
1. září 2019  14:00

Restaurace zaplatila 50 tisíc za zákaz vstupu dětem.

Případ žene k soudu

Pražská restaurace Stodola House musela zaplatit pokutu 50 tisíc korun za to, že zakazovala vstup

dětem. Sankci uhradila v červenci poté, co do podniku vtrhli exekutoři. Teď se chce s Českou

obchodní inspekcí soudit.

Restaurace Stodola, kuřácký klub | foto: MAFRA

Pravomocná pokuta padla už 5. prosince 2018, od té doby však vlastník restaurace společnost Cement podal několik námitek.
A tím se odkládalo vypořádání.

„Ačkoli jsme se s jejich ‚přezkumným řízením‘ vypořádávali ještě v květnu (firma podala v březnu odvolání), již se s tím Česká
obchodní inspekce vypořádala a platí výše uvedené datum. Jejich následné námitky nezměnily právní moc rozhodnutí,“ řekl
iDNES.cz mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Restaurace Stodola, která se nachází v Praze 4 na Hájích, od letošního srpna působí jako klub, kde je vstup umožněn pouze
lidem od 18 let po uhrazení členského příspěvku deseti korun. Podnik přijímá platby jen v hotovosti, na zahrádce se smí kouřit.

Po rekonstrukci podnik otevřel loni v květnu. Právě v té době ho navštívil figurant
České obchodní inspekce s dítětem, které obsluha vykázala. Na dveřích do
provozovny visel nápis „Vstup od 18 let! Děti? Na hřiště!“

Majitel restaurace David Salomon iDNES.cz řekl, že zákaz zavedl z preventivních
důvodů, kvůli riziku vysokých sankcí, které vyplývaly z protikuřáckého zákona ve
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chvíli, kdy se v provozovně dostane alkohol do rukou dětem a zaměstnanci
restaurace o tom vůbec nemusejí vědět.

Stodola House zaplatila pokutu za diskriminaci až letos v červenci poté, co do
restaurace vtrhli exekutoři a vyhrožovali zabavením lednice. Majiteli už předtím
bylo jasné, že se pokutě nevyhne.

Teď se chce však soudit, a to kvůli způsobu, jakým kontrolní orgán o pokutě informoval. „Rozhodnutí o padesátitisícové pokutě
zaslali jednatelce bývalé firmy, která provozovala restauraci, na trvalé bydliště, kde se nezdržuje. K informaci o pokutě jsme se
nedostali ve lhůtě, ale až po dvou měsících. Nemohli bychom včas zaplatit, ani se vyjádřit,“ řekl, proč podal správní žalobu
proti způsobu doručení. Teď čeká na soud.

Salomon však zároveň nesouhlasí s podstatou rozhodnutí jako takového, zákaz vstupu dětem neodstranil až do dnešní doby.
„V okolí je dvacet hospod na kilometru čtverečním s dětskými koutky. Chceme být hospodou pro dospělé a jsme přesvědčeni o
tom, že to, co děláme, má oporu v zákoně,“ říká.

Kuřáci z Wyomingu

Restaurace je od srpna členem Kuřáckého klubu (Smokers’ club) se sídlem v americkém Wyomingu. Ten na svých českých
stránkách ujišťuje, že veškeré podnikání je legální. „Proběhla u nás řada počátečních kontrol a každá se oficiálně vyjádřila, že
nedochází k porušování zákonů,“ stojí na webu s tím, že tuto činnosti posvětila Hygienická stanice.

„Naší činností je sdružovat členy asociace a poskytovat jim mnoho výhod. Mezi ně patří i možnost osobního setkávání. Naše
asociace má mnoho členů, kteří se rádi scházejí u dobrého piva, jídla, vína a cigarety, doutníku či dýmky. Pro ně tak
zajišťujeme vhodné prostory téměř ve všech městech a obcích v Česku, na Moravě a Slezsku,“ uvádí stránka.

Kuřácký klub ujišťuje, že do USA neposílá žádné nezdaněné peníze, neprovádí daňové optimalizace a že lidé spojení s jeho
činností nesídlí v daňových rájích. Podle manažera restaurace Stodola House tento klub nemá nic společného se zákazem
vstupu dětí.

Stodola není zdaleka jediným podnikem, který zakazuje vstup dětem. V Česku je řada takových podniků, většinou se jedná o
hotely nebo penziony, které zpravidla nabízejí luxusní wellness služby. Pokutu ze stejných důvodů v minulosti dostal také
penzion U Netopýra na mladoboleslavsku. (více čtěte zde)
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