KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OTROKOVICKU
Zápis ze setkání majitelů a provozovatelů restauračních zařízení,
vináren a barů v rámci kampaně MOST
Dne:

Čtvrtek 18.07.2013 v 9.00 hod.

Místo konání:

Městský úřad Otrokovice, zasedací místnost č. 225

Přítomno

18 (viz prezenční listina)

Program setkání:
1) Úvod – představení kampaně, představení účastníků.
2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí – následky nalévání alkoholu dětem a mladistvým,
dopady na rodinu apod.
3) Živnostenský úřad – povinnosti podnikatelů, které jsou předmětem kontrol.
4) Policie České republiky – zákony související s problematikou, práva a povinnosti, sankce za
jejich porušení, preventivní opatření.
5) Městská policie Otrokovice – praktické zkušenosti z kontrol, příklady dobré praxe.
6) Poděkování a závěr.
1. Úvod – představení kampaně, představení účastníků
Mgr. Josef Zdražil (metodik KPSS), Mgr. Jaroslav Budek (starosta města Otrokovice)
Setkání zahájil Mgr. Josef Zdražil (metodik KPSS) a představil samotnou kampaň MOST. Kampaň
MOST je vydefinované prioritní opatření v rámci pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálně
patologickými jevy v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku pro rok 2013.
Realizace kampaně MOST byla podpořena z rozpočtu města Otrokovice částkou 30.000 Kč. Na
financování kampaně se podíleli i jiní donátoři (např. Salesiánský klub děti a mládeže Zlín).
Kampaň MOST je zaměřena na problematiku nalévání alkoholu dětem a mladistvým. Realizátory
kampaně MOST jsou město Otrokovice, Madio o.s. a Unie Kompas – Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež ŠLIKR. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou: město Napajedla, obec Tlumačov,
Salesiánský klub dětí a mládeže Zlín, Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Otrokovická
BESEDA, Technické služby Otrokovice, ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ Trávníky Otrokovice, ZŠ TGM
Otrokovice, ZŠ Tlumačov, 1. ZŠ Napajedla, 2. ZŠ Napajedla a ostatní obce ORP Otrokovice.
Kampaň MOST probíhala ve městě Otrokovice od ledna 2013 a bude probíhat až do konce července
2013. Kampaň MOST zahrnovala několik klíčových aktivit: tvorba loga kampaně MOST, následné
vyhodnocení vítěze, výstavy log, nealkodiskotéku, graffiti-jam, stříkaní loga kampaně MOST na
chodníky ve městě Otrokovice, odhalení myšlenky kampaně MOST na májové pouti 01.05.2013 a jiné.
Na základě diskuze se došlo k závěru, že pro kampaň bude využito moderních marketingových
1
komunikací, konkrétně prvků Word Of Mouth Marketingu (WOM, šeptanda) a Guerillového
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Word Of Mouth Marketing; Předávání informace (různých sdělení) mezi lidmi (zákazníky) z "úst do úst".
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marketingu . Celý záměr kampaně byl až do prvního května více či méně tajný - tak, aby o „mostech“
mluvili spíše občané a ne zástupci města. Cílem bylo vyvolat diskuzi a vzbudit emoce mezi obyvateli a
návštěvníky města.
Pan starosta Mgr. Budek přivítal všechny přítomné a uvedl, že velkým problémem, který trápí všechny
organizace zabývající se prevencí u dětí a mladistvých, je nalévání alkoholu dětem, a to nejen ze
strany restauračních zařízení, ale zejména ze strany rodičů. Dále zmínil, že právě negativní vliv
rodiny, vyplývající ze statistik, byl natolik alarmující, že jsme se rozhodli jít formou kampaně, která by
pomohla situaci zlepšit. Uvedl, že nyní je jen na rodičích, jestli stejné úsilí a čas, které věnovali diskuzi
nad zanedbání hodnou záležitostí, jako je „most na chodníku“ budou věnovat i rozhovorům daleko
důležitějších – vysvětlení svým dětem, proč by neměly alkohol pít.
Pan starosta Mgr. Budek předal slovo Mgr. Zdražilovi, který přítomné požádal, aby se ve zkratce
představili (jméno, příjmení, název restauračního zařízení či baru).
2. Oddělení sociálně právní ochrany dětí – následky nalévání alkoholu dětem a
mladistvým, dopady na rodinu apod.
Prezentující: Irena Blatecká (kurátor pro mládež, oddělení sociálně právní ochrany, odbor
sociální, Městský úřad Otrokovice)
Děti a mládež jsou fyzicky, emocionálně i sociálně zranitelnější. Mají nižší schopnost vypořádat se
s vlivy, které alkohol způsobuje a tak se u nich kombinuje rizikové pití alkoholu se ztrátou kontroly nad
svým jednáním s agresivitou, s rizikovým sexuálním jednáním, s dopravními a jinými nehodami, které
nezřídka končí úrazy s trvalými následky.
Pro informaci – alkohol je příčinou jedné třetiny úmrtí chlapců a mladých mužů od 15 do 30 let, ať už
přímo – nebo se na tomto úmrtí podílí.
Zkušenosti s alkoholem výrazně zvyšují riziko experimentování s jinými drogami. V odborné literatuře
je toto nazváno „vstupní bránou“ a vyplývá z ní, že zkušenost s jednou návykovou látkou zvyšuje riziko
přechodu k jiné.
Alkohol je v naší společnosti výrazně tolerovaná droga, primární prevence se zaměřuje spíše na
marihuanu a jiné ilegální drogy. Posloupnost užívání návykových látek jde většinou od zkušenosti
s alkoholem a tabákem k marihuaně a přes ni pak k jiným drogám.
Alkohol je pro organismus dítěte ještě nebezpečnější, než pro dospělé, protože při menších tělesných
rozměrech a menší tělesné hmotnosti mají děti menší objem krve, takže stejné vypité množství
alkoholu dosáhne v organismu dítěte daleko vyšší koncentrace než u dospělého. Děti také pomaleji
alkohol odbourávají, snadněji než u dospělých u nich nastane prudký pokles hladiny krevního cukru
(hypoglykemie) – což může mít za následek bezvědomí.
Alkohol je běžně používán pro jeho působení na nervovou soustavu, jako příjemný, snadný a rychlý
způsob, jak se cítit dobře. Je dospívajícími často používán k usnadnění společenských kontaktů.
Mladiství a dospívající jsou často nevyrovnaní, hledající si své místo v životě a svoji nesmělost a
trému se snaží zastírat alkoholem.
Děti mají však slabší volní složku – nenajdou v sobě sílu, odepřít si alkohol, pokud již jsou na jeho
chuť navyklé, často u dětí také chybí motivace.
Při objednávkách alkoholu v restauracích by bylo vhodné, sledovat, zda dospělý, který sedí poblíž
mládeže, je skutečně schopen zkonzumovat takové množství alkoholu, které objednává. Z praxe
víme, že stále dochází k tomu, že mládež se dostane k alkoholu prostřednictvím dospělého, který
alkohol objednává.
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Guerillový marketing; Guerillový marketing je nekonvenční forma propagace s cílem vzbuzení maximálního zájmu za použití
omezeného rozpočtu. Těchto cílů je dosahováno pomocí nástrojů guerillového marketingu. Guerillový marketing má pevné
principy, které umožňují marketérům vytvořit efektivní kampaně s rozsáhlým dopadem na cílovou skupinu. Marketingová
kampaň by měla být: nečekaná, drastická, humorná, krátkodobá, levná a s dobrou vůlí (Mosty na chodníku).
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Pokud nastane v restauraci situace, že mladistvý jeví známky opilosti, pak je na místě pokusit se
sehnat rodiče nebo dospělou osobu odpovědnou za výchovu, pokud se to nepodaří, pak přivolat
policii, která zajistí další postup. Nelze v žádném případě spoléhat na to, že stejně staří kamarádi se o
opilého postarají - většinou se bojí, aby sami neměli problémy, opilého kamaráda nechají venku a
utečou a pak hrozí nebezpečí vážné újmy na zdraví.
Matky s malými dětmi, těhotné ženy - je zřejmé, že není žádná opora v zákoně, která by bránila jejich
požívání alkoholu – apel na etickou stránku.
Diskuze:
Paní Kalmárová (Městská policie Napajedla) – zda se vyskytl na OSPO případ opilé těhotné
ženy, nebo ženy s malým dítětem z Napajedel.
o OSPO: Nejsem si vědoma, že by se v poslední době takový případ vyskytl.
3. Živnostenský úřad – povinnosti podnikatelů, které jsou předmětem kontrol.
Prezentující: Mgr. Jan Frydrych (správní řízení, živnostenská kontrola; oddělení obecní
živnostenský úřad, odbor evidenčně-správní, Městský úřad Otrokovice)
Působnost obcí v přenesené působnosti dle zákona o opatřeních před škodami způsobenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami:
§ 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., (působnost obce ke kontrole opatření)
§ 24 odst. 4 zákona č. 379/2005 Sb., (působnost obce k ukládání sankcí)
§ 22 odst. 4 dtto (+ činění opatření k nápravě)
Zmocnění obecního živnostenského úřadu Otrokovice:
Organizační řád Městského úřadu Otrokovice, část druhá, bod 7., řádek OES-P-17
(usnesení č. RMO/157/03/13 z 18.03.2013)
o Odbor evidenčně-správní MěÚ Otrokovice plní úkoly obce dle zákona č. 379/2005
Sb., (kontrola dodržování ustanovení zákona včetně projednávání správních deliktů).
o Pracovními náplněmi svěřeno kontrolním pracovníkům obecního živnostenského
úřadu (= jednoho ze 2 oddělení OES).
Kontrola dodržování opatření omezujících dostupnost tabákových výrobků:
§ 3 zákaz prodeje v ubytovacích zařízeních určených k ubytování dětí a mládeže,
§ 4 zákaz prodeje pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám
mladším 18 let a zákaz zásilkového prodeje a jiných forem prodeje bez ověření věku
kupujícího,
§ 6 zákaz prodeje osobám mladším 18 let a zákaz prodeje na kulturních, společenských a
sportovních akcích určených pro osoby mladší 18 let,
§ 7 povinnost provozovatele umístit na místech prodeje pro kupujícího zjevně viditelný text
zákazu prodeje osobám mladším 18 let (v češtině černými tiskacími písmeny na bílém
podkladě o velikosti písma nejméně 5 cm). Prodávající musí být starší 18 let s výjimkou žáka
připravujícího se na budoucí povolání v oboru hotelnictví a turismus, kuchař-číšník, prodavač.
§ 8 odst. 3 povinnost provozovatele zařízení společného stravování provozovaného na
základě hostinské činnosti označit před vstupem (!), zda jde o zařízení:
a) nekuřácké (značka Kouření zakázáno) - 12x16 cm
b) kuřácké (značka Kouření povoleno) - 12x16 cm
c) s vyhrazenými prostory (značka Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky) - 16 x
24 cm kde musí být uvnitř prostory označeny dle a) a b)!
§ 10 odst. 1 písm. c) zákaz prodeje v zařízeních společného stravování provozovaných na
základě hostinské činnosti, ubytovacích zařízeních a kulturních zařízeních určených pro osoby
mladší 18 let,
§11 Prodávající musí být starší 18 let s výjimkou žáka připravujícího se na budoucí povolání v
oboru hotelnictví a turismus, kuchař-číšník, prodavač,
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§ 12 zákaz prodeje a podávání osobám mladším 18 let; na všech akcích určených osobám
mladším 18 let; ve všech typech škol a školských zařízení; zákaz prodeje pomocí prodejních
automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let a zákaz zásilkového prodeje a
jiných forem prodeje bez možnosti ověření věku,
§ 14 povinnost umístit na místech prodeje pro kupujícího zjevně viditelný text zákazu prodeje
osobám mladším 18 let (v češtině černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti
písma nejméně 5 cm).
Správní delikty a sankce (§ 24 odst. 6 a 8):
FO nebo PO jako provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) neprovede povinné značení dle zákona (až 5 000 Kč)
c) prodá mimo stanovená místa (10 000 až 50 000 Kč)
d) prodá pomocí prodejního automatu, u něhož nelze vyloučit prodej osobě mladší 18
let nebo jinou formou, kde není možno ověřit věk (10 000 až 50 000 Kč)
f) Nezajistí prodej osobou uvedenou v § 7/2 a § 11/3 (10 000 až 50 000 Kč)
g) Prodá nebo podá na akci určené pro osoby mladší 18 let (10 000 až 50 000 Kč)
h) Prodá tabákovou potřebu osobě mladší 18 let (10 000 až 50 000 Kč)
i) Prodá nebo podá osobě mladší 18 let (50 000 až 500 000 Kč)
Za správní delikt dle písmen c) až i) lze navíc uložit provozovateli zákaz činnosti až na 2 roky.
Diskuze:
Dotaz: Co tabákové automaty? Kde je nejlépe umísťovat?
o Živnostenský úřad: Tabákové automatů by měly být zpravidla umístěny u výčepu (ne
někde za rohem), aby obsluha dobře viděla, kdo si zde tabákové výrobky kupuje.
Účastníci: Pokud nezletilému prodáme nevědomky alkohol nebo tabákové výrobky, jsme za to
finančně postihováni jen my. Proč nedostanou pokutu rodiče? Rodiny děti nezvládají a ti si
pak dovolují na provozovatele. Kdyby jednou měli rodiče zaplatit pokutu jako my, věřím, že
případ by se už vícekrát neopakoval a nezletilý by si dobře rozmyslel, zda si v restauraci či
baru objedná alkohol nebo koupí tabákový výrobek.
Dotaz: Jak často chodí kontroly?
o Živnostenský úřad: Jednou do roka by měla být zkontrolována každá provozovna.
OSPO – ze zkušeností víme, že cca 90% dětí má první zkušenost s alkoholem z rodiny.
Účastníci: Jednou se nám stalo, že k nám do restaurace přišli podnapilí nezletilí. Slušně jsem
je z provozovny vykázal a venku mě asi 14ti letý chlapec napadl. Já ho napadnout nemůžu,
protože je to ještě téměř dítě. Co máme pak dělat?
Policie České republiky: V tomto případě volejte nás.
Účastníci: Neošetříme to, že přijdou 3 nezletilí a jeden zletilý, který alkohol kupuje ostatním.
Účastníci: Uzákonit vstup nezletilým do 18 let do těchto provozoven (bary, vinárny, hospody).
Restaurace by byly výjimkou, např. rodina s nezletilými dětmi jde na pizzu.
Účastníci: V současné době je takový trend, že si nezletilí koupí láhev alkoholu
v supermarketu nebo vezmou doma, někde v parku se opijí a k nám si pak přijdou na Colu
nebo jen tak posedět. Nezletilí nám v žádném případě neudělají tržbu, my o ně ani nestojíme.
Nekoupí si u nás panáka alkoholu za 40 Kč. Jen zabírají místa těm, kteří by nám tržbu udělali.
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4. Policie České republiky – zákony související s problematikou, práva a povinnosti,
sankce za jejich porušení, preventivní opatření.
Prezentující: npor. Mgr. Milan Trpík (vedoucí obvodního oddělení Otrokovice)
Obsahem prezentace byl především zákonný rámec Policie České republiky při kontrolách v
restauračních zařízeních. Případné sankce a tresty.
ZÁKON č. 379/2005 Sb.,
Zákon č. 379/2005 Sb., ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů.
Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících
alkoholické nápoje je blíže specifikován v ustanovení § 12 výše uvedeného zákona:
o 1) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje
a) osobám mladším 18 let,
b) na všech akcích určených osobám mladším 18 let,
c) osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou
látkou,
d) ve zdravotnických zařízeních,
e) v prostředcích výlučně určených pro vnitrostátní hromadnou dopravu osob s
výjimkou železničních jídelních vozů, palub letadel a určených prostor
plavidel veřejné lodní dopravy,
f) na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní
mladiny do 10 hmotnostních procent,
g) ve všech typech škol a školských zařízení.
o 2) Prodej alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit
prodej osobám mladším 18 let věku, se zakazuje. Zásilkový prodej a veškeré další
formy prodeje, při kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zakázány.
§ 24
o 1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem, s výjimkou povinností
podle § 5 a § 11 odst. 1 a 2, vykonává
a) obec v přenesené působnosti,
b) obecní policie,
c) Policie České republiky,
d) v případě stravovacích služeb též orgán ochrany veřejného zdraví.
ZÁKON č. 273/2008 Sb.,
ZÁKON 273/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky.
Postavení a činnost Policie České republiky - § 2 - Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je
chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly
podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí
zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které
jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).
3
Vstup do živnostenské provozovny - § 41

•
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výklad k ustanovení § 41 - Toto ustanovení, opravňuje policisty vstupovat do všech prostor živnostenské
provozovny, lze-li se důvodně domnívat, že se kdekoliv v živnostenské provozovně zdržují fyzické osoby (ze smyslu
ustanovení plyne, že postačí samozřejmě i jen jedna osoba), a to za podmínky, že policista plní konkrétní úkol v rámci
své působnosti (např. ochrana veřejného pořádku v některých živnostenských provozovnách, předcházení ohrožení
veřejného pořádku a bezpečnosti včetně páchání přestupků či trestných činů v živnostenských provozovnách či za
jejich využití). Smysl tohoto ustanovení je umožnit preventivní monitorování činností, věcí a osob v živnostenských
provozovnách jako součást prevence páchání přestupků a trestných činů. Vstupovat lze takto do všech prostor
provozovny, tedy jak do prostor veřejnosti, zákazníkům přístupných, tak do prostor vyhrazených např. pouze pro
pracovníky provozovny. Vstupovat lze do těchto provozoven bez ohledu na provozní či prodejní dobu.
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o

o

1) Policista je při plnění konkrétního úkolu policie oprávněn vstupovat v živnostenské
provozovně do prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické
osoby, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby. Tím není dotčena úprava
vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.
2) Nelze-li jinak dosáhnout splnění konkrétního úkolu policie, je policista oprávněn za
účelem vstupu do živnostenské provozovny tuto provozovnu otevřít nebo jiným
způsobem si do ní zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.

ZÁKON č. 200/1990 Sb.,
Vybrané přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - § 30
o 1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně
ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší
osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku,
nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž
by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných
návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší
osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj.
o 2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000 Kč a zákaz činnosti do 1
roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i) pokutu od 25 000 Kč do 50 000 Kč
a zákaz činnosti od 1 do 2 let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) a k) pokutu do
15 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f), g), h), ch), j) a k) lze
spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.
ZÁKON č. 40/2009 Sb.,
o § 204 - Podání alkoholu dítěti - Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo
poskytne dítěti alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Co je to větší míra ?? (viz. komentář k trestnímu zákoníku). Pojem podání, prodání
nebo poskytnutí alkoholu je třeba hodnotit především vzhledem k věku dítěte. Nelze
tudíž stanovit obecně platnou hranici větší míry. Hodnotit je třeba nejen objemové
množství podávaných alkoholických nápojů, ale i obsah alkoholu v podávaných
nápojích. Podání alkoholu ve větší míře soudy spatřují v případech, kdy šlo o požití
nápojů obsahujících alkohol v takovém množství, že mělo zpravidla určité nepříznivé
účinky (ztráta rovnováhy, zvracení apod.) nebo kdy alkoholické nápoje byly podány
většímu počtu osob mladších než osmnáct let během krátkého časového období
(např. na taneční zábavě).
Diskuze:
Policie České republiky: Stalo se nám, že zavolal provozní a na místo přijeli jiní policisté než z
Otrokovic. Provozní se s nimi nechtěl bavit, že je nezná, že nejsou z Otrokovic. Upozorňuji, že
PČR má příslušnost na celém území ČR – může dojet kdokoliv. Mám auto, odznak, uniformu,
vše je možné si ověřit na čísle 158.
Účastníci: Stalo se nám, že k nám přišla kontrola od Policie během metylalkoholové kauzy. Do
provozovny vešlo 12 ozbrojených policistů. Vrhá to na nás špatné světlo. Hosté netušili co se
děje.
Dotaz: Může PČR vstupovat do ubytovacích jednotek, které jsou součástí zařízení?
o PČR: Bez souhlasu majitele nemůžeme vstupovat do hotelových pokojů – musíme
mít povolení s domácí prohlídkou. Pokud máme podezření, že v bytě (pokoji) je
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hledaná osoba, máme oprávnění bez souhlasu majitele vstoupit. Pokud je v restauraci
soukromá bytová jednotka (např. majitele) nemáme oprávnění zde vstoupit.
5. Městská policie Otrokovice – praktické zkušenosti z kontrol, příklady dobré praxe.
Prezentující: Bc. Tomáš Gromus (velitel Městské policie Otrokovice)
V úvodu své prezentace Bc. Gromus (velitel Městské policie Otrokovice) MPO uvedl, že s restauratéry
je dobrá spolupráce. Situace se oproti minulým rokům rapidně zlepšila. Před 20 lety byla situace
naprosto jiná (téměř každý víkend několik případů).
Statistiky z Otrokovic:
Celkem přestupků spáchaných mladistvými v roce 2010: 118, z toho alkohol: 36, kouření
cigaret: 4.
Celkem přestupků spáchaných nezletilými v roce 2010: 50, z toho alkohol: 1, kouření cigaret:
0.
Celkem přestupků spáchaných mladistvými v roce 2011: 132, z toho alkohol: 5, koření cigaret:
1
Celkem přestupků spáchaných nezletilými v roce 2011: 65, z toho alkohol: 0, kouření cigaret:
0.
Celkem přestupků spáchaných mladistvými v roce 2012: 118, z toho alkohol: 3 (mimo
provozovny), kouření cigaret:2.
Celkem přestupků spáchaných nezletilými v roce 2012: 65, z toho alkohol:0, kouření cigaret:
0.
Celkem přestupků spáchaných mladistvými v roce 2013: 57, z toho alkohol: 0, cigaret:0.
Celkem přestupků spáchaných nezletilými v roce 2013: 40, z toho alkohol: 1 (mimo
provozovny), kouření cigaret:0.
Diskuze:
Účastníci: Provoz venkovních zahrádek musí mít po 22 hod. ukončen.
o Je dána obecně závazná vyhláška – zkolaudované prostory do 100 m od obytné zóny
musí být po 22 hod. zavřené – bez obsluhy, vypnutá hudba atd.
o Reakce účastníků: Alespoň kdyby pátek a sobota byly do 23 hod., moc by nám to
pomohlo. Hosté si chtějí o víkendu posedět na zahrádce a my je v deset hodin
zkasírujeme a už neobsluhujeme. Oni už pak nejdou dovnitř, kde by ještě mohli
posedět, jdou už domů. Myslíme si, že i lidé by ocenili, kdyby se provoz na
zahrádkách alespoň o víkendech v letních měsících prodloužil do 23 hod.
o MPO musí dodržovat OZV.
o Bc. Tomáš Gromus (velitel Městské policie Otrokovice) předá tento podnět na
schůzce s vedením města.
Účastníci: Můžeme brát občanské průkazy do zástavy?
o Živnostenský úřad: Občanský průkaz nikdy nebrat do zástavy. Podle zákona č.
328/1999 Sb., který upravuje problematiku občanských průkazů, ve svém ustanovení
§ 2 výslovně zakazuje, aby byl občanský průkaz ponecháván a přijímán jako zástava
či odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky. Komplikace hrozí nejen tomu,
kdo zástavu přijme, ale i majiteli průkazu. Podle zmíněného zákona jej totiž musí mít u
sebe každý občan starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky.
Občanský průkaz se nesmí přijat ani vydat – je to přestupek.
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6. Poděkování a závěr.
Účastníci uvedli, že případů, kdy musí být přivolána PČR nebo městská policie, je minimálně a pokud
už nějaký takový případ nastane, vše proběhne v klidu a bez zbytečných nepříjemností.
Pochvala od účastníků – setkání bylo konstruktivní. Jen je škoda, že nás nepřišlo více provozovatelů.
V Otrokovicích je cca 90 provozoven, mohli jsme se dozvědět zkušenosti ještě od jiných
provozovatelů.
Hlavní výstup z jednání: Podat panu Tomio Okamurovi podnět na změnu zákona (uzákonit zákaz
vstupu nezletilým do 18 let do těchto provozoven - bary, vinárny, hospody apod.). Podnět, aby za
prokázání požívání alkoholu a tabákových výrobků byli odpovědni a pokutováni i rodiče těchto
nezletilých dětí, což by mohlo mít vliv na snížení požívání alkoholu a kouření u nezl. do 18 let. Úkol
pro Mgr. Horákovou (vedoucí SOC) – předat panu Tomio Okamurovi podnět.
Realizátoři kampaně MOST poděkovali všem, kteří se na jednání dostavili, jak provozovatelům
restauračních zařízení tak i prezentujícím. Budeme doufat v případnou další spolupráci v této oblasti.

Zapsala: Ing. Michaela Hrabalová dne 18.7.2013
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