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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
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ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
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z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
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dena poněkud nižší míra požadavků než 
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konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
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kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
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občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
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telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
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vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
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níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-
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obyvatel obce.“
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Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 

›
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Commercial professional text 
 120 EUR

Commercial professional text 
with video  160 EUR

Other possible forms: leaflet insertion, glued advertisement, envelope strapping, foldable envelope, envelope flap 

Position Size (px) Duration Price (EUR)

Branding
All-over option (1920x1080) or divided option (left and right 

bar) – 400 x 1080 + banner C – 1120 x 230 or 1120 x 400)

week 400

month 1280

Banner C 1120 x 230 or 1120 x 400
week 240

month 840

Banner D 714 x 80
week 160

month 560

Banner B1 300 x 300
week 220

month 800

Banner B2 300 x 300
week 220

month 800

Banner B3 300 x 300
week 140

month 460

Banner B4 300 x 300
week 140

month 460

Banner B1+B2 300 x 600
week 300

month 1040

Banner B3+B4 300 x 600
week 200

month 720



Commercial professional article.
Commercial professional article. Part of the 

article may be photographs, graphs, tables, 

diagrams and hyperlinks. The article stays in the 

archive for unlimited time, price 120 EUR/article.

Fixed position of the article – 2nd place/week

 60 EUR

Fixed position of the article – 3rd place/week

 60 EUR

Fixed position of the article – 4th place/week

 40 EUR

Professional commercial article with video
Commercial professional article with video. The article 

may contain photographs, graphs, tables, diagrams 

and hyperlinks. The article remains in the archive for 

an unlimited time, price 160 EUR/article.

NOW NEW 

Publication of print article on the web page.

 60 EUR
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Position Size (px) Duration Price (EUR)

Branding

All-over option (1920x1080) or divided 

option (left and right bar) – 400 x 1080 + 

banner C – 1120 x 230 or 1120 x 400)

week 400

month 1280

Banner C 1120 x 230 or 1120 x 400
week 240

month 840

Banner D 714 x 80
week 160

month 560

Banner B1 300 x 300
week 220

month 800

Banner B2 300 x 300
week 220

month 800

Banner B3 300 x 300
week 140

month 460

Banner B4 300 x 300
week 140

month 460

Banner B1+B2 300 x 600
week 300

month 1040

Banner B3+B4 300 x 600
week 200

month 720

Ceny podle ceníku Zahradnictví.

Prices do not include VAT.

Whole background – all over option (1920 x 1080 px)

Left side 
400 x 1080 

px

Right side 
400 x 1080 

px

Banner C     1120 x 230 nebo 1120 x 400 px

Banner B1
300 x 300 px

Banner B2
300 x 300 px

Banner B3
300 x 300 px

Banner B4
300 x 300 px

Banner D 714 x 80 px
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Technical requirements for advertising

PC Platform

Materials delivery on CD/DVD, e-mail (up to 30 MB), FLASH disk

a) GRAPHICALLY READY ADVERTISEMENTS: PDF (300 DPL saved as CMYK, compatible 

with InDesign, minimum 3 mm padding from each side) TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI, 

EPS (all in curves, CMYK, 300 DPI) documents INDESIGN (and lower) with source data

b) ADVERTISEMENT TO BE PRODUCED::

Texts and tables: Microsoft Word 

Graphs: Microsoft Excel

Logos: EP5 (curved, saved without background) 

Photos for scan: originals for scan max in A3 format 

Photos in data formats: TIFF, JPG (all in 300 DPI) 

It is possible to upload all the data to the FTP server after an agreement.

All formats need to be at least 3 mm bigger from each site for the processing.

The detailed information we will send by email on request

Notice

The advertiser guarantees that in the document (ai, eps, pdf ) will be no invisible 

characters and that the attributes will be defined correctly. If the advertisement 

in pdf or eps formats do not have the appropriate parameters, we will convert the 

document into a bitmap with a resolution of 300 dpi, which may cause illegibility 

of small prints and colour changes. The publisher is not responsible for these 

changes and any complaints are the responsibility of the advertiser. Logos and 

graphics from the fax are unacceptable. Poor quality materials such as copies 

from duplicating machines, business cards or letterheads, materials from colour 

inkjet printers, bit-mapped photographs, etc. will be accepted with a warning of 

poor quality in the press. We are not responsible for errors caused by the poor 

quality of the text or other hidden defects in the supplied documents. If the 

colour preview of the advertisement is not provided (cromaline, digital proof ), 

the publisher does not guarantee the colour scheme.

 The rules of publishing text advertisement 
and commercial articles

Publishing Rules

1. Text advertisement – price corresponds to 

prices for all over sheet advertisement

Text advertisement is equivalent to classical all over 

sheet advertisement. Text advertisement is paid in 

full amount according to the price list and it does 

not have to be prepared in the graphic design of the 

magazine, should be prepared by the client (company, 

advertisement agency). Part of text advertisement 

could be logo and contacts to producer or seller. 

The article is marked to be an advertisement. Text of 

the advertisement must be completely delivered by 

the client. Redactors do not prepare the text of the 

advertisement. 

2. Commercial company text is paid 50 % of price all 

over sheet advertisement according to the price list

A commercial article that does not include logo and 

contact to producer or seller. The topic should cover 

the topic of the magazine in some way. In signature is 

the name of the author and the name of the compa-

ny. The article is marked to be an advertisement. The 

article is graphically modified according to the graphic 

of the magazine and made in publisher graphic studio. 

Commercial company article must be completely 

delivered by the client. Redactors do not prepare this 

text advertisement.

3. Rules for publication nonpaid PR articles 

delivered by company together with graphical 

advertisement

It is required to comply with the specified range in 

proportion 1:1 /advertisement: PR article. In case of 

request for exceeding the range of the article, form of 

payment will be worked out individually.

Discounts

Magazine’s option Publishing’s option

Discount depends on number of repetitions 

in one magazine in one year and can be 

calculated retrospectively as well. 

Discount depends on a sum of all pricelist prices of 

binding orders of advertisement in any magazine 

belonging to our publishing house and is set as 

bonus for exceeding sums in the table:

2000 EUR 5 %

Repetitions number Discount 2800 EUR 7 %

3x 5 % 4000 EUR 10 %

6x 7 % 8000 EUR 11 %

9 and more repetitions 10 % 12000 EUR 12 %

Furthermore for each hundred thousand + one percent

When ordering advertising agency maximum discount for client is 15 %.

Extra charges

2nd page of cover 25 % Extra charge for unusual format 40 %

3rd page of cover 10 % Extra charge for exact placing of advertisement 20 %

4th page of cover 30 % Extra charge for print of fi fth colour 10 %

5th page of cover (next to the content) 25 %

Other possible formats

Glued advertisement 1000 EUR

Envelope retaping (tape+advertisment 1/1 page + article 1/1) 1800 EUR

Envelope fl ap 2000 EUR

Foldable envelope (2/1-page advertisement) 2200 EUR

General terms of advertising

1. Advertisement ordering
a)  The publisher accepts advertisements only based on a written or-

der or contract and the supplied documents. The order must con-
tain the trade name of the company, company address, address of 
business or address of residence, company ID, tax code, stamp and 
signature of the client, date of signature.

b)  The client is responsible for the delivery of the text of the advertise-
ment and flawless data for printing

c)  The client is responsible for the content and legal admissibility of 
texts and pictures for advertising

d)  The publisher is not responsible for the accuracy of the data in the 
published advertisements and is not obliged to examine whether 
they do not infringe the rights of third parties

2. Returning of materials and prints revision
a)  Print materials are returned to the client only on request. Revised 

advertisements produced in the publishing is sent to the client 
for approval. If the client does not accept the modification of the 
advertisement within the specified time, it is presumed as appro-
ved. 

b)  The publisher guarantees the normal print quality within the po-
ssibilities provided by the provided printing material and by used 
technology.

3.  Edits and placing of advertisement in magazine
  Advertisements, that there are not possibly recognized as an advertise-
ment due to their stylisation, will be marked with word “advertisement”.

4. Right to reject an advertisement
a)  The publisher reserves the right to reject the advertisement on the 

grounds of content or technical quality if it conflicts with applicable 
legal or official standards, good morals and customs, given technical 
conditions or in conflict with the interests of the publisher.

b)  The publisher reserves the right not to accept the order from the 
client who owes for the previously published advertisement or to 
suspend fulfilment of the order until the amount due has been paid. 

5. Payment for advertisement
a)  The price for the advertisement is invoiced by the publisher within 

5 days after its publication. The invoice is sent to the client together 
with a magazine control copy. The invoice is usually payable within 
14 days. Another date can be agreed upon by contract. 

b)  If the client is in delay with the payment of the invoice, the pub-
lisher retains to charge the client with interest on delay in the agre-
ed amount. If no amount is agreed, it is 0.1% of the amount due for 
each calendar day of delay.

6. Complaints – compensation
a)  In case when the advertisement is printed completely or partially 

illegible, incorrect or incomplete, the client has the right to discount 
or have an advertisement printed again correctly. 

b)  A complaint can be filed within 14 calendar days after publication
7. Prices in the price list are in CZK and without VAT
Different conditions for publishing the advertisement can be agreed 
upon in the contract. A contract is a required for orders with other than 
normal conditions of cooperation.

Inserted advertisement

Number of pages 1–4 5–8 9–32 33 and more

Price 1000 EUR 1200 EUR 1400 EUR 1800 EUR

Weight of inserted material do 20 g 21–50 g 51–100 g 101–250 g 250 g and more

Price: insertion/piece 0,036 EUR 0,088 EUR 0,16 EUR 0,204 EUR 0,26 EUR

Weight division is based on Czech Post Service current tariff s

Price of advertisement graphic processing: 28 EUR


