
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza – Rušení 

nočního klidu 

 

 



Analýza – Rušení nočního klidu 

 

2/6 

Rekapitulace Vašeho dotazu 

Ve Vašem dotazu se ptáte na rušení nočního klidu Ve vaší obci pravidelným (cca 1x za týden) 

pořádáním svateb a obdobných akcí. Zajímá Vás zejména: 

1) V jakých případech může obec obecně závaznou vyhláškou (dále jen „OZV“) stanovit výjimečné 

případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba 

nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 

dodržována. Mohou být tyto rodinné akce (svatby) povoleny právnické nebo podnikající fyzické 

osobě, která tyto akce pořádá nebo je  ustanovení § 5 odstavce 6 zákona č. 251/2016 Sb., o 

některých přestupcích zamýšleno pro účastníky slavnosti (svatby), například při pořádání 

svatební slavnosti na zahradě rodinného domu? 

2) Může obecní úřad tyto podnikatelské aktivity legalizovat vydáním OZV nebo by tímto došlo k 

porušení zásad pro vydání OZV? 

3) Jak se mohou občané bránit proti případné OZV? Mohou občané např. podat petici proti OZV, 

která by povolovala konání venkovních slavností s reprodukovanou hudbou ve večerních a 

nočních hodinách? 

4) Mohou občané vyslovit nesouhlasné stanovisko na jednání zastupitelstva v případě 

schvalování? Musí být informace o schvalování OZV oznámeny v programu jednání 

zastupitelstva, nebo pouze vystavena na úřední desce po stanovenou dobu? 

5) Jaký vztah je třeba mít k dané lokalitě? Postačí vlastnictví nemovitosti, nebo je nutný trvalý 

pobyt?  

6) Pokud je akce pouze oznámena obecním úřadem, je možno přivolat hlídku městské či státní 

police pro sjednání veřejného pořádku, tedy dodržení nočního klidu?  

7) Dle našeho názoru, je tato soukromá akce obecním úřadem pouze oznamována, což nemůže 

opravňovat rušení nočního klidu po dvacáté druhé hodině. V tomto případě mohu kontaktovat 

policii, následně podat podnět k projednání podezření ze spáchání přestupku příslušnému 

správnímu orgánu s uvedením informace jako důkazu, že tento skutek byl řešen policií. Je tento 

náš názor správný? 

8) Soukromé, rodinné akce anebo oslavy nepodléhají oznamovacímu režimu vůči obci, není třeba 

tedy žádat o výjimku, a mohou se konat i po dvacátá druhé hodině, pokud neporušují noční 

klid. Je tato informace pravdivá? 

 

Naše doporučení 

1. Pokud by obec plánovala vydat obecně závaznou vyhlášku upravující zkrácení doby nočního klidu, 

můžete podat petici. 

 

2. Ke znění obecně závazné vyhlášky se můžete vyjádřit na jednání zastupitelstva obce. 

 

3. Pokud by došlo k vydání této obecně závazné vyhlášky, přičemž by byly povoleny akce konkrétního 

pořadatele, které by se konaly každý týden, můžete podat podnět Ministerstvu vnitra. 

4. V případě rušení doby nočního klidu můžete přivolat obecní policii nebo Policii ČR. 

 

5. Pokud by nic z uvedeného nepomohlo, můžete podat sousedskou žalobu. 

 

Podrobný právní rozbor najdete na straně 4 tohoto dokumentu. 

 



Analýza – Rušení nočního klidu 

 

3/6 

Užitečné odkazy  

Poradna Frank Bold průběžně zpracovává shrnující právní manuály. Pro lepší pochopení problému a 

řešení Vašeho případu Vám doporučujeme k bližšímu pročtení následující manuály, na které dále 

v textu odkazujeme: 

 

 

Kompletní manuál občana obtěžovaného hlukem 

dostupný z: https://frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/zakladni-

informace/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-hlukem 

 

Jak podat petici ve 3 krocích 

dostupný z: https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/petice-a-

shromazdeni/petice/rada/jak-podat-petici-ve-3-krocich 

 

Jak ovlivnit jednání Zastupitelstva 

dostupný z: https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/obcan-20/jak-ovlivnit-jednani-zastupitelstva 

 

Jakou žalobu podat při obtěžování hlukem? 

dostupný z: https://frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/zakladni-

informace/rada/jakou-zalobu-podat-pri-obtezovani-hlukem 

 

 

  

https://frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/zakladni-informace/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-hlukem
https://frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/zakladni-informace/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-hlukem
https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/petice-a-shromazdeni/petice/rada/jak-podat-petici-ve-3-krocich
https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/petice-a-shromazdeni/petice/rada/jak-podat-petici-ve-3-krocich
https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/obcan-20/jak-ovlivnit-jednani-zastupitelstva
https://frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/zakladni-informace/rada/jakou-zalobu-podat-pri-obtezovani-hlukem
https://frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/zakladni-informace/rada/jakou-zalobu-podat-pri-obtezovani-hlukem
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Podrobný právní rozbor 

Pro přehlednost se budeme níže věnovat jednotlivým bodům, jak byly formulovány ve Vašem dotazu. 

 

1) Výjimečné případy ve smyslu OZV 

 

Ust. § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích hovoří o tom, že je možné zkrátit dobu 

nočního klidu ve výjimečných případech. Nicméně pořádání svateb do ranních hodin každý týden 

rozhodně nelze považovat za výjimečný případ.  

 

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 uvedl: „Veřejný zájem, jakým je nerušený odpočinek 

v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční 

aktivity převážen toliko ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví 

jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení 

potenciálně částečně nebo úplně probdělých nocí v roce předvídat, tedy aby lidé žijící v obci přesně věděli, 

kdy či za jakých okolností na nerušený odpočinek v délce osmi hodin vzhledem k místním specifikům nárok 

nemají, protože osoby tento jejich odpočinek narušující za to nebudou podléhat veřejnoprávní sankci. 

Takovéto dny je třeba vymezit buď konkrétním datem (např. 1. 1.), datovatelným obdobím (např. velikonoční 

svátky) či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné. Vymezení výjimečných případů, 

kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší než stanoví zákon, nelze vázat na konkrétního pořadatele, 

byť by jím byla obec samotná.“ Není tedy možné umožnit pořádání těchto akcí tomuto konkrétnímu 

podnikateli a zároveň je nutné, aby byly noci, kdy nebude dodržován noční klid předvídatelné, tudíž 

vymezeny datem nebo datovatelným obdobím. 

 

Shora uvedené pak značí, že „každotýdenní konání takovýchto akcí nesplňuje minimálně podmínku 

„výjimečnosti“ a tudíž by takováto OZV porušovala výše stanovené principy, jež jmenoval ústavní soud. 

 

2) Legalizace konaných akcí skrze OZV 

 

Jak jsme již uvedli v bodě 1), vázat kratší dobu nočního klidu na konkrétního pořadatele není možné. 

Navíc pokud by byly povoleny konkrétní akce, jejichž termín by byl stanoven na každý týden, jednalo 

by se o zjevné zneužití institutu, ke kterému jsou OZV vydávané. V takovém případě by bylo možné 

podat podnět na Ministerstvo vnitra, které by případně mohlo podat návrh Ústavnímu soudu, který je 

oprávněn obecně závaznou vyhlášku zrušit. 

 

3) Obrana proti případné OZV 

 

V prvé řadě by zajisté bylo možno podat petici. Způsob jejího podání naleznete v našem manuálu Jak 

podat petici ve 3 krocích. Na našich webových stránkách máme také vzor petice, který můžete využít. 

Nicméně je nutné si uvědomit, že petice je pouze politickým nástrojem, který nezakládá nárok na 

kladné vyřízení petice. Státní orgán, kterému je petice adresována je povinen ji přijmout, její obsah 

posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět, přičemž v odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a 

způsob jejího vyřízení (§ 5 odst. 2 a 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním). Nicméně již ve své petici 

můžete nastínit důvody, proč by takováto regulace skrze OZV byla nezákonná, jak uvádíme 

v předchozích bodech. 

 

4) Vyslovení stanoviska občanů na jednání zastupitelstva 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251#p5-6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251#p5-6
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/Pl._US_4_16_na_web.pdf
https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/petice-a-shromazdeni/petice/rada/jak-podat-petici-ve-3-krocich
https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/petice-a-shromazdeni/petice/rada/jak-podat-petici-ve-3-krocich
https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/petice-a-shromazdeni/petice/vzor/petice
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85#p5-2


Analýza – Rušení nočního klidu 

 

5/6 

Občané zajisté mohou vyslovit svůj názor na všechny záležitosti týkající se fungování obce, potažmo 

občanů jako takových. Občané obce, kteří dosáhli věku 18 let, mají právo vyjadřovat na jednání 

zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem (§ 16 odst. 2 

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Obec ale nemá povinnosti zveřejnit přímo návrh textu 

obecně závazné vyhlášky na úřední desce. Stačí tedy, že tento bod bude zařazen na program jednání 

zastupitelstva. Program musí být zveřejněn na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před 

zasedáním. Více se dočtete v našem manuálu Jak ovlivnit jednání Zastupitelstva. 

 

5) Oprávnění vyjadřovat se k projednávaným záležitostem 

 

Abyste mohl uplatnit právo uvedené v předchozím odstavci, musíte být občanem obce případně 

vlastnit na území obce nemovitost (§ 16 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Toto oprávnění 

má i osoba, která je cizím státním příslušníkem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak 

mezinárodní smlouva (§ 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 

 

 

6) Porušování nočního klidu 

 

Nedodržování doby nočního klidu může nastat pouze v případě, že je tato akce povolena obecně 

závaznou vyhláškou. Nestačí tedy pouhé oznámení obecnímu úřadu. V takovém případě můžete 

zavolat obecní policii nebo Policii ČR. Ta má povinnost se na místo dostavit a může příkazem na místě 

uložit pokutu do výše 5 000 Kč nebo může věc předat obecnímu úřadu, který může v přestupkovém 

řízení uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, jelikož jde o přestupek proti veřejnému pořádku. Strážník 

obecní policie může pachatele přestupku předvést na policejní služebnu, pokud i přes domluvu dál 

noční klid narušuje. Více informací naleznete v našem manuálu Kompletní manuál občana 

obtěžovaného hlukem. 

 

7) Postup v případě nedodržování nočního klidu 

 

Přivolaná policie posoudí, zda skutečně dochází k nedodržování nočního klidu. Pokud ano, sama uloží 

příkazem na místě pokutu do výše 5 000 Kč, případně věc předá obecnímu úřadu. Po přivolání policie 

tedy již podnět obecnímu úřadu nepodáváte.  

 

8) Nahlašování soukromých akcí 

 

Není zapotřebí oznamovat soukromé akce. Tyto akce se mohou konat i po dvacáté druhé hodině, 

nicméně nesmí dojít k rušení nočního klidu. Vyjádřilo se tak i Ministerstvo vnitra ve svém dokumentu 

Otázky a odpovědi k problematice nočního klidu a k novele zákona o přestupcích. 

 

9) Sousedská žaloba 

 

Pokud by žádný z těchto kroků nepomohl, máte možnost se obrátit na soud s tzv. sousedskou 

žalobou. Bylo by možné argumentovat, že každotýdenní pořádání svateb a oslav nesplňuje kritérium 

přiměřenosti a jde o obtěžování nad mírou přiměřenou poměrům. Více informací se dočtete v našem 

manuálu Jakou žalobu podat při obtěžování hlukem? 

 

Zpracováno ke dni 12. 6. 2020. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p16-2-c
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p16-2-c
https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/obcan-20/jak-ovlivnit-jednani-zastupitelstva
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p16-1
https://frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/zakladni-informace/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-hlukem
https://frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/zakladni-informace/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-hlukem
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/otazky-a-odpovedi-k-problematice-nocniho-klidu-a-k-novele-zakona-o-prestupcich.aspx
https://frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/zakladni-informace/rada/jakou-zalobu-podat-pri-obtezovani-hlukem
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Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách 

životního prostředí, boje proti korupci a nezákonného postupu úředníků.  

Podrobnější informace o tom, jak poradna funguje, si můžete přečíst ZDE. 

 

 

Podpořte nás svým darem 

Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. Pomozte svým 

finančním darem zachovat kvalitní bezplatné právní poradenství ve veřejném 

zájmu. Pro zaslání daru můžete využít dárcovský formulář.  

Děkujeme. 

 

 

 

Další tipy  

Poradna Frank Bold průběžně zpracovává právní manuály k oblastem, na které se často ptáte.  

Mohlo by Vás zajímat také: 

 

Jaké vyhlášky mohou vydávat obce? 

dostupný z: https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/normotvorba-obce-a-

kraje/normotvorba-obce-a-kraje/rada/jake-vyhlasky-mohou-vydavat-obce 

 

Nabízíme Vám 

Naším cílem je podporovat lidi, kteří se aktivně zajímají o dění kolem sebe – Občany 2.0. Nabízíme 

jim proto služby nad rámec bezplatného právního poradenství. Z Vašeho dotazu jsme nabyli dojmu, 

že právě Vy do kategorie Občan 2.0 patříte, neboť se aktivně zajímáte o dění ve svém okolí a 

informujete o něm ostatní občany. 

 

Staňte se proto i Vy Občanem 2.0 a připojte se tak ke stovkám Občanů 2.0 z celé České republiky, 

kteří se různým způsobem a podle svých možností zapojují do veřejného života. 

 

https://frankbold.org/poradna/pomooc-jak-tady-funguje
https://frankbold.org/podporte-nas
https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/normotvorba-obce-a-kraje/normotvorba-obce-a-kraje/rada/jake-vyhlasky-mohou-vydavat-obce
https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/normotvorba-obce-a-kraje/normotvorba-obce-a-kraje/rada/jake-vyhlasky-mohou-vydavat-obce
http://www.eps.cz/obcandvanula

