadní problémy se zákazem kouření podle Stárka nenastanou nyní v létě, ale až v 
zimě, kdy bude pro kuřáky daleko méně komfortní chodit kouřit ven před restaurace. 
Problém se ale bude týkat dodržování nočního klidu, o čemž se podle Stárka mohly 
přesvědčit země, které zákaz kouření v restauracích a barech v minulosti zavedly. Je 
totiž naivní si myslet, že návštěvníci barů se po 22.00 budou venku před barem krotit. 
 
Celý článek naleznete ZDE 
 

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/hospody-se-kvuli-eet-a-zakazu-koureni-meni-v-soukrome-kluby_429522.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakaz-koureni-lidi-to-vyzene-ven-budou-rusit-nocni-klid_430830.html


 

 

S posledními šluky v restauracích přemýšlejí majitelé o popelnících, 
zahrádkách a nočním klidu 

 
25. 5. 2017 

Zdroj: ceskatelevize.cz 

 

Od konce května vstupuje v platnost zákaz kouření v restauracích, kavárnách, ale i 
třeba zoologických zahradách a nemocnicích. Výjimka se bude vztahovat třeba na 
věznice nebo venkovní terasy a zahrádky restaurací. Řada podniků proto investuje 
do jejich zvelebení a rozšíření. Někde se ale obávají zimních měsíců, kdy se 
protikuřácká opatření podle nich projeví naplno. Podniky také často nemají jasno v 
dopadech změny, jako třeba kdo bude platit za případné rušení nočního klidu nebo 
kdo má kontrolovat a postihovat hosty, kteří zákaz nedodrží. 

Celý článek naleznete ZDE 

Hotelový řetězec EuroAgentur expanduje, buduje síť vlastních 
restaurací 

 
25.5.2017   

 Zdroj: e15.cz             

 

Největší tuzemský hotelový řetězec otevřel první samostatný hostinec v Praze. 
 
Svůj restaurační byznys rozšiřuje mimo hotely největší česká síť EuroAgentur Hotels 
& Travel. Právě otevřela první samostatnou restauraci v Praze, jíž dala název 
Sněmovna v Jakubský. 
 
„Pokračujeme v záměru, který je obvyklý v zahraničí, tedy více značek piv na čepu. 
Máme své výčepní zařízení a vlastní kávovary tak, abychom neměli svázané ruce 
pro případné změny v sortimentu,“ doplnil Bára. Podle prezidenta Asociace hotelů a 
restaurací Václava Stárka je obvyklé, že si hotely budují vlastní restaurační koncepty, 
ale vesměs je uplatňují uvnitř svých hotelů. V budování restaurací mimo ubytovny je 
EuroAgentur výjimkou. „Pokud se na to cítí dost silní, tak myslím, že je to dobrý 
nápad,“ uvedl Stárek. 
 
Celý článek naleznete  ZDE 

 

 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2130105-s-poslednimi-sluky-v-restauracich-premysleji-majitele-o-popelnicich-zahradkach-a
http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/hotelovy-retezec-euroagentur-expanduje-buduje-sit-vlastnich-restauraci-1332855


 

 

Místo hospody klub. A kouříme dál. 
 

27.5.2017 
Zdroj: denik.cz 

 

V podniku U Košile v Klatovech si zakouříte i po 30. květnu, který je posledním dnem 
cigaret v tuzemských hospodách. Z tamní pivnice se totiž stane klub, a tak se tam 
bude moci kouřit bez ohledu na protikuřácký zákon. Týká se to ale jen členů klubu, 
nikdo jiný už tam na pivo nebude moci přijít. 

„Chci, aby se zachovalo to, co bývalo. Aby přišli lidé na pivo, zahráli si kulečník, 
šipky, karty, prostě jak mají chuť, popovídali si a při tom si zakouřili. Aby nemuseli 
s cigaretami chodit ven," vysvětluje majitel podniku Luboš Pitule, který se proto 
rozhodl vstoupit se svým podnikem do již fungujícího Klubu labužnických pohodářů, 
stejně jako desítky dalších podniků z celé republiky. „Paní Krylová, která ho založila, 
spolek zaregistrovala a má svoje IČO. Já ji požádal, zda by nás vzala pod svá křídla, 
s čímž souhlasila. Převzali jsme její stanovy, udělali členskou schůzi a zvolili 
předsedu, místopředsedu a pokladníka," vysvětluje Pitule, podle něhož se členem 
klubu může stát každý, kdo má zájem. 

Celý článek naleznete ZDE 

 
 

Zákaz kouření: Danajský dar pro nekuřáky 
 

28. 5. 2017 
Zdroj: echo24.cz 

 
Příští týden u nás naplno propukne další fáze oficiálního boje s kouřením v podobě 
úplného zákazu v restauracích a podobných zařízeních. Pomiňme neuvěřitelnou 
míru pokrytectví na všech stranách stojící za tímto opatřením a zkusme se zamyslet 
nad tím, co takový krok může v praxi znamenat. 
 
Většinová kritika chystaného zákazu má tak či onak ideologickou povahu spojenou 
s tím, že regulací zasahujeme do osobních práv podnikatelů v pohostinství. To je 
samozřejmě podstatná linie argumentace a není na místě ji opomíjet – pro začátek si 
posteskněme, že jde pouze o další krok omezující naši svobodu a minimum protestů 
ze strany společnosti vypovídá více než o čemkoliv jiném o tom, že nemusí být 
daleko doba, kdy si opět hromadně a s potleskem odsouhlasíme její omezení i tam, 
kde to bude skutečně nebezpečné. Cesta do pekel je dlážděna … 
 
Celý článek naleznete ZDE. 
 
 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91819&idc=4781306&ids=884&idp=87387&url=http%3A%2F%2Fwww.adriana.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91333&idc=4781306&ids=14333&idp=87715&url=http%3A%2F%2Fwww.jpspedition.cz
http://www.denik.cz/z_domova/misto-hospody-klub-a-kourime-dal-20170527.html
http://echo24.cz/a/w8H2B/zakaz-koureni-danajsky-dar-pro-nekuraky


 

 

Zákaz kouření. Kuřáci budou do restaurací a hospod chodit méně 

29.5.2017 
Zdroj: Hospodářské noviny  

Podle průzkumu společnosti Median bude asi čtvrtina kuřáků do restaurací a hospod 
chodit méně než dosud. 

“Dopad na gastronomické podniky bude minimální. Hodně z nich je nekuřáckých už 
dnes. Hůř na tom asi budou provozovatelé menších hospod,” říká Václav Stárek 
z Asociace hotelů a restaurací. 

“Nic dramatického se ale nestane, stejně jako v jiných zemích, kde kouření 
v restauracích zakázali už dřív,” odhaduje Stárek. 

Celý článek nalezete ZDE 

 

Úplný zákaz kouření v restauracích 

 
29.5.2017 

Zdroj: ceskatelevize.cz 

 

Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich 
aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Úplný zákaz 
kouření v restauracích“ s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem 
Vobořilem. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek v diskusi 
s Jindřichem Vobořilem.  

Celý rozhovor naleznete v čase 1:00:02 ZDE 
 

 

 

 

 

https://hospodarskenoviny.atavist.com/zakaz-koureni
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/217411058130529/

