
 

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY 

Právo a právní věda 

Katedra správní vědy a správního práva 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Reklamní zařízení umisťovaná a provozovaná 

v blízkosti pozemních komunikací 

 

 

Radim Kostlivý 

 

 

2015



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

„Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Reklamní zařízení umisťovaná a 

provozovaná v blízkosti pozemních komunikací zpracoval sám. Veškeré prameny a 

zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod 

čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.“ 

 

V Brně dne 10. 4. 2015 

 

                                                                        ……………………. 

                                                                                                Radim Kostlivý 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji JUDr. Aleně Klikové, Ph.D. za konzultace, užitečné rady a odbornou pomoc 

při vedení této. 

Dále děkuji plk. Ing. Jindřichu Rybkovi BA a kpt. Ing. Lubomíru Sedlákovi z odboru 

dopravní policie pro Jihomoravský kraj za jejich ochotu podělit se o svůj náhled a 

praktické zkušenosti z oblasti jejich působení. 

Mé poděkování patří rovněž Ing. Vojtěchu Razimovi z Acta Non Verba, o.p.s. a Bc. 

Štěpánu Húževkovi z odboru výstavby a územního plánovaní Brno-Kohoutovice za 

podnětné rozhovory. 

V neposlední řadě děkuji mé rodině a přítelkyni za jejich podporu během psaní této 

práce i celého mého studia.  



4 

Abstrakt 

Tato diplomová práce představuje problematiku reklamních zařízení z pohledu práva. 

Zabývá se především zřizováním reklamních zařízení v různé vzdálenosti od pozemních 

komunikací – a to s ohledem na kategorii dané komunikace, ochranné pásmo a lokalitu. 

Stěžejní část práce se věnuje povolovacímu procesu včetně popisu činnosti jednotlivých 

orgánů, s důrazem na postavení Policie ČR a závaznost jejich stanovisek. Není 

opomenuta ani oblast nepovolených staveb reklamních zařízení. Cílem práce je poukázat 

na nedostatky legislativy upravující umisťování a provozování reklamních zařízení, 

k čemuž využívá i poznatků z praxe. 

Klí čová slova 

reklamní zařízení, venkovní reklama, billboard, pozemní komunikace, silniční ochranné 

pásmo, bezpečnost silničního provozu, stavební úřad, silniční správní úřad, Policie ČR, 

závazné stanovisko 

Abstract 

This thesis presents the issue of advertising devices in terms of law. It deals mainly with 

operation of the advertising devices at various distances from the road – with respect to 

the category of the roads, safety zone and location. The crucial part of this thesis engages 

in the authorization procedure including description of the activities of various offices 

with emphasis on the position of The Police of the Czech Republic and the binding 

character of its opinions. Neither the area of illegal constructions of the advertising 

devices is omitted. The aim of this thesis is to point out the deficiencies of the legislation 

regulating the placement and operation of the advertising devices with respect to 

experience from practice. 

Key words 

advertising device, outdoor advertising, billboard, road infrastructure, road safety zone, 

traffic safety, The Building Authority, Road Administrative Authority, The Police of the 

Czech Republic, binding opinion  
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Seznam použitých zkratek 

stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinný od 1. 1. 2007) 

starý stavební zákon – zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinný do 31. 12. 2006) 

zákon o pozemních komunikacích – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů 

silniční zákon – zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (účinný do 31. 3. 1997) 

správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

soudní řád správní – zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů 

zákon o regulaci reklamy – zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 

doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 

znění pozdějších předpisů 

občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

zařízení pro reklamu – zařízení dle § 3 odst. 2 stavebního zákona, o celkové ploše do 8 

m2, kterým se rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a 

technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3 stavebního zákona 

reklamní zařízení – souhrnný termín pro stavbu pro reklamu dle § 2 odst. 3 stavebního 

zákona a zařízení pro reklamu dle § 3 odst. 2 stavebního zákona 

ZPF – zemědělský půdní fond  
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Úvod 

Tématem této diplomové práce jsou reklamní zařízení umisťovaná a provozovaná 

v blízkosti pozemních komunikací. Toto téma spadá především do oblasti správního 

práva, potažmo veřejného stavebního a silničního práva. Platná právní úprava je však 

bohužel roztříštěna do mnoha zákonných a podzákonných předpisů, což má zároveň 

negativní vliv na nejednotnost právních pojmů. Stěžejními právními předpisy pro tuto 

oblast jsou pak stavební zákon a zákon o pozemních komunikacích. 

Cílem této diplomové práce je komplexně zpracovat problematiku povolování, 

umisťování a provozování reklamních zařízení v různé vzdálenosti od pozemních 

komunikací – a to s ohledem na kategorii dané komunikace, silniční ochranné pásmo a 

to, zda jde o souvisle zastavěné území obce či nikoli. Práce si dále klade za cíl poukázat 

na slabé stránky právní úpravy a také popsat, jaké konkrétní problémy činí tyto nedostatky 

v praxi, a de lege ferenda navrhnout vhodnější řešení. 

Toto téma jsem si vybral z toho důvodu, že se s ním v rámci cestování setkávám již 

od útlého mládí a za tu dobu jsem si k němu z estetického i bezpečnostního hlediska 

vytvořil řadu výhrad. Výběr tématu navíc umocnil fakt, že se jedná o problematiku, které 

dosud nebyla z pohledu práva nikterak uchopena. Odborné knižní publikace se tomuto 

tématu nevěnují praktický vůbec, nebo k němu neuvádí o mnoho více, než se člověk dočte 

ze zákonného ustanovení. Případně je toto téma pojímáno „neprávně“, tedy z hlediska 

obsahu reklamy a jejího vlivu na okolí. K uvedenému tématu pak existuje pouze několik 

(čtyři) odborných článků, které byly navíc napsány před více než deseti lety. Podobně je 

na tom i oblast judikatury, kde i vzhledem k podstatným změnám, které přinesly zejména 

nový stavební zákon v roce 2007 a následně i novela zákona o pozemních komunikacích 

ze září 2012, nejsou zatím žádná relevantní rozhodnutí. Z těchto důvodů byly mé zdroje 

velmi omezené. Využíval jsem tedy alespoň nejnovějších komentářů k daným zákonům, 

dále různých článků a z velké části také cenných informací z praktického fungování této 

problematiky, které mi byly poskytnuty ze strany mých konzultantů. 

Ke zpracování diplomové práce užívám metody popisné a analytické, které jsou 

založeny na správném porozumění dané problematiky s cílem předat ji čtenáři 

v jednotlivých krocích tak, aby se stala snáze pochopitelnou. Dále pracuji s metodou 
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vyhledávací a částečně také využívám komparační metodu, při níž byly zákonné texty 

porovnány v čase a dále konfrontovány s odbornou literaturou a poznatky z praxe. 

Tématika této práce byla kromě odborného vedení diplomové práce diskutována i 

s vedoucím odboru dopravní policie pro Jihomoravský kraj, s plk. Ing. Jindřichem 

Rybkou BA, s dopravním inženýrem kpt. Ing. Lubomírem Sedlákem a dále pak na úseku 

stavebního práva s Bc. Štěpánem Húževkou. 

Celá práce je členěna do několika kapitol a snaží se čtenáře postupně provést celým 

tématem. Úvodní kapitola této práce se věnuje charakteristice právní úpravy, včetně 

stručného nástinu vývoje nejdůležitějších pramenů. Na tu navazuje kapitola zabývající se 

vymezením základních pojmů, ve které jsou podrobněji definovány nejčastěji se 

vyskytující pojmy v souvislosti s tématem. V ní se mimo jiné věnuji LED billboardům a 

také rizikům reklamních zařízení, s důrazem na jejich vliv na bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích. 

Stěžejní část této práce se pak věnuje povolovacím procesům ve vztahu k reklamním 

zařízením. Nejprve na úseku stavebního zákona, později také speciálním režimům na 

úseku zákona o pozemních komunikacích. Část práce se věnuje i následnému řádnému 

provozování reklamních zařízení. Není opomenuto ani vymezení rolí jednotlivých 

správních orgánů s důrazem na postavení Policie ČR jako dotčeného orgánu veřejné 

správy, včetně posuzování závaznosti jejich stanovisek. Dále se práce zabývá zřizováním 

reklamních zařízení s ohledem na jejich vzdálenost od pozemní komunikace. Rozlišuje, 

zda se jedná o zřizování reklamních zařízení přímo na pozemní komunikaci (v režimu 

zvláštního užívání), případně v silničním ochranném pásmu pozemní komunikace, nebo 

mimo působnost těchto režimů. Stejně tak je kladen důraz na rozlišení, zda jde o zřizování 

reklamních zařízení v souvisle zastavěném území obce či mimo něj. Poslední část této 

práce se zabývá problematikou nepovolených reklamních zařízení a popisuje proces při 

jejich odstraňování. 

Závěrem se hodí poznamenat, že s tématem reklamních zařízení souvisí do jisté míry 

také obsah, který tato reklamní zařízení zprostředkovávají. Tomuto tématu se však věnuje 

celá řada jiných odborných textů, navíc pro něj není v této práci dostatečný prostor. 

Z uvedených důvodů se tedy v této diplomové práci nebudu zabývat obsahem těchto 

reklamních zařízení, stejně jako estetikou či reklamními a marketingovými strategiemi. 
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1. Charakteristika právní úpravy 

Právní úprava upravující zřizování, provozování a povolování reklamních zařízení 

v českém právním řádu bohužel netvoří, jak bylo naznačeno v úvodu, nějaký komplexní 

celek, ale je roztříštěná do několika zákonných a podzákonných předpisů. Tyto předpisy 

pak mají povětšinou charakter speciální právní úpravy. Jako více méně jediný obecný 

předpis, který se ke speciální úpravě použije subsidiárně, je brán zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád (dále jen „správní řád“). Z něj na oblast reklamních zařízení dopadají 

především zásady činnosti správních orgánů, či náležitosti správního rozhodnutí, 

stanoviska apod. 

Pro téma této diplomové práce je nejvýznamnějším právním předpisem zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Je to 

stěžejní hmotně i procesně právní předpis především v oblasti zřizování reklamních 

zařízení. Neméně důležitým je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále 

jen „zákon o pozemních komunikacích“), který upravuje speciální pravidla pro zřizování 

reklamních zařízení v blízkosti pozemních komunikací, a to buď přímo na pozemní 

komunikaci (režim zvláštního užívání) nebo v silničním ochranném pásmu. 

Z podzákonných předpisů je na místě zmínit vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, která v § 24d stanovuje základní pravidla pro 

umisťování reklamních zařízení především v trvale zastavěném území. Ta své největší 

uplatnění nachází právě při zřizování reklamních zařízení v souvisle zastavěném území 

obce. 

Jako procesní předpis dopadá z části na danou problematiku zákon č. 150/2002 Sb., 

soudní řád správní (dále jen „soudní řád správní“). Jde o případy žalob proti nečinnosti 

správního orgánu či žalob proti rozhodnutí silničního správního úřadu. 

Výše uvedené prameny nepokrývají veškerou právní úpravu vztahující se k tématu 

práce. Mým cílem bylo pouze stručné představení těch nejzákladnějších pramenů pro tuto 

oblast. Ostatní právní předpisy, které se problematiky reklamních zařízení více či méně 

dotýkají, zmíním v dalších kapitolách diplomové práce, vždy až ve vztahu ke konkrétním 

situacím, jež upravují. 
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1.1 Vývoj právní úpravy v ČR 

Začátkem 90. let byl zaznamenán prudký rozvoj ve zřizování reklamních zařízení 

v blízkosti pozemních komunikací. V té době vnikají nové společnosti zaměřující se na 

venkovní reklamu, na náš nově otevřený trh přichází plno zahraničních společností, které 

s sebou mimo jiné přinášejí nové reklamní formáty, především dnes všem dobře známé 

billboardy. Tento masivní boom tehdejší právní úprava nepředpokládala a reagovala na 

něj až se značným zpožděním. Česká legislativa byla na počátku devadesátých let ve 

vztahu k reklamním zařízením velmi nekonkrétní, což bohužel vedlo k benevolentnosti 

ze strany povolovacích úřadů. Ředitelství silnic a dálnic také uzavíralo s provozovateli 

reklamních zařízení nestandardní nájemní smlouvy na dobu neurčitou, s kterými bojuje 

do dnešních dní.1 Současný stav, který kolem pozemních komunikací vidíme dnes, je tedy 

z velké části odrazem právě tohoto období. 

Celkově by se dalo konstatovat, že vývoj právní úpravy v oblasti reklamních zařízení 

neprochází od vzniku českého samostatného státu příliš častými změnami. V průběhu let 

docházelo spíše k drobným změnám, které podrobněji zmíním dále v textu přímo u dané 

oblasti. Již na tomto místě bych ale rád vyzdvihl tři významné změny ve vztahu 

k reklamním zařízením, které se zároveň týkají dvou nejdůležitějších předpisů. 

Chronologicky vzato, prvním positivním krokem k větší regulaci reklamních zařízení 

bylo schválení nového zákona o pozemních komunikacích, který k 1. 4. 1997 nahradil 

zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „silniční zákon“). V § 20 

silničního zákona byl sice stanoven zákaz na vozovce a krajnicích dálnic, silnic a místních 

komunikací umisťovat předměty tvořící pevnou překážku, s výjimkou dopravních značek 

a dopravních zařízení, nicméně v odůvodněných případech silniční správní úřad 

povoloval výjimky z tohoto zákazu. Až zákona o pozemních komunikacích v § 25 odst. 

4 písm. c) poprvé zmínil konkrétně „umisťování reklamních poutačů, jiných 

propagačních nebo reklamních zařízení a jiných zařízení nebo předmětů, zejména 

prodejních nebo zábavních.“ Viditelnější změna proběhla u režimu silničního 

ochranného pásma, kde ustanovení § 11 odst. 2 silničního zákona jen suše stanovovalo, 

že „v silni čních ochranných pásmech je zakázána nebo omezena činnost, která by mohla 

ohrozit dálnice, silnice nebo místní komunikace nebo provoz na nich; příslušný silniční 

                                                 
1 Jak je to s billboardy doopravdy? EPOD.cz [online]. Publikováno v lednu 2012 [cit. 3. 4. 2015]. 
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správní orgán povoluje v odůvodněných případech výjimky z tohoto zákazu nebo 

omezení.“ Naproti tomu ustanovení § 31 zákona o pozemních komunikacích již 

konkrétněji stanovilo podmínky, za kterých může být reklamní zařízení v tomto silničním 

ochranném pásmu umístěno a provozováno. Tedy pouze v případě, pokud nemůže být 

reklamní zařízení zaměněno s dopravními značkami nebo s dopravními zařízeními nebo 

pokud nemůže oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace. Povolení vydává opět 

příslušný silniční správní úřad, nicméně nově byl přidán požadavek na předchozí souhlas 

Ministerstva vnitra (jde-li o dálnice a o rychlostní silnice) a v ostatních případech 

předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR. I na tomto ustanovení je vidět vývoj, 

jímž problematika reklamních zařízení postupně procházela. Původně jeden odstavec se 

rozrostl až na dnešních 11 odstavců. 

Druhým významným krokem byl nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. účinný od 1. 

1. 2007, který nahradil stavební zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (dále jen „starý stavební zákon“). Ten ve vztahu k reklamním zařízením zpřesnil 

terminologii (stavba pro reklamu, zařízení pro reklamu, viz podrobněji podkapitola 2.3 

Reklamní zařízení) a především zjednodušil proces povolování reklamních zařízení. Jeho 

největší přínos ale dle mého názoru přinesl ve vztahu k definování zastavěného a 

nezastavěného území, jehož závaznost daná územním plánem je v současné právní úpravě 

nepřekročitelná (až na výjimky), což za účinnosti starého stavebního zákona podle praxe 

stavebních úřadů bohužel ne vždy platilo. 

Poslední a zřejmě i nejvýznamnější změnu přinesl zákon č. 196/2012 Sb., který k 1. 

9. 2012 novelizoval zákon o pozemních komunikacích. Jeho největší přínos tkví v tom, 

že z dálnic a silnic I. třídy a jejich silničních ochranných pásem (čili mimo souvisle 

zastavěné území obce) do pěti let od jeho účinnosti dojde k odstranění drtivé většiny 

reklamních zařízení. Zůstanou pouze reklamní zařízení sloužící k označení provozovny 

(tedy např. k označení čerpací stanice, motelu, autoservisu apod.). Toto odstraňování 

bude probíhat postupně, podle toho, jak budou jednotlivým reklamním zařízením končit 

pětileté lhůty pro povolení ze strany silničního správního úřadu. Dle odhadů odborníků 

by mělo být odstraněno 15 až 20 % z nyní registrovaných 20 000 venkovních reklamních 

zařízeních.2 Ačkoliv je to jistě positivní změna, původní vládní návrh zákona č. 196/2012 

                                                 
2 MASAŘOVÁ, Klára. Billboard – součást outdoorové reklamy aneb Žijeme v džungli? 1. vyd. Ostrava: 
Key Publishing, 2014, s. 85. 
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Sb. schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byl mnohem 

nadějnější. Počítal totiž se zákazem reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu i 

v případě silnic II. a III. třídy a také místních komunikací. Avšak díky pozměňovacímu 

návrhu senátorky Veroniky Vrecionové (ODS) byla nakonec schválena varianta 

zahrnující pouze dálnice a silnice I. třídy. V této na první pohled nenápadné změně se 

skrývá ale jeden háček: do kategorie místní komunikace totiž nepatří jen městské ulice či 

pěší zóny, ale i čtyřproudé výpadovky a okruhy. V Praze se to týká například Městského 

okruhu, magistrály, Strakonické, Rozvadovské spojky či Vysočanské radiály. Tyto velmi 

frekventované silnice s mnoha křižovatkami, kde se jezdí rychlostí 80 i 100 kilometrů za 

hodinu, jsou už dnes reklamními plochami doslova obsypány.3 Jako důvody pro nepřijetí 

absolutního zákazu bylo nejčastěji uváděno, že by to vedlo k výpadkům pro státní 

rozpočet na příjmech z daní a pro obecní rozpočty na příjmech z pronájmu pozemků. 

Například pražský rozpočet by tak údajně přišel o několik desítek milionů korun.4 

V tomto případě společnosti zabývající se venkovní reklamou zastupované Asociací 

venkovní reklamy5 situaci podcenili a schvalování Poslaneckou sněmovnou 8. února 

2012 zaspali. Až poté vydala tato Asociace venkovní reklamy studii6, ve které kritizovala 

vládní návrh a vlastně v ní uváděla stejné argumenty, jako senátorka Vrecionová a další. 

Jisté propojenosti si tak nelze nevšimnout. Nicméně, byl schválen kompromis, který 

nakonec vedl ke spokojenosti všech stran. 

1.2 Základní zásady činnosti správních orgánů 

Kromě právních pramenů mají pro problematiku reklamních zařízení zásadní význam 

některé zásady činnosti správních orgánů. Ty jsou zakotveny v § 2–8 části první 

správního řádu a mají být dle § 177 správního řádu použity při výkonu veřejné správy i 

v případech, když zvláštní zákon neobsahuje úpravu odpovídající těmto zásadám. Tyto 

zásady jsou důležité nejen pro samotné správní řízení, pro samotný proces a postup 

správních orgánů, při kterém dochází k povolování reklamních zařízení, ale zasahují 

                                                 
3 FIALA, Štěpán. Finta senátorky Vrecionové zachraňuje billboardy u městských výpadovek. nechceme-
billboardy.cz [online]. Publikováno 15. 3. 2012 [cit. 28. 3. 2015]. 
4 ČT24. Billboardy omezit jen podél dálnic a hlavních tahů, míní Senát. ceskatelevize.cz [online]. 
Publikováno 14. 3. 2012 [cit. 28. 3. 2015]. 
5 Valná hromada Asociace venkovní reklamy rozhodla na svém jednání dne 21. 10. 2014 o vstupu této 
společnosti do likvidace. Zdroj: http://www.avr.cz/novinky/avr-v-likvidaci/ 
6 Asociace venkovní reklamy. Studie: Novela zákona o pozemních komunikacích z hlediska regulace 
venkovní reklamy. avr.cz [online]. Publikováno 23. 4. 2012 [cit. 3. 4. 2015]. 13 s. 
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rovněž do roviny hmotněprávní, když do jisté míry ovlivňují obsah přijímaných 

rozhodnutí. Účelem a cílem nastavení základních zásad činnosti správních orgánů je 

vytvoření a garance předpokladů a podmínek pro řádný výkon veřejné správy.7 Není však 

cílem této práce vypsat všechny jednotlivé zásady činnosti správních orgánů a podrobně 

je popsat. Bohatě postačí vyzdvihnutí a krátké vysvětlení těch nejdůležitějších z nich. 

Základní zásadou pro jakoukoliv činnost veřejně-mocenské povahy je zajisté zásada 

legality (zákonnosti), která správní orgánům ukládá povinnost postupovat vždy v souladu 

se zákony a ostatními právními předpisy včetně mezinárodních smluv. To se týká jak 

předpisů procesních, tak i hmotněprávních a kompetenčních. Tuto zásadu napomáhá 

správně realizovat zásada přiměřenosti (proporcionality) a zásada zákazu zneužití 

správního rozhodnutí, kdy správní orgán uplatňuje svou pravomoc k těm účelům a 

v takovém rozsahu, v jakém mu byla zákonem svěřena. Na to navazuje zásada souladu 

s veřejným zájmem, která na správní orgán klade požadavek jednat vždy – resp. přijmout 

takové řešení, které bude – v souladu s veřejným zájmem. Neopomenutelnou zásadou je 

i zásada materiální pravdy, která správnímu orgánu ukládá povinnost, aby byl vždy 

zjištěn takový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.8 

Důležitou zásadou je zásada předvídatelnosti (legitimního očekávání), která 

správním orgánům ukládá dbát, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 

případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Ta v praxi zřizování reklamních zařízení není 

příliš uspokojivě naplňována, když dochází k tu benevolentnějšímu, tu zase přísnějšímu 

posuzování při povolování reklamních zařízení, v závislosti na tom, kdo danou věc 

rozhoduje. To potvrzuje i dopravní inženýr Policie ČR Lubomír Sedlák: „Z přístupu 

úřadů vyplývá evidentní nejednotnost v řešení obdobných situací (jak v rámci jednoho 

úřadu, tak v rámci různých úřadů).“ 9 

 Bohužel k ještě méně uspokojivému naplňování dochází v případě zásady vzájemné 

spolupráce správních orgánů a souladnosti postupů. V mnoha případech stavební úřady 

nedbají zamítavého vyjádření posuzující (ne)bezpečnost reklamního zařízení ve vztahu 

k provozu na pozemních komunikacích, které je vydáváno silničním správním úřadem či 

příslušným orgánem Policie ČR, a povolení danému reklamnímu zařízení přesto vydají.

                                                 
7 SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 35-36. 
8 Tamtéž, s. 38-46. 
9 SEDLÁK, Lubomír. E-mailová korespondence [online]. 7. 4. 2015, lubomir.sedlak@pcr.cz. 
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2. Vymezení základních pojmů 

Celá problematika zřizování, umisťování a provozování reklamních zařízení v blízkosti 

pozemních komunikací se opírá o celou řadu pojmů. Ty pojmy, které jsou pro další účely 

práce nejdůležitější, se na následujících řádcích pokusím stručně charakterizovat. Je na 

místě upozornit, že vzhledem k omezenému rozsahu celkové práce na straně jedné, a 

vyššímu množství pojmů na straně druhé, se jedná opravdu o velmi stručnou 

charakteristiku, jejímž cílem není tyto pojmy pojmout v celé své šíři, ale pouze je 

v krátkosti popsat pro lepší pochopení dalších kapitol, které tyto pojmy hojně využívají. 

2.1 Reklama 

Než se dostanu k samotné charakteristice pojmu reklamní zařízení, musím nejprve ve 

stručnosti popsat, co se za tím přídavným jménem „reklamní“, resp. pod pojmem reklama, 

vlastně vůbec skrývá. Každý nějakým způsobem ví, co to slovo znamená, ale je obtížnější 

ho popsat, protože reklama na sebe dokáže vzít nekonečné množství podob. 

Zákonodárce vymezuje pojem reklama v § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), dle kterého se reklamou 

rozumí „oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii10, 

mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje 

zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo 

závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále 

stanoveno jinak.“ Tato definice reklamy je si myslím výstižnější a přesnější než ta, která 

v uvedeném zákoně byla (ačkoliv v § 1 odst. 1) do 31. 5. 2002 a zněla: "Reklamou se pro 

účely tohoto zákona rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, 

služeb nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím komunikačních médií." Účelem 

reklamy je na základě předávaných informací ekonomicky účinným způsobem 

ovlivňovat a řídit poznávací, motivační a rozhodovací procesy cílových skupin ve shodě 

                                                 
10 Komunikačními médii se dle § 1 odst. 3 zákona o regulaci reklamy rozumí „prostředky umožňující 
přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, 
audiovizuální mediální služby na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních 
děl, plakáty a letáky.“  
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se zájmy propagujícího.11 Abych to nějak lépe shrnul, základním definičním pojmovým 

znakem reklamy je cíl, úmysl. Neboli, jakákoliv prezentace v nejširším smyslu slova, 

kterou propagující koná s cílem podpory svých zájmů, naplňuje tento cíl, a je tedy 

reklamou ve smyslu zákona.12 

2.1.1 Regulace reklamy 

Reklama je vždy a všem na očích (což logicky vyplývá z její samotné podstaty), 

nevybíráme si ji, oslovuje nás zadarmo a u některých médií, jako je právě mnou dále 

řešená venkovní reklama, ji ani nelze žádným způsobem odmítnout. Z toho důvodu musí 

být nějakým způsobem regulovaná.13 Samotná regulace reklamy pak obsahuje několik 

mechanismů. Základním mechanismem je platná legislativa, tedy výše zmiňovaný zákon 

o regulaci reklamy. Ten se ve svém § 1 odst. 1 zabývá samozřejmě především obsahem 

samotné reklamy, nikoliv zřizováním reklamních zařízení. Zakazuje reklamu, která je 

nekalou obchodní praktikou, reklamu srovnávací, omezuje reklamy na tabákové a 

alkoholické nápoje, na střelné zbraně a střelivo. Dále upravuje obecné požadavky na 

reklamu a její šíření včetně postihů za porušení těchto i jiných povinností. 

Dalším mechanismem je samoregulace ze strany samotných subjektů reklamního 

průmyslu. Mezi ně patří zadavatelé, kteří za reklamu platí, reklamní agentury, které 

odpovídají za obsah a formu reklamy, a v neposlední řadě také média v roli nosičů 

reklamy. Ti pak sami pro sebe vytvářejí pravidla samoregulace a k dodržování těchto 

pravidel se dobrovolně zavazují. Sami také vykonávají aktivně roli regulátora. Pro tento 

účel vznikla Rada pro reklamu. Pravidla, převážně v oblasti etiky, jsou vyjádřena 

v Kodexu reklamy.14 

Velmi důležitou roli v kontrolním mechanismu představují občanské iniciativy, které 

vznikají jako reakce na fenomén, proti kterému chtějí bojovat nebo na něho alespoň 

upozornit. V rámci České republiky je to například nevládní organizace Nesehnutí, která 

každým rokem pořádá soutěž „Sexistické prasátko“, jejímž cílem je výběrem nejvíce 

sexistické reklamy na billboardech či jiných typech venkovní reklamy upozornit na 

                                                 
11 Ústav silniční a městské dopravy, st. p. Umísťování prostorové propagace v blízkosti dopravních 
komunikací z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Praha, 1992, s. 2. 
12 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2007, s. 74. 
13 Tamtéž, s. 75. 
14 MASAŘOVÁ, op. cit., s. 15-16. 
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neetické, nemorální a celkově nevhodné reklamní sdělení.15 Pro tuto práci je však 

významnější obecně prospěšná organizace Acta non verba, která se snaží poukazovat a 

řešit dlouhodobě neřešené problémy v oblasti veřejného života, především pak venkovní 

reklamu. I díky upozorňování této organizace na nejproblematičtější místa v oblasti 

reklamních zařízení došlo v roce 2012 k již výše zmíněné novelizaci zákona o pozemních 

komunikacích, jejímž výsledkem je, že do pěti let od jeho účinnosti dojde k odstranění 

drtivé většiny reklamních zařízení u dálnic a silnic I. třídy (zůstanou pouze reklamní 

zařízení sloužící k označení provozovny). V současnosti se tato organizace snaží 

upozorňovat především na nebezpečnost dynamických reklamních zařízení, zejména 

LED billboardů.16 Samoregulace a občanské iniciativy pak hledají cesty ke zdokonalení 

legislativy. 

2.2 Venkovní reklama 

Venkovní reklama je, vedle televizní, rádiové, tiskové a internetové reklamy, jedním z 

prostředků reklamy. Tyto prostředky reklamy umožňují komunikaci mezi propagátorem 

a recipientem (příjemcem) a označují se jako mediatypy. Souhrnně pak tvoří tzv. 

mediamix.17 Pod pojmem venkovní reklama si lze představit jakoukoliv komerční 

komunikaci, která je umisťovaná na venkovní nosiče a která působí mimo domov cílové 

skupiny. Těmito nosiči jsou různé billboardy, bigboardy, megaboardy (liší se velikostí – 

rozměry billboardu jsou 5,1 x 2,4 m, bigboardu 3,6 x 9,6 m a megaboardu až 24 x 8 m),18 

citylight vitríny (CLV), abribusy, backlighty, bannery, LCD panely, scrolly atp. Zkráceně 

se venkovní reklama označuje jako OOH (out-of-home), někdy také jako outdoor.19 

Venkovní reklama umožňuje nepřeberné množství různých formátů a provedení, 

díky čemuž může být dělena podle mnoha kritérií; podle velikosti, podle umístění či podle 

vlastností reklamní plochy. Pro potřeby této práce je však stěžejní dělení na statickou a 

dynamickou venkovní reklamu. Statické reklama je charakteristická spíše emotivním 

nábojem než informačním sdělením, jelikož k jejímu vnímání dochází ze strany 

                                                 
15 MASAŘOVÁ, op. cit., s. 38-39. 
16 Tamtéž, s. 41-45. 
17 Mediální slovník. MediaGuru.cz [online]. [cit. 3. 4. 2015]. 
18 Billboardy, bigboardy, megaboardy. QUO-reklama.cz [online]. [cit. 3. 4. 2015]. 
19 MASAŘOVÁ, op. cit., s. 47. 
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konzumenta reklamy pod časovým tlakem.20 Naopak dynamické reklamy jsou založeny 

na prezentaci pohyblivých nápisů a měnících se prvků, díky čemuž snáze zaujmou 

pozornost ze strany příjemce.21 

Venkovní reklama je tedy velmi tvárné a flexibilní médium, které je z hlediska 

recipienta neovlivnitelné. Nelze ji vypnout ani ji přepnout na jinou stanici, jako to lze 

např. u televizního či rozhlasového spotu. I z toho důvodu by měly být při zřizování 

venkovní reklamy (resp. daného reklamního zařízení) posuzovány její účinky k okolí. A 

to jak z hlediska estetického, architektonického, urbanistického, tak především pak 

z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Pro posouzení účinků 

venkovní reklamy jsou důležité tyto znaky: 

a) viditelnost – vzdálenost, ze které je možné rozpoznat reklamní sdělení 

b) úhel prezentace – úhel, ve kterém se nachází reklamní plocha vůči směru dopravy 

c) konkurence – celkové množství reklamních zařízení v zorném poli respondenta 

d) výška umístění reklamních ploch 

e) odchylka – o kolik stupňů musí pozorovatel pootočit hlavu, aby reklamní plochu 

viděl 

f) zastínění – jak dalece je reklamní plocha zastíněná okolními objekty (např. 

budovou či jinými reklamními plochami) 

g) umístění reklamní plochy – volná cesta, chodník, křižovatka22 

Z charakteristických vlastností a z výše uvedených znaků venkovní reklamy pak 

plynou potencionální rizika na její bezprostřední okolí, k čemuž se navíc ještě přidávají i 

další vlivy. Základní nástin těchto rizik se pokusím uvést níže. 

2.2.1 Rizika venkovní reklamy 

Venkovní reklama je důležitým komunikačním nástrojem nejen pro prezentaci 

komerčních zájmů, ale je také zprostředkovatelem různých kulturních či veřejně-

prospěšných informací. Přesto však skýtá řadu rizik, která mohou být dělena do několika 

skupin: nebezpečnost, neestetičnost, neekologičnost a možnost korupce. Každá venkovní 

                                                 
20 MASAŘOVÁ, op. cit., s. 47. 
21 Tamtéž, s. 50. 
22 HRADISKÁ; Elena, LETOVANCOVÁ, Eva. Psychologie marketingových komunikací. 1. vyd. Brno, 
Zlín: VUT v Brně, ve Zlíně, 1999, s. 66. 
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reklama, resp. spíše každé reklamní zařízení, které danou reklamu zprostředkovává, je 

v jistém ohledu a do určité míry nebezpečné, zvláště pokud je umístěno v blízkosti 

pozemní komunikace. Jednotlivá rizika relevantní pro dané reklamní zařízení by pak měla 

být zejména v povolovacím procesu brána v potaz příslušným správním orgánem. 

Nebezpečnost 

Reklamní zařízení v blízkosti pozemních komunikací jsou nebezpečné ze dvou důvodů. 

Prvním důvodem je, že při opuštění vozovky hrozí náraz do konstrukce reklamního 

zařízení. Co takový náraz může způsobit, demonstruje nehoda z března loňského roku 

v Českých Budějovicích, kdy v důsledku nárazu do sloupu reklamního zařízení vyhasl 

život dvaadvacetiletého mladíka.23 Každý rok pak v důsledku nárazu do reklamního 

zařízení přijde o život okolo deseti lidí, což rozhodně není zanedbatelné číslo.24 

Druhým důvodem je, že reklama odvádí pozornost. Je všeobecně známo, že aby 

zpracovatelé reklamy dosáhli svých cílů, vytvářejí a umísťují reklamní zařízení tak, aby 

upoutala pozornost a zapůsobila na vnímající osoby. Pokud by tomu tak nebylo, 

zadavatelé reklamy by do nich neinvestovali. Reklamní zařízení tak představují podněty, 

které vyvolávají na základě vrozené orientační reakce procesy neúmyslné (pasivní) 

pozornosti, které konkurují procesům úmyslné (aktivní) pozornosti, které jsou v případě 

řízení dopravního prostředku zaměřeny především na ovládání vozu, provoz na 

komunikaci a dopravní značení. Jednou ze základních povinností řidiče je přitom dle § 5 

odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

„v ěnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na 

pozemních komunikacích.“ Je tedy evidentní, že jakékoliv zařízení, jehož cílem je upoutat 

pozornost řidiče, představuje potenciální riziko pro veřejný zájem, kterým zájem na 

bezpečném a plynulém provozu na pozemních komunikacích nepochybně je. 

To dokládá i studie odborníků z ČVUT, kteří vyvinuli trenažer, který simuloval jízdu 

městem i volnou krajinou. Počítač přitom snímal pohyby očí řidičů. „Když jeli řidiči za 

jiným autem, koukali na billboard v průměru 0,4 sekund, v sólo jízdě 0,25 sekund a na 

zapamatování poutače potřebovali 1,6 sekundy. Test jednoho řidiče trval zhruba 45 

                                                 
23 MAREK, Lukáš. Řidič v Budějovicích ujížděl policii, narazil do sloupu a zemřel. iDNES.cz [online]. 
MAFRA, publikováno 9. 3. 2014 [cit. 3. 4. 2015]. 
24 TVARŮŽKOVÁ, Lucie. Billboardy nosí smrt. Loni zabily deset lidí. iDNES.cz [online]. MAFRA, 
publikováno 25. 5. 2006 [cit. 9. 4. 2015]. 
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minut, na desetikilometrovém úseku bylo 23 velkoplošných reklam.“ Pomyslným hitem 

byla reklama s částečně obnaženou modelkou. Nevědomky na ni řidiči koukali 0,6 

vteřiny. Tento čas může být přitom rozhodující při střetu dvou aut. Půl sekundy totiž trvá, 

než začne řidič brzdit. A za půl sekundy ujede auto při padesátikilometrové rychlosti 

zhruba osm metrů.25 

Neestetičnost 

Reklamní zařízení jsou výrazným zásahem také do volné krajiny především v blízkosti 

dálnic a silnic. Stejně tak ale zasahují i do veřejných prostranství měst, kde velkou měrou 

ovlivňují architektonický a urbanistický ráz dané obce. V České republice je situace 

především ve větších městech velmi znepokojující. Džungle reklamních nosičů různé 

velikosti, kvality i provedení, vypadá ve srovnání s elegantními reklamními zařízeními 

v západních zemích Evropy nesrovnatelně hůř.26 K jednotlivým důvodům, proč tomu tak 

je, se vrátím v jedné z dalších kapitol. 

Neekologičnost 

Ze všech existujících mediatypů je venkovní reklama, především pak velká reklamní 

zařízení, z hlediska životního prostředí patrně tou nejbezohlednější formou reklamy. 

Narušují krajinný ráz, osvětlené, otočné a digitální reklamní zařízení spotřebovávají 

nemalé množství energie a především osvětlené a LED billboardy silně přispívají ke 

světelnému smogu a komplikují život lidem, kterým svítí do jejich domovů.27 Reklamní 

zařízení by mělo být správně osvětlováno ze shora dolů, v praxi se však spíše vyskytuje 

osvětlení opačné, tedy zdola nahoru, což dále přispívá ke světelnému smogu. To je 

problém především měst a větších obcí. Blíže se ke světelnému smogu vrátím níže 

v oddílu 2.2.2 Dynamická reklama (LED billboardy). 

Možnost korupce 

Zákonodárci, kteří ve vztahu k reklamním zařízením vytvářejí legislativu, jsou zároveň 

těmi, kteří jejich služeb rádi využívají, a to zejména před každými volbami. Trochu 

strašidelně zní pak výrok Boba Mosese, který říká: „Billboardová lobby si chytře 

                                                 
25 WEIKERT, Petr. Billboard s vnadnou ženou řidiče rozptyluje nejvíc. Může to mít fatální následky. 
IHNED.cz [online]. Economia, publikováno 9. 3. 2011 [cit. 4. 4. 2015]. 
26 Argumenty. nechceme-billboardy.cz [online]. [cit. 4. 4. 2015]. 
27 Tamtéž. 
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zavazuje řadu zákonodárců tím, že jim v době volební kampaně poskytuje plochy zdarma. 

Lobby jde bezohledně proti senátorovi, který se opováží postavit se jí tím, že by 

podporoval zákony namířené proti billboardům. Podporuje jeho protivníky, vyvolává 

politické problémy v jeho působišti, nabízí zdarma plochy jeho odpůrcům a posílá své 

agenty, aby jej očerňovali mezi jeho voliči.“ 28 Do jaké míry platí toto také pro české 

prostředí, se můžu jen domnívat. 

Bohužel pochybnosti o tom, z jakých prostředků ta která strana zaplatila velkolepou 

outdoorovou kampaň, provází téměř každé volby. Proto zde dlouho dobu nebyla vůle 

reklamní zařízení nějakým způsobem regulovat a přiblížit nás tak vyspělým zemím, kde 

v nějaké míře regulace venkovní reklamy funguje. Například na sněmovní volby v roce 

2010 získala ČSSD od společnosti Médea vlastněná Jaromírem Soukupem slevu 75 % na 

venkovní reklamu a slevu téměř 90 % na tištěnou inzerci. Obvyklé slevy se přitom 

pohybují kolem 50 % tržní ceny.29 V České republice se dlouho mluví o limitech 

volebních kampaní a povinnosti doložit výdaje na ně. Jediné volby, které jsou tímto 

způsobem zatím upraveny, jsou volby prezidentské. Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů, v § 36–38 řeší financování, limity a 

následné zveřejňování volební kampaně. Nicméně jak praxe ukázala, kde není vůle, tam 

i sebelepší zákon se bude dát nějakým způsobem obejít a nehodící se informace skrýt. 

Míra výše zmíněných rizik venkovní reklamy, potažmo reklamních zařízení, se odvíjí 

od konkrétního záměru daného reklamního zařízení a musí být příslušným správním 

orgánem posuzována individuálně. Mezi odborníky pak panuje shoda, že z hlediska 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je dynamická reklama (zastoupena 

nejčastěji LED billboardy) tou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy. To mě 

spolu s jejich rostoucí popularitou přimělo věnovat jim krátký prostor v této diplomové 

práci. V něm se pokusím o stručné představení s důrazem na rizika spojená 

s provozováním těchto reklamních zařízení v blízkosti pozemních komunikacích. 

                                                 
28 OGILVY, David. Ogilvy o reklamě. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 214. 
29 ŘÍHOVÁ, Barbora. Hodně billboardů za málo peněz. ČSSD získala na kampaň obří slevy. iDNES.cz 
[online]. MAFRA, publikováno 29. 4. 2011 [cit. 4. 4. 2015]. 
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2.2.2 Dynamická reklama (LED billboardy) 

Jako bylo řečeno výše, jedním z trendů poslední doby je dynamická reklama. Jejími 

představiteli jsou v České republice především LED billboardy či velkoplošné obrazovky. 

Ty lze zároveň označit za nejúčinnější nástroje venkovní reklamy dnešní doby. Mezi 

výhody dynamické reklamy bezpochyby patří množství sdělených informací 

potenciálním recipientů reklamního sdělení a dále také okamžité nastavení reklamních 

spotů v reálném čase proveditelné odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače. Zároveň takové 

pohyblivé vizuální (či případně audiovizuální) sdělení patří k nejlépe přijímaným a 

následně uchovávaným sdělením pro recipienta. 

Nevýhodou dynamické reklamy je při zřizování její finanční náročnost za 

technologie a služby s tím spojené. Z pohledu bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích je pak nevýhodou LED billboardů to, co je zároveň jejich předností – tedy 

přílišné působení vedoucí někdy (především v noci) až k oslnění řidičů dopravních 

prostředků, což může mít (a mnohdy také má) za následek vznik dopravní nehody.30 

„Jejich nebezpečnost spočívá v tom, že tvoří výrazné barevně nestálé a pohyblivé pozadí 

k dopravnímu značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a 

tím pádem i méně účinné. Zejména za snížené viditelnosti a v noci působí světelná plocha 

s proměnným vysoce kontrastním motivem velice nepříznivě. Omezuje schopnost řidičů 

dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci,“ říká Jindřich Rybka, vedoucí 

dopravní policie v Jihomoravském kraji.31 LED billboardy rozptylují pozornost nejen 

účastníků provozu na pozemních komunikacích, ale také kolemjdoucích, kteří mohou být 

rozptýlení např. při případném přecházení silnice na přechodu pro chodce. To dokazuje i 

první „zhaslý“ LED billboard v Čechách, který stál u přechodu čtyřproudové ulice, jenž 

zároveň vyhrál jako nejrizikovější místo v anketě Bezpečná cesta do školy.32 Kolik 

dopravních nehod LED billboardy způsobí, je těžké určit, jelikož žádný řidič nepřizná, že 

havaroval proto, že se díval na reklamu. Problém s přibývajícími reklamními 

obrazovkami už řeší i jinde ve světě, především v USA a v Kanadě. Například vedení 

                                                 
30 MASAŘOVÁ, op. cit., s. 43. 
31 KEMÉNYOVÁ, Zuzana; FAGOTOVÁ, Anna. LED obrazovky jsou nebezpečnější než běžné billboardy. 
Přitom jich stále přibývá. IHNED.cz [online]. Economia, publikováno 30. 7. 2012 [cit. 3. 4. 2015]. 
32 GOLIS, Ondřej. První světelný billboard zhasl. Ohrožoval školáky na přechodu. Lidovky.cz [online]. 
MAFRA, publikováno 1. 5. 2013 [cit. 4. 4. 2015]. 
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amerického Virginia Beach City navrhlo, že LED billboardy by měly mít jen jednu barvu 

a měnit se maximálně jednou za minutu.33 

K dynamické reklamě mají výhrady také astronomové. LED billboardy totiž 

společně s nesprávně osvětlenou statickou venkovní reklamou silně přispívají 

k světelnému znečištění. Astronomům tím zhoršují pozorovací podmínky a lidem se 

ztrácí noc před očima, když jim dynamická reklama v zastavěném území svítí do jejich 

domovů a zhoršují se jim tak podmínky pro zdravý a kvalitní spánek.34 Přitom vyhláška 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve svém § 10 odst. 1 písm. j) 

stanovuje, že stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví 

osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů 

okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných 

právních předpisech, zejména pak následkem „nevhodných světelně technických 

vlastností.“ 

LED billboardy jsou problematické také z pohledu urbanistického a 

architektonického. A to z důvodu, že v praxi má takové reklamní zařízení většinou 

rozměry minimálně bigboardu a bývají nejčastěji umisťovány uvnitř souvisle 

zastavěného území obce. S tím souvisí druhý problém, a to, že díky umisťování 

do souvisle zastavěného území obce nepodléhají povolování ze strany silničního 

správního úřadu ani Policie ČR. Ti, když takový LED billboard vyhodnotí jako ohrožující 

(což v drtivé většině udělají), sice vydají příslušnému stavebnímu úřadu, který danou 

stavbu povoluje, své zamítavé vyjádření, stavební úřady se jím však podle zákona řídit 

nemusí a ve většině případů bohužel ani neřídí. K tomuto problému se pak podrobněji 

vrátím v kapitole 3.3.1 „Nezávazná“ stanoviska. 

2.3 Reklamní zařízení 

Samotnými nositeli venkovní reklamy jsou pak právě reklamní zařízení, což je pojem, 

který používá i zákonodárce. Již několikrát zmiňovaná roztříštěnost právní úpravy se 

projevila i na poli názvosloví, když každý právní předpis „reklamní zařízení“ definuje, 

ale i nazývá odlišným způsobem. Samotný pojem reklamní nařízení se objevuje vlastně 

                                                 
33 KEMÉNYOVÁ, 2012, op. cit. 
34 KONDZIOLKA, Jan. Policie, astronomové a neziskové organizace opět volají po zákazu LED 
billboardů. astro.cz [online]. Publikováno 12. 3. 2014 [cit. 4. 4. 2015]. 
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jen v § 25 odst. 6 písm. c) bod 1. zákona o pozemních komunikacích, který jej definuje 

jako „zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou 

reklamu nebo propagaci.“35 

Předchozí právní úprava, tedy starý stavební zákon účinný do 31. 12. 2006, ve svém § 

71 odst. 2 pro informační, reklamní a propagační zařízení používal souhrnný pojem 

„zařízení“. Nicméně judikatura stanovila, že pro reklamu mohou být využity jak zařízení, 

tak i stavby. Je přitom nerozhodné, zda jde o stavbu movitou, či nemovitou. Byl-li objekt 

pro reklamu posouzen stavebním úřadem jako stavba, pak takový objekt podléhá režimu 

podle stavebního zákona.36 Toto rozhodnutí poté reflektovala i vyhláška č. 137/1998. Sb., 

o technických požadavcích na výstavbu, která ve svém § 60 upravovala „stavby a zařízení 

pro informace, reklamu a propagaci“. Současně účinný stavební zákon používá pro 

„reklamní zařízení“ dvou termínů – stavba pro reklamu a zařízení (pro reklamu). Základní 

odlišností mezi těmito pojmy je velikost celkové plochy. V případě pochybností, zda se 

jedná o stavbu nebo zařízení, stanoví určení stavební úřad svým stanoviskem. Přičemž 

toto stanovisko není závazným stanoviskem dle § 149 správního řádu, nýbrž jde o tzv. 

jiný úkon podle části čtvrté správního řádu. Svých charakterem se blíží osvědčení a 

deklaratornímu rozhodnutí.37 

Rozlišení mezi tím, kdy se jedná o zařízení pro reklamu a kdy už o stavbu, mělo za 

účinností starého stavebního zákona význam pro určení, zda bude stačit pouhé ohlášení 

stavebnímu úřadu (v případě zařízení pro reklamu), či zda již bude nutné získat stavební 

povolení a kolaudační rozhodnutí. Blíže toto rozeberu v podkapitole 4.4 Reklamní 

zařízení v režimu starého stavebního zákona. V současně účinném stavebním zákoně má 

toto rozlišení podobný význam, nicméně došlo pro oba typy k znatelnému zjednodušení 

povolovací procedury. Stavbám pro reklamu nyní postačí získání povolení s ohlášením 

stavby, zatímco zařízení pro reklamu jsou od ohlášení osvobozeny zcela. K tomu se ale 

podrobněji vrátím v kapitole 4. Proces povolování reklamních zařízení, která se zabývá 

procesem povolování reklamních zařízení na úseku stavebního zákona. 

                                                 
35 Srovnej s definicí dle zákona o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 119/2012 Sb., který byl 
účinný do 31. 8. 2012, kde reklamním zařízením byly reklamní poutače, propagační a jiná zařízení, světelné 
zdroje, barevné plochy a jiná obdobná zařízení. 
36 Rozsudek Krajského soud v Českých Budějovicích ze dne 29. 5. 1996, sp. zn. 10 Ca 132/96. 
37 ROZTOČIL, Aleš a kol. Stavební zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 31. 
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2.3.1 Stavba pro reklamu 

„Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“ Takto tautologicky 

zákonodárce vymezil stavbu pro reklamu v § 2 odst. 3 věty čtvrté stavebního zákona. 

Musí se tedy jednat o stavbu ve smyslu definice v předchozí větě, dle které se stavbou 

rozumí „veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez 

zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“ Ve vztahu k reklamním zařízením je důležité 

zmínit i tzv. dočasnou stavbu (pro reklamu), což je stavba (pro reklamu), u které stavební 

úřad předem omezí dobu jejího trvání. V praxi je tento institut u reklamních zařízení také 

využíván. Stavbou pro reklamu je dále dle § 3 odst. 2 věty třetí stavebního zákona vždy i 

zařízení o celkové ploše větší než 8 m2. Tady může v praxi docházet k problémům, 

protože ne vždy je snadné danou plochu určit přesně. Reklamní zařízení může být např. 

tvořeno jednotlivými písmeny, popřípadě dalšími prvky nepravidelných tvarů (např. 

různá loga apod.), jejichž plochu nebude možné v některých případech přesně zjistit.38 

Bude tak záležet na posouzení daného stavebního úřadu, pod který pojem daný objekt 

podřadí a jaký postup pro jeho povolení zvolí. 

Za stavbu se dle § 2 dost. 3 věty třetí stavebního zákona považuje také výrobek plnící 

funkci stavby. To je ve vztahu k reklamním zařízením důležité s ohledem k nešvaru 

poslední doby, kdy jsou na pozemcích blízko pozemních komunikací (především pak ve 

městech) umisťovány přívěsy s reklamní plochou. Tomuto problému se pokusili čelit 

v Hradci Králové, když město plošným nařízením zakázalo veškerou reklamu na 

veřejných prostranstvích šířenou jinak, než zařízením zřízeným dle stavebního zákona. 

To však rozpoutalo boj právníků mezi krajským úřadem a magistrátem o to, zda se jedná 

o stavbu dle stavebního zákona (a nelze ji nařízením omezit), či nikoliv. Krajský úřad 

argumentoval, že tyto přívěsy reklamní stavbou ve smyslu zákona jsou, protože jsou na 

ploše větší než 8 m2.39 Svou argumentaci pak mohl dle mého názoru ještě vylepšit právě 

o „výrobek plnící funkci stavby“ obsažený ve větě třetí § 2 odst. 3 stavebního zákona, 

což je poměrně nový institut. Tato věta byla do daného ustanovení včleněna až zákonem 

                                                 
38 MALÝ, Stanislav. Zařízení a stavby pro informace, reklamu a propagaci. Právní rádce. 2005, roč. 13, č. 
6, s. 40. 
39 LUPÍNEK, Tomáš. Přívěsy s billboardy z města nezmizí, kraj zrušil jejich zákaz. HradecKrálové.cz 
[online]. Publikováno 4. 12. 2014 [cit. 4. 4. 2015]. 
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č. 350/2012 Sb., který k 1. 1. 2013 novelizoval stavební zákon. Dle komentáře ke 

stavebnímu zákonu je smyslem tohoto ustanovení postihnout zejména tzv. mobilheimy, 

tedy objekty, které jsou na místo dovezeny a slouží k bydlení, aniž by předtím muselo 

nutně dojít k montáži nebo jiné stavební činnosti, avšak plní funkci stavby.40 Z toho 

usuzuji, že by toto ustanovení mělo pokrýt i takové přívěsy s reklamní plochou, jejichž 

následek, resp. účel jejich užívání je totožný se stavbou pro reklamu dle stavebního 

zákona. 

2.3.2 Zařízení (pro reklamu) 

Definice zařízení je ve stavebním zákoně uvedena kombinací pozitivního a negativního 

vymezení. Zařízením je dle § 3 odst. 2 stavebního zákona „informační a reklamní panel, 

deska, tabule či jiná konstrukce a technické zařízení.“ Negativní vymezení pak navazuje 

na výčet pozitivní v tom, že nejde o stavbu podle § 2 odst. 3 stavebního zákona. Musí jít 

mimo jiné o zařízení, jehož celková plocha nepřekračuje 8 m2. 

Domnívám se, že by bylo pro lepší srozumitelnost vhodnější, kdyby zákonodárce 

místo strohého pojmu „zařízení“ užil pojem „zařízení pro reklamu“. Stavební zákon již 

nyní užívá pojem zařízení i s dalšími dovětky, např. zařízení pro nakládání s odpady, 

zařízení pro přepravu plynu atd. Proto jsem se rozhodl v celé diplomové práci užívat pro 

zařízení dle § 3 odst. 2 stavebního zákona výstižnějšího pojmu zařízení pro reklamu. 

Ačkoliv se nový stavební zákon v definování pojmů oproti předchozí úpravě polepšil, 

pořád zůstává otázkou, který objekt ještě spadá pod termín reklamní zařízení a který již 

nikoliv. Typickým příkladem takových sporných objektů jsou potištěné textilie, 

umisťované často na stavbách nebo lešeních, či reklamy v podobě malby na fasádách 

staveb. Toto téma vyvolalo před lety ještě za účinnosti starého stavebního zákona 

odbornou diskusi, když autoři Macur a Ondruš tyto objekty ve svém článku za reklamní 

zařízení považovali. A to v případech, kdy je jejich záměrem po určitou, relativně delší 

dobu informovat, propagovat či reklamovat určitou skutečnost. Přičemž reklama, 

informace či propagace formou malby na fasádě stavby ve zřetelně větším rozsahu 

vyžaduje dle tehdejší úpravy stavební ohlášení. Naopak takové stavební ohlášení 

nevyžadují reklamní zařízení umísťované na zařízeních stavby včetně lešení, pakliže 

                                                 
40 ROZTOČIL a kol., op. cit., s. 24-25. 
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takové umístění stavební úřad v rámci podmínek stavebního povolení výslovně nezakáže 

nebo neomezí.41 Tomu vzápětí oponovali autoři Kašpar a Pinta tvrzením, že potištěnou 

textilii, plátěný transparent či prostý plakát nelze považovat za konstrukci pro umístění 

reklamy. Za tu lze považovat pouze úchyty pro takové reklamní plachty, nicméně záleží 

na posouzení daného stavebního úřadu, jaký režim pro jejich „povolení“ stanoví.42 

Já se osobně přikláním spíše k tomu názoru, že potištěná textilie i reklama v podobě 

malby na fasádách staveb by měla být považována za reklamní zařízení, které by mělo 

(pakliže dosáhne daných parametrů) podléhat procesu povolování dle stavebního zákona 

(a to i včetně umístění na lešení). Domnívám se totiž, že z hlediska jejich účinků na okolí 

není důležité, zda je např. na stěně budovy reklama formou malby, nebo formou nějaké 

složité konstrukce. Důležitější je její účel, tedy předávání určitých informací za pomoci 

upoutávání pozornosti lidí v dosahu této reklamy. Tuto mou domněnku podporuje i 

současný stavební zákon, který podobným způsobem argumentuje u pojmu „výrobek 

plnící funkci stavby“. Důvodem pro toto přiblížení se ke klasickým stavbám je shodný 

následek, potažmo účel jejich užívání. Proto není na místě je posuzovat odlišným 

způsobem.43 Což se dle mého názoru dá vztáhnout i na reklamní zařízení nesplňující 

technickou stránku zařízení či stavby. Nicméně, i když připustím, že reklamy v podobě 

malby na fasádách staveb nejsou reklamním zařízením, tak pokud byla v jednom z 

procesu povolování na úseku stavebního zákona stanovena barva a druh vnějších úprav 

stavby (např. barva fasády) a následně došlo k přemalování barvy reklamní kresbou či 

nápisem, může stavební úřad zjednat nápravu. A to v rámci stavebního dozoru, tj. výzvou 

k odstranění závady, popř. následně svým nařízením k nezbytné úpravě dle § 137 

stavebního zákona a následně i sankčním vynucením realizace.44 

Rád bych ještě pro účely této práce zdůraznil, že je třeba rozlišovat mezi reklamou a 

reklamním zařízením a tyto dva pojmy nezaměňovat. To, co podléhá stavebnímu zákonu, 

je reklamní zařízení (konstrukce daných rozměrů), nikoliv samotná reklama. Reklama 

tvoří samotný obsah, který podléhá zákonu o regulaci reklamy. Zatímco reklamní zařízení 

                                                 
41 MACUR, Pavel; ONDRUŠ, Radek. Reklamní zařízení v praxi stavebních úřadů. Správní právo. 2004, 
roč. 37, č. 1-2, s. 57-63 
42 KAŠPAR, Jan; PINTA, Jakub. Diskuse: Reklamní zařízení v praxi stavebních úřadů. Správní právo. 
2004, roč. 37, č. 3-4, s. 235-236. 
43 ROZTOČIL a kol. op. cit., s. 25. 
44 MAZANEC, Michal; KŘENKOVÁ, Jitka. Přehled judikatury z oblasti stavebního práva. 1. vyd. Praha: 
ASPI, 2008, s. 959. 
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si lze představit jako rám, do kterého bude daná reklama vsazena, lépe řečeno, na který 

bude reklama umístěna.45 Tedy musí mít vždy „hmotnou“ podstatu. V naprosté většině 

případů stavební úřad povoluje jen prázdný panel, na který bude teprve následně umístěna 

příslušná reklama. Odlišná však bude situace v případech, kdy nosič reklamy a reklama 

bude sama tvořit jeden neoddělitelný celek a stavební úřad se tak bude muset zabývat i 

otázkou obsahu a formy reklamy. Oba případy je však nutné od sebe odlišovat.46 

Ještě je důležité poznamenat, že v této diplomové práci budu v případech, kdy nebude 

důležité rozlišovat mezi stavbou pro reklamu a zařízením pro reklamu, užívat souhrnného 

termínu reklamní zařízení. 

2.4 Pozemní komunikace 

Pro téma této diplomové práce je dále důležité definovat pojem pozemní komunikace, 

určit, co je ještě její součástí, příslušenstvím a co už ne, a také do jakých kategorií se tyto 

komunikace dělí. Jednotlivé odlišnosti následně ovlivňují rozsah celého povolovacího 

procesu, stejně jako působnost správních orgánů. Kromě základního předpisu v podobě 

zákona o pozemních komunikacích je důležitá také vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích. V té jsou k jednotlivým typům pozemních 

komunikací stanoveny další podrobnosti. 

Definice pozemní komunikace se nachází v § 2 odst. 1 zákona o pozemních 

komunikacích, dle kterého je pozemní komunikací „dopravní cesta určená k užití 

silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto 

užití a jeho bezpečnosti.“ Pozemní komunikace je tedy jednou z dopravních cest, kde 

dalšími jsou např. drážní či vodní dopravní cesta. Pozemní komunikace je určena k užití 

motorovými a nemotorovými vozidly, jezdcům na zvířatech, vozkům (řidičům 

potahových vozidel), průvodcům vedených nebo hnaných zvířat a také chodcům, a to 

v mezích zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.47 

                                                 
45 KAŠPAR; PINTA, op. cit., s. 235. 
46 MALÝ, op. cit., s. 40. 
47 KOČÍ, Roman; KUČEROVÁ, Helena. Silniční právo. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, s. 80. 



29 

2.4.1 Kategorizace pozemních komunikací 

Jednotlivé pozemní komunikace se dále dělí do čtyř kategorií, které charakterizují jejich 

dopravní význam a účel. Vzhledem k vlivu těchto kategorií na působnost jednotlivých 

správních úřadů při zřizování reklamních zařízení je třeba si jednotlivé kategorie 

vyjmenovat a ve stručnosti charakterizovat. Pozemní komunikace se dělí na: a) dálnice, 

b) silnice, c) místní komunikace, d) účelové komunikace. Dle § 3 odst. 1 zákona o 

pozemních komunikacích probíhá zařazování do příslušné kategorie na základě 

rozhodnutí silničního správního úřadu, a to po zhodnocení jejího určení, dopravního 

významu a stavebně technického vybavení. 

Dálnice 

Dálnice je v § 4 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích definována jako „pozemní 

komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými 

vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd 

a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.“ Mohou ji použít pouze ta vozidla, 

jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 km/h. V průjezdním úseku pak i 

vozidla, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/h. Její užití je 

zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným. Dálnice označuje vlastník čísly od 1 do 99, 

přičemž před číslicí se uvede písmeno „D“. Vlastníkem dálnic je stát, za který vlastnická 

práva vykonává Ministerstvo dopravy. To svěřilo správu a údržbu státní příspěvkové 

organizaci Ředitelství silnic a dálnic,48 které ve vztahu k reklamním zařízením např. 

uzavírá smlouvy o pronájmu reklamních ploch kolem dálnic. Tyto smlouvy byly 

v minulosti bohužel pro stát uzavírány krajně nevýhodně a pod cenou, za což byli bývalí 

čelní představitelé Ředitelství silnic a dálnic v loňském říjnu protikorupční policií 

obžalováni.49 

Silnice 

Silnice tvoří silniční síť, která je v České republice zároveň ze všech kategorií 

nejrozšířenější. Podle § 5 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je silnice „veřejně 

                                                 
48 KOČÍ; KUČEROVÁ, 2009, op. cit., s. 81. 
49 JIŘIČKA, Jan. Policie navrhla obžalovat exšéfa ŘSD Brunclíka kvůli pronájmu billboardů. iDNES.cz 
[online]. MAFRA, publikováno 18. 10. 2014 [cit. 5. 4. 2015]. 
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přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci.“ 

Silnice se dále podle svého určení a dopravního systému dělí do tří tříd: 

a) silnice I. třídy, která je určena pro dálkovou a mezistátní dopravu 

b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy 

c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení 

na ostatní pozemní komunikace 

Kromě těchto tří tříd existuje ještě jedna speciální subkategorie u silnic I. třídy, tzv. 

rychlostní silnice. Tou je silnice s obdobnými stavebními a dopravně-technickými 

parametry jako dálnice, avšak odlišuje se od ní úrovňovým křížením s ostatními 

pozemními komunikacemi, které je pro dálnice zapovězeno. Její užití je taktéž 

zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným. 

Vlastnictví silnic I. třídy (včetně rychlostních silnic) je totožné s vlastnictvím dálnic. 

Opět jsou ve vlastnictví státu, za který vlastnická práva vykonává Ministerstvo dopravy, 

které dále svěřilo jejich správu a údržbu Ředitelství silnic a dálnic. Vlastníkem silnic II. 

a III. třídy je kraj, na jehož území se dané silnice nacházejí. I kraje si pro účely správy a 

údržby silnic zřizují organizace správ a údržeb silnic, které mají status buď příspěvkových 

organizací, nebo obchodních společností. Silnice I. třídy jsou označovány vlastníkem 

čísly od 1 do 99 a před číslici se uvede písmeno „E“ (u rychlostních silnic písmeno „R“), 

silnice II. třídy čísly od 101 do 999 a silnice III. třídy se označují čtyř až pětimístnými 

čísly podle nejbližší silnice I. nebo II. třídy, případně se doplňuje index malým 

písmenem.50 

Místní komunikace 

Podle § 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je místní komunikace „veřejně 

přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.“ 

Podobně jako silnice se dále dělí do tří tříd.51 Vlastníkem místních komunikací je obec, 

na jejímž území se místní komunikace nacházejí. 

                                                 
50 KOČÍ; KUČEROVÁ, 2009, op. cit., s. 81-82. 
51 Dle § 6 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích jsou to: a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména 
rychlostní místní komunikace a dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech; b) místní 
komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení 
sousedních nemovitostí; c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace místní komunikace 
IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je 
umožněn smíšený provoz (jedná se např. o chodník, obytné a pěší zóny, stezky pro cyklisty apod.). 
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Účelová komunikace 

Účelová komunikace je v § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích definována jako 

„pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby 

vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 

komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“  Účelovými 

komunikacemi jsou tedy např. polní a lesní cesty, příjezdové komunikace k výrobním 

areálům, čerpacím stanicím, ale i komunikace uvnitř výrobních areálů apod. Nemusí mít 

zpevněný povrch a ani nemusí jít o stavbu podle stavebního zákona. Vlastníkem může 

být fyzická nebo právnická osoba. Z toho vyplývá, že vlastníkem může být i obec, stát, 

obchodní společnost apod.52 Stavební zákon účelovým komunikacím na rozdíl od 

ostatních kategorií neposkytuje žádnou právní ochranu. Díky tomu nejsou účelové 

komunikace pro problematiku reklamních nikterak důležité. Když tedy budu užívat 

pojem pozemní komunikace, budu tím myslet dálnice, silnice a místní komunikace. 

Dále se bude zabývat konkrétněji tím, co dalšího zahrnuje pojem pozemní 

komunikace. Toto podrobnější vymezení je důležité z toho důvodu, že v případě 

umisťování reklamního zařízení na pozemní komunikaci, její součásti či příslušenství, 

pak takový záměr podléhá speciálnímu povolování ze strany příslušného silničního 

správního úřadu, a to formou zvláštního užívání podle § 25 zákona o pozemních 

komunikacích. K popisu tohoto režimu se podrobněji vrátím až v podkapitole 5.1 

Reklamní zařízení v režimu zvláštního užívání. 

Silniční pozemek 

Každá pozemní komunikace (vyjma účelové komunikace) je tvořena tělesem (stavbou) 

dálnice, silnice a místní komunikace a silničním pomocným pozemkem. Ty jsou pak 

umístěny na silničním pozemku, což je obdoba stavebního pozemku. 

Těleso (stavba) pozemní komunikace 

Těleso dálnice, silnice a místní komunikace se liší v závislosti na tom, zda se nachází v 

průjezdním úseku53 nebo se nachází mimo zastavěné nebo zastavitelné území. Těleso 

                                                 
52 KOČÍ; KUČEROVÁ, 2009, op. cit., s. 83-84. 
53 Tento pojem dle § 8 zákona o pozemních komunikacích označuje dálnice a silnice vedené územím 
zastavěným nebo zastavitelným, pokud se tím převádí převážně průjezdná doprava tímto územím. 
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dálnice, silnice a místní komunikace mimo území zastavěné nebo zastavitelné je 

ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou 

vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních 

nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat opěrných zdí, tarasů, koruny 

obkladních nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi.54 

Naopak těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno již šířkou vozovky s 

krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch. 

Na náměstích a podobných prostranstvích je šířkou průjezdního úseku šířka pruhu 

odlišeného od okolního povrchu druhem nebo materiálem vozovky nebo plochými rigoly, 

a není-li ani jich, šířka pruhu odpovídající šířce vozovky s krajnicemi navazujících úseků 

silnice.55 

Toto rozlišování mezi průjezdním úsekem a silnicí, dálnicí a místní komunikací 

mimo zastavěné či zastavitelné území je důležité pro správné rozeznání, zda např. 

reklamní zařízení umisťované do záchytného příkopu spadá pod režim tzv. zvláštního 

užívání silnice, dálnice či místní komunikace a potřebuje tedy ke svému umístění 

povolení příslušného silničního správního úřadu. Mimo zastavěné či zastavitelné území 

by takové povolení bylo v daném případě nutností. Zatímco v případě průjezdního úseku, 

kde příslušná komunikace končí krajnicemi, by takové povolení ze strany silničního 

správního úřadu nutné nebylo. Takové reklamní zařízení by pak povoloval pouze místně 

příslušný stavební úřad. Ale k tomu podrobněji až v dalších kapitolách. 

2.4.2 Součásti a příslušenství pozemních komunikací 

Je třeba si dále vymezit, co vše je součástí a příslušenstvím pozemních komunikací, resp. 

součástí a příslušenstvím silnic, dálnic a místních komunikací. Z uvedeného opět vyplývá, 

že zákonná úprava součásti a příslušenství nepřisuzuje účelovým komunikacím. 

Obě definice vycházejí ze zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), který v § 505 za součást věci považuje vše, co k ní podle její povahy náleží a 

nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Součást pozemní komunikace je 

ve vlastnictví vlastníka pozemní komunikace a požívá tedy stejné právní ochrany jako 

                                                 
54 KOČÍ; KUČEROVÁ, 2009, op. cit., s. 90-91. 
55 Tamtéž, s. 91. 
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komunikace sama. Výčet všech součástí obsahuje § 12 zákona o pozemních 

komunikacích, nicméně vzhledem k jeho obšírnosti postačí uvést pouze ty nejdůležitější. 

Jsou to především všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené 

a přídatné pruhy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, mostní objekty 

(nadjezdy), po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, dále tunely, galérie, opěrné, 

zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní 

povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky, svislé dopravní značky, 

zábradlí, odrazníky, svodidla, směrové sloupky, vodorovná dopravní značení, 

protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku. 

Součástmi místních komunikací mohou být (pokud nejsou samostatnými místními 

komunikacemi) i přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími či podchody, pokud nejsou 

samostatnými místními komunikacemi.56 

Příslušenstvím jsou dle § 510 občanského zákoníku naopak věci, které náleží 

vlastníku věci hlavní a jsou určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány v rámci 

jejich hospodářského určení. Kompletní výčet obsahuje ustanovení § 13 zákona o 

pozemních komunikacích, ale uvedu opět jen ty nejpodstatnější. Příslušenstvím tedy jsou 

zařízení pro provozní informace, veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící 

k řízení provozu, silniční vegetace, objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu 

údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace (cestmistrovství) a jejich napojení na 

příslušnou pozemní komunikaci, zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů 

(např. ploty, přechodové můstky, tunely), technická zařízení elektronického mýtného. 

Z těchto výčtů však platí výjimka pro průjezdní úsek dálnice či silnice. V průjezdním 

úseku jsou zábradlí a obdobná zařízení součástmi pouze na mostních objektech a na 

zdech. A vůbec součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná zařízení pro 

zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení a světelná signalizační 

zařízení sloužící k řízení provozu. V souvisle zastavěném území obce patří k příslušné 

dálnici či silnici jen to, co slouží k převedení převážně průjezdné dopravy tímto územím. 

Ostatní věci, i když jsou mimo zastavěné či zastavitelné území součástmi nebo 

příslušenstvím, patří obcím, popřípadě jiným právnickým či fyzickým osobám.57 

                                                 
56 KOČÍ; KUČEROVÁ, 2009, op. cit., s. 87. 
57 FASTR, Pavel; ČECH, Jan. Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, se souvisejícími a 
prováděcími předpisy. 11. aktualiz. a rozš. vyd. podle stavu k 1. 2. 2012. Praha: Linde Praha, 2012, s. 40. 
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Pro všechny pozemní komunikace pak dle § 14 zákona o pozemních komunikacích 

platí, že součástmi ani příslušenstvím nejsou sjezdy nebo nájezdy na sousední 

nemovitosti, označníky zastávek a čekárny linkové osobní dopravy a hromadné veřejné 

dopravy, trolejová vedení a jejich sloupy, motely, motoresty, čerpací stanice pohonných 

hmot, inženýrské sítě, energetická a jiná vedení včetně sloupů těchto vedení (pokud 

neslouží výlučně vlastníkovi dotčené komunikace), reklamní tabule a poutače všeho 

druhu, stánky a jiná pojízdná nebo přenosná prodejní zařízení. 

2.5 Silniční ochranná pásma 

Pro umisťování reklamních zařízení jsou silniční ochranná pásma (vedle režimu 

zvláštního užívání) jedním z nejdůležitějších institutů celého zákona o pozemních 

komunikacích. Pokud totiž není reklamní zařízení umisťováno přímo na pozemní 

komunikaci právě v režimu zvláštního užívání, velmi často jeho umisťování spadne pod 

režim silničního ochranného pásma. Má to ale bohužel své limity, kde v praxi jeden 

z nejproblematičtějších je, že silniční ochranná pásma platí pouze mimo souvisle 

zastavěné území obce. Co je souvisle zastavěným územím obce podrobněji vysvětlím až 

v podkapitole 2.7 Zastavěné území a další jeho variace. 

Silniční ochranná pásma slouží dle § 30 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích 

„k ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 

souvisle zastavěné území obcí.“  Ochranné pásmo může být zřízeno klidně i pouze po 

jedné straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy. Silničním ochranným 

pásmem je dle § 30 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích prostor ohraničený 

svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 

místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 

ostatních místních komunikací I. třídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo 

III. t řídy a místní komunikace II. třídy. 

Platí, že pro případ zřizování a provozování reklamních zařízení u dálnic a 

rychlostních silnic je hranice silničního ochranného pásma posunuta ze 100 na 250 metrů. 
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V praxi je však výsledek tohoto takový, že uprostřed pole sousedícího s dálnicí je 

obrovský reklamní poutač, který krajinu nepěkně hyzdí. Takže ano, takové reklamní 

zařízení na jednu stranu neohrožuje bezpečnost provozu na přilehlé pozemní komunikaci 

v takové míře, jako kdyby byl v její bezprostřední blízkosti, to je však vykoupeno 

zásahem do místní krajiny.58 

Silniční ochranné pásmo vzniká pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, 

silnici a místní komunikace I. nebo II. třídy na základě rozhodnutí o umístění stavby. Není 

tedy rozhodující reálná existence stavby komunikace, ale záměr ji na daném území, na 

základě územního rozhodnutí, v budoucnu vystavět. Stavební úřady musejí k tomuto při 

povolování staveb (včetně reklamních zařízení) přihlížet.59 Smyslem silničních 

ochranných pásem je především ochrana bezpečnosti účastníků provozu na těchto 

komunikacích. Z uvedeného důvodu podléhají silniční ochranná pásma přísnějším 

stavebním, reklamním, ale i pěstebním podmínkám, případně souhlasu silničního 

správního úřadu. Vlastníci pozemků v ochranném pásmu jsou povinni strpět nezbytné 

činnosti vlastníka komunikace. 

Podrobnějšímu popisu silničních ochranných pásem ve vztahu ke 

zřizování reklamních zařízení v nich se budu věnovat především v podkapitole 5.2 

Reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu. 

2.6 Umisťování vs. zřizování reklamních zařízení 

Umisťování a zřizování jsou dva pojmy, které jsou často používány ve spojitosti 

s reklamními zařízeními. Je tedy na místě pokusit se vysvětlit a případně i odlišit jejich 

význam. Oba pojmy se vyskytují v zákoně o pozemních komunikacích a v s nimi 

souvisejících předpisech. Přičemž platí, že terminologie „umisťování“ je ve spojitosti s 

reklamními zařízeními používána do 31. 8. 2012. Zákon č. 196/2012 Sb., který 

novelizoval zákon o pozemních komunikacích, od 1. 9. 2012 ho ve spojení s reklamními 

zařízeními nahradil pojmem „zřizování“. Dnes je tedy v uvedeném zákoně místo 

dřívějšího „umisťování reklamních zařízení“ používáno slovní spojení „zřizování 

                                                 
58 KOČÍ, Roman. Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních 
rozhodnutí a jiných právních aktů. 4. aktualiz. a dopl. vyd. podle právního stavu k 1. 5. 2013. Praha: Leges, 
2013, s. 156. 
59 KOČÍ; KUČEROVÁ, 2009, op. cit., s. 109. 
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reklamních zařízení“. Důvod pro tento krok ze strany zákonodárce není znám, důvodová 

zpráva to nevysvětluje. 

Osobně si pod pojmem „umisťovat“ představuji něco někam situovat či dosazovat na 

místo, zatímco pod pojmem „zřizovat“ spíše něco budovat či zakládat. Tento můj výklad 

potvrzuje i současné znění zákona o pozemních komunikacích, který pojem „umisťovat“ 

používá dnes pouze ve spojení s pojízdným nebo přenosným zařízením.60 Tedy pojmem 

„zřizovat“ ve spojitosti s reklamními zařízeními zákonodárce myslel jejich trvalejší 

umístění. Z toho důvodu, když budu chtít zdůraznit více vybudování reklamního zařízení, 

použiji spíše pojem „zřizovat“, zatímco v případě, kdy bude důležitější zdůraznit spíše 

umístění reklamního zařízení, užiji pojmu „umisťovat“. 

2.7 Zastavěné území a další jeho variace 

Okolo problematiky zabývající se umisťováním reklamních zařízení se v dotčených 

právních předpisech vyskytuje velké množství zdánlivě podobných pojmů typu 

„zastavěné území“, „zastavěné a zastavitelné území“, „souvisle zastavěné území obce“, 

„zastavitelná plocha“ či „nezastavěné území“. Vymezení těchto pojmů je přitom klíčové 

pro správné určení toho, kde lze a kde nelze reklamní zařízení zřídit, zda na daném území 

náhodou neplatí odlišný režim při povolování atp. Důvodem existence těchto mnoha 

variací je to, že na problematiku reklamních zařízení dopadají dva předpisy – stavební 

zákon a zákon o pozemních komunikacích – které si jednotlivé pojmy definují po svém. 

Nejdůležitějšími pojmy jsou určitě zastavěné území a souvisle zastavěné území obce. 

Odlišení obou těchto na první pohled podobných pojmů je stěžejní pro pochopení 

umisťování reklamních zařízení, protože každý z nich značí trochu něco jiného a pro 

problematiku reklamních zařízení je důležité umět tyto pojmy od sebe rozeznat. 

Pojmy dle stavebního zákona 

Stavební zákon pro své účely rozlišuje pojmy zastavěné území, zastavitelnou plochu a 

nezastavěné území. Do zastavěného území spadají dle § 58 stavebního zákona zastavěné 

                                                 
60 Viz § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 7. 3. 2015]. 
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stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace, ostatní veřejná prostranství61 

a další tzv. „obklopené“ pozemky. Naopak do zastavěného území nepatří vinice, 

chmelnice, pozemky zemědělské půdy určené pro zajišťování speciální zemědělské 

výroby (zahradnictví) nebo pozemky přiléhající k hranici zastavěného území 

navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků a pozemky mimo zastavěné území. 

Zastavěné území se zpravidla vymezuje územním plánem, tedy v územně plánovací 

dokumentaci obce (aktualizuje se jeho změnou), případně územně plánovací dokumentaci 

ve formě opatření obecné povahy vydané v samostatném postupu obecním úřadem, nebo 

na požádání úřadem územního plánování. Tento druhý postup je vhodný pro především 

menší obce, pro které není nezbytné pořízení a vydání územního plánu.62 Nemá-li obec 

takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená 

k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (neboli intravilán). 

Zastavitelnou plochu definuje § 2 odst. 1 písm. j) stavebního zákona jako plochu 

vymezenou k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Pro úplnost 

pod písm. f) stejného ustanovení se nachází definice nezastavěného území, což jsou 

pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy. Ve vztahu 

k reklamním zařízením pak platí, že jinde, než v zastavěném území či na zastavitelné 

ploše není možné reklamní zařízení zřídit. Ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona 

uvádí výčet výjimek, které lze umístit i v nezastavěném území. Avšak jsou to zejména 

různé veřejně prospěšné nebo jinak užitečné stavby či zařízení, mezi kterými reklamní 

zařízení pochopitelně nejsou. V případě záměru zřídit reklamní zařízení v nezastavěném 

území tak musí nejprve dojít ke změně stávajícího územního plánu, kde se dané území 

změní na zastavitelnou plochu. 

Pojmy dle zákona o pozemních komunikacích 

Zákon o pozemních komunikacích pro své účely používá dvou termínů: zastavěné a 

zastavitelné území a souvisle zastavěné území obce. Zastavěné a zastavitelné území zákon 

užívá pro případ určení průjezdního úseku. Hranice území zastavěného nebo 

                                                 
61 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou veřejným prostranstvím „všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ 
62 PRŮCHA, Petr; KLIKOVÁ, Alena. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 
s. 37. 
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zastavitelného je obsažena především ve schválené územně plánovací dokumentaci. 

Pokud tomu tak není, určí hranici souvislého zastavění podle stavebně-technických 

podmínek území stavební úřad na návrh silničního správního úřadu a po předchozím 

projednání s obcí, o jejíž území jde. Při určení hranice průjezdního úseku pak stavební 

úřad vychází ze skutečného stavu souvislého zastavění podél komunikace; stavební 

mezery až do 200 m nepřerušují zpravidla souvislé zastavění. Hranici průjezdního úseku 

silnice a dálnice ale nelze ztotožňovat s místem umístění dopravní značky „Obec“, resp. 

„Konec obce“. I v tomto úseku se totiž nemusí vždy jednat o průjezdní úsek. Pravidlem 

to bývá u větších měst, kde na jejich začátcích nebývá tak hustě zastavěné území.63 

Souvisle zastavěné území obce je dle § 30 odst. 3 písm. a) zákona o pozemních 

komunikacích území, kde je “postaveno pět a více staveb odlišných vlastníků, kterým 

bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí.“ Přičemž mezi jednotlivými půdorysy, které se po celém obvodu zvětší o 5 

m, nebude spojnice delší než 75 m. Pro toto území pak neplatí ochrana ze strany silničních 

ochranných pásem. Ačkoliv se právní úprava zabývající se reklamními zařízeními 

neustále zpřísňuje, v případě tohoto ustanovení platí bohužel opačný trend. Původní znění 

zákona o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 347/2009 Sb. účinné do 31. 6. 

2011 totiž definovalo souvisle zastavěné území obce jako území, kde je „postaveno pět 

a více staveb.“ Tím, že do té doby nebylo určeno jaké stavby (klidně tedy i ty bez čísla 

popisného, např. různé altány, kolny, mosty atp.) či jakých vlastníků, platilo silniční 

ochranné pásmo na více místech obcí, než je tomu dnes. Toto se čtyři měsíce nato snažil 

alespoň částečně napravit vládní návrh zákona č. 196/2012 Sb., který novelizoval zákon 

o pozemních komunikacích, ve kterém bylo původně navrženo z daného ustanovení 

vynechat sousloví „odlišných vlastníků“.64 Tato změna bohužel neprošla, zřejmě díky 

lobbingu billboardových společností. Kdyby tento návrh prošel, došlo by ke zpřísnění 

podmínek při umisťování reklamních zařízení alespoň např. v průmyslových zónách, kde 

je mnoho budov, avšak vlastní je pouze jeden vlastník. Hranice souvisle zastavěného 

území obce pak není totožná s hranicí průjezdního úseku obce, protože ten vede i územím 

zastavitelným, kde ještě nemusí stát žádná stavba.65

                                                 
63 KOČÍ; KUČEROVÁ, 2009, op. cit., s. 91-92. 
64 Důvodová zpráva k zákonu č. 196/2012 Sb., změna zákona o pozemních komunikacích. Parlament České 
republiky, Poslanecká sněmovna [online]. Publikováno 8. 11. 2011 [cit. 5. 4. 2015]. s. 11. 
65 FASTR; ČECH, op. cit., s. 97. 
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3. Orgány v procesu povolování reklamních zařízení 

Celkový proces povolování reklamních zařízení se skládá ze dvou samostatných 

povolovacích procesů. Prvním je povolování na úseku stavebního zákona, který dopadá 

na drtivou většinu reklamních zařízení (vyjma reklamních zařízení do 0,6 m2 

umisťovaných mimo silniční ochranná pásma). Druhým je povolování na úseku zákona 

o pozemních komunikacích, do kterého spadají jen některá reklamní zařízení 

(umisťovaná na pozemní komunikaci či do silničního ochranného pásma). Přičemž platí, 

že na některá reklamní zařízení nedopadá ani jeden povolovací proces, na jiná reklamní 

zařízení jeden z nich a na některá dokonce oba procesy povolování. Jednotlivému 

rozlišení, na které reklamní zařízení jaký proces dopadá, se budu věnovat až 

v následujících dvou kapitolách. 

Výkon státní správy v daných povolovacích procesech přisuzuje zákon upravující 

tyto procesy věcně i místně příslušným správním orgánům. Hlavními orgány, které 

v nějaké fázi vydávají žadateli povolení, jsou stavební úřady a silniční správní úřady. 

Vedle nich ale do tohoto procesu povolování v některé fázi vstupují také další typy 

orgánů, tzv. dotčené orgány.66 Těmi jsou zejména Ministerstvo vnitra nebo příslušný 

orgán Policie ČR, případně také příslušný orgán státní památkové péče. Ty jako dotčené 

orgány vydávají závazná stanoviska (pro která byly zákonem zmocněny), kterými se 

rozhodující orgán musí řídit. Případně, pokud nejsou dotčeným orgánem, mohou v rámci 

své činnosti vydávat vyjádření či „nezávazná“ stanoviska, kterými se však rozhodující 

orgán řídit nemusí. Jednotlivými rolemi těchto orgánů ve vztahu k reklamním zařízením 

se budu zabývat v této kapitole. 

3.1 Stavební úřad 

Nejdůležitějším orgánem ve vztahu k zřizování reklamních zařízení je stavební úřad, 

v jehož kompetenci je samotné povolování reklamních zařízení na úseku stavebního 

zákona. Svěřuje se mu působnost jednak ve věcech územního rozhodování, nicméně 

především rozhoduje ve věcech vlastní stavební agendy (tj. zejména přípustnosti staveb, 

                                                 
66 Dle § 136 odst. 1 správního řádu jsou dotčenými orgány a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, 
a b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) 
nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. 
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změn staveb, odstraňování staveb apod.). Pro toto téma je nejdůležitější jeho činnost 

spočívající ve vydávání územního souhlasu s umístěním záměru a následně i vydávání 

souhlasu s ohlášeným záměrem. Stavební úřady by pak měly mít při posuzování 

reklamního zařízení v blízkosti pozemní komunikace na zřeteli, že na uvedený stavební 

záměr dopadá mimo jiné zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

Stavebním úřadem se rozumí na úseku územního rozhodování ve věcech reklamních 

zařízení příslušný obecní či městský úřad, který vykonává tuto svoji působnost jako 

přenesenou. Místní příslušnost konkrétního stavebního úřadu souvisí s územním 

obvodem, v němž se má daný záměr uskutečnit.67 Naproti tomu stavební úřady na úseku 

stavebního řádu jsou rozděleny podle typu staveb, o kterých mají rozhodovat. Dělí se na 

stavební úřady obecné, speciální, vojenské a jiné. Stavební úřady speciální, vojenské a 

jiné mají zákonem přesně vymezenou působnost, které typy staveb mohou rozhodovat. U 

těch staveb, o kterých to zákon neříká, vykonává působnost obecný stavební úřad, což je 

i případ reklamních zařízení. Ve vztahu k reklamním zařízením je to tedy opět nejčastěji 

obecní či městský úřad. Pro obce, jejichž obecní úřad není stavebním úřadem, vykonává 

působnost stavebního úřadu jiný obecní úřad na základě rozhodnutí krajského úřadu dle 

§ 13 odst. 3 stavebního zákona nebo na základě veřejnoprávní smlouvy mezi dotčenými 

obcemi dle § 190 stavebního zákona anebo pověřený obecní úřad.68 

Působnost stavebního úřadu obvykle vykonává specializovaný útvar úřadu, který je 

nazvaný např. jako odbor stavební, či odbor pro výstavbu a územní plánování. Protože se 

v případě povolování záměrů jedná o specifickou odbornou činnost, je pro výkon činnosti 

úředníka na obecném stavebním úřadu nutné splnit kvalifikační požadavky69 dané § 13a 

stavebního zákona. Protože je však problematika reklamních zařízení „poměrně 

jednoduchá“ a „nehrozí“ riziko velkého problému, „že by to na někoho spadlo“, je tato 

agenda zpravidla přenechávána nejméně zkušeným či schopným úředníkům. To se 

samozřejmě odráží v tom, že dané zákony nejsou vždy dobře vykládány a nezřídka také 

                                                 
67 MAREK, Karel; PRŮCHA, Petr. Nové stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 
66-68. 
68 SLÁDEČEK, Vladimír; POUPEROVÁ, Olga a kol. Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. 
vyd. Praha: Leges, 2014, s. 240. 
69 Těmi jsou buď a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve 
studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v 
oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v 
oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. 
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dochází k vydání protizákonného povolení. A to, že je takové povolení v rozporu s 

veřejným zájmem či ohrožující život či zdraví, samozřejmě „nikomu nevadí“, protože 

žadatel dosáhl svého cíle. Nejhorší je, že podobný lehkovážný přístup připouští i jejich 

nadřízení. Vždyť je to přece „jen billboard“.70 

Stavební úřady mají ze zákona chránit důležité zájmy v území a postupovat v souladu 

s cíli a úkoly územního plánování. Dále mají požadovat, aby reklamní zařízení 

respektovaly obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími předpisy. Také mají 

soustavně dozorovat, aby reklamní zařízení neohrožovaly život a zdraví osob, bezpečnost 

a zájmy sousedních staveb. Dále mají dbát na to, aby jimi přijatá řešení byla v souladu s 

veřejným zájmem, mají koordinovat obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých 

zájmů. Navíc, jak bylo naznačeno výše, stavební úřady mají při své činnosti postupovat 

ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránící veřejné zájmy podle zvláštních 

právních předpisů. Ve vztahu k tomuto tématu je to především silniční správní úřad, 

případně také orgán státní památkové péče.71 

Stavební úřady by ale také měly v zájmu dobré správy spolupracovat i s těmi orgány, 

které, byť zákonem nespadají do tzv. dotčených orgánů, mají k posuzované věci lepší 

postavení, např. z hlediska odbornosti. Tady mám na mysli např. vyjádření ze strany 

příslušného orgánu Policie ČR či silničního správního úřadu k vlivu posuzovaného 

reklamního zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Obecný 

stavební úřad totiž není na rozdíl právě od Policie ČR či silničního správního orgánu 

odborně kvalifikovaný k posouzení otázky dopadů stavby na bezpečnost a plynulost 

provozu na pozemních komunikacích. Výsledkem této spolupráce by pak mělo být, že se 

takovým doporučením budou stavební úřady zpravidla řídit, a to ne z důvodu formálního, 

že jim to zákon nařizuje, ale právě z důvodu obsahového. 

3.2 Silniční správní úřad 

Vedle stavebních úřadů je pro některé případy zřizování reklamních zařízení neméně 

důležitý další správní orgán, kterému je věcná působnost vymezena zákonem o 

                                                 
70 HÚŽEVKA, Štěpán. Osobní rozhovor s referentem stavebního úřadu městské části Brno-Kohoutovice. 
Brno, 27. 3. 2015. 
71 JURNÍKOVÁ, Jana a kol. Správní právo – zvláštní část. 6. doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2009, s. 296. 
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pozemních komunikacích. Tímto úřadem je silniční správní úřad, kterým je dle § 40 odst. 

1 daného zákona Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností a obec. Na určitém úseku státní správy jimi mohou být i celní úřady. 

Příslušný silniční správní úřad vydává povolení se zřízením reklamního zařízení na 

dálnici, silnici či místní komunikaci (v režimu zvláštního užívání) podle § 25 odst. 7 

zákona o pozemních komunikacích a dále povolení se zřízením reklamního zařízení 

v silničním ochranném pásmu podle § 31 zákona o pozemních komunikacích. Povolení 

silničního správního úřadu se zřízením reklamního zařízení v režimu zvláštního užívání 

nebo v silničním ochranném pásmu musí být vydáno před samotným povolovacím 

procesem podle stavebního zákona. 

Toto povolení vydává příslušný silniční správní úřad, kterým je pro dálnice a 

rychlostní silnice Ministerstvo dopravy, pro silnice I. třídy (vyjma rychlostních) příslušný 

krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnosti 

a konečně pro místní komunikace je jím příslušný obecní úřad obce. Tuto kompetenci 

vykonávají všechny obecní úřady v České republice, což je především u malých obecních 

úřadů problém, protože nemají dostatečné odborné a personálně silné zázemí. Tento 

problém se navíc prohloubil zrušením okresních úřadů k 1. 1. 2003 zákonem č. 320/2002 

Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 

úřadů, čímž došlo k převedení části agendy právě na menší obce. V praxi pak při procesu 

povolování (nejen) reklamních zařízení dochází k situaci, kdy jeden úředník vykonává 

státní správu nejprve jako silniční správní úřad (např. v případě žádosti o zřízení 

reklamního zařízení na místní komunikaci), poté jako stavební úřad na úseku územního 

rozhodování a nakonec i jako stavební úřad na úseku stavebního řádu.72 Taková situace, 

kdy má jeden člověk zastávat tři různá „řízení“73 a měl by se vždy vcítit do role toho 

daného orgánu a hájit jeho zájem, není podle mého názoru vůbec v pořádku. A logicky 

nemůže přinést stejný výsledek, jako by tak činili t ři různí lidé. Protože je člověk tvor 

pohodlný, v každém z těchto procesů bude mít tendence se rozhodovat spíše podle toho, 

                                                 
72 HÚŽEVKA, Štěpán. Osobní rozhovor s referentem stavebního úřadu městské části Brno-Kohoutovice. 
Brno, 27. 3. 2015. 
73 Ačkoliv v případě povolovacích procesů na úseku stavebního zákona se ve vztahu k reklamním zařízením 
nekoná žádné správní řízení naplňující náležitosti dané § 9 správního řádu. To naplňuje pouze povolovací 
řízení (v režimu zvláštního užíváni či v silničním ochranném pásmu) u silničního správního úřadu podle 
zákona o pozemních komunikacích. 
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jaký krok mu další rozhodování co nejvíce ulehčí. Zároveň bude mít tendence svou 

argumentaci trochu odbít, vždyť to přece v dalším kroku bude mít na stole stejně zase on. 

Řešení této situace bohužel není jednoduché, protože z finančních, odborných i 

kapacitních důvodů jsou možnosti omezené a delegování rozhodování k nadřízenému 

úřadu (např. na kraj) také neshledávám jako ideální. 

Další činností silničního správního úřadu ve vztahu k reklamním zařízením je dle § 

35 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích zjišťování zdrojů ohrožování dálnice, 

silnice a místní komunikace a zdrojů rušení silničního provozu na nich. Takovým zdrojem 

může být i nebezpečné reklamní zařízení, které ohrožuje bezpečnost provozu na dané 

pozemní komunikací. Zjistí-li zdroj ohrožení, nařídí silniční správní úřad jeho 

provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li 

provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění 

zdroje ohrožení na jeho náklady. Paradoxem je, že dané ustanovení nijak neřeší „zdroje 

rušení“ (provozu na ní), tedy dle Fastra a Čecha je v tomto dané ustanovení obsolentní, 

protože ani jiný zákon nestanoví, kdo by mohl nařídit odstranění zdroje rušení. Výhodou 

tohoto ustanovení je, že pravomoc silničních správních úřadů zde ve vztahu k odstranění 

zdroje ohrožení není územně nijak omezena. Tedy ji lze použít i vůči zdrojům za 

hranicemi silničního ochranného pásma nebo uvnitř souvisle zastavěného území obce. 

Oproti režimu zvláštního užívání či režimu silničního ochranného pásma nejde o zákrok 

preventivní, ale až následný. Tedy dané reklamní zařízení musí již existovat a teprve 

potom ji lze považovat za zdroj ohrožení.74 

V neposlední řadě je silničnímu správnímu úřadu dle § 124 zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích, dána pravomoc v provádění prevence v oblasti 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto titulu může silniční správní 

úřad upozorňovat místně příslušný stavební úřad na nebezpečná reklamní zařízení, 

popřípadě může také vstupovat do povolovacího řízení na úseku stavebního zákona. 

Ačkoliv bohužel opět pouze formou vydávání odborných vyjádření či „nezávazných“ 

stanovisek, tedy ne jako dotčený orgán. Přestože nejsou tato vyjádření pro konečné 

rozhodnutí stavebního úřadu nikterak závazná, měl by stavební úřad jejich obsahu 

věnovat maximální důležitost a v nejlepším případě se podle nich i řídit. 

                                                 
74 FASTR; ČECH, op. cit., s. 99-100. 
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3.3 Policie ČR a Ministerstvo vnitra 

Do procesu povolování reklamního zařízení vedeným silničním správním úřadem 

vstupuje při splnění určitých podmínek ještě jeden důležitý orgán státní správy. Tím je 

buď Ministerstvo vnitra (v případě dálnic a rychlostních komunikací) nebo příslušný 

orgán Policie ČR (pro silnice a místní komunikace), kterým ustanovení § 1 zákona č. 

12/1997Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, svěřuje 

působnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.75 

Činnost Policie ČR na úseku posuzování vlivu reklamních zařízení na bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích vykonává dopravně inženýrský úsek místně 

příslušného dopravního inspektorátu. Tam se mu věnují dopravní inženýři, kteří pak 

vydávají orgánům státní správy závazná stanoviska, případně vyjádření týkající se 

dopravně-inženýrské problematiky potřebná pro řízení probíhající v působnosti silničních 

správních úřadů nebo stavebních úřadů.76 

Ve vztahu k procesu povolování reklamních zařízení pak zákon o pozemních 

komunikacích přiděluje statut dotčeného orgánu Ministerstvu vnitra nebo Policii ČR ve 

dvou případech. Při povolování umístění reklamního zařízení na dálnici, silnici či místní 

komunikaci v režimu zvláštního užívání dle § 25 zákona o pozemních komunikacích, do 

kterého vstupují v případě, může-li zřízení reklamního zařízení ovlivnit bezpečnost nebo 

plynulost silničního provozu. Toto posouzení je na uvážení silničního správního úřadu. 

Druhým případem je povolování umístění reklamního zařízení v silničním ochranném 

pásmu dle § 31 zákona o pozemních komunikacích, do něhož Ministerstvo vnitra či 

Policie ČR vstupují vždy. 

Ministerstvo vnitra či Policie ČR pak posuzují takové umístění reklamního zařízení 

zejména z hlediska bezpečného a plynulého provozu na pozemních komunikacích. Pro 

toto posouzení vydalo Ministerstvo vnitra dne 30. 10. 2012 vnitřní nařízení č. 55/2012, 

kterým se definují skutečnosti, které mohou jinak narušit provoz na pozemních 

komunikacích. Mezi tyto negativní skutečnosti v případě reklamních zařízení patří dle čl. 

3 umístění: 

                                                 
75 KOPECKÝ, Zdeněk; PAVLÍČEK, Kamil. Dopravně bezpečnostní činnost (zvláštní část). 1 vyd. Praha: 
POLICE HISTORY, 2006, s. 253. 
76 Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje. policie.cz [online]. Aktualizováno 18. 6. 2013 [cit. 
6. 4. 2015]. 



45 

a) které, svou konstrukcí zakrývá dopravní značku, světelný signál, zařízení pro 

provozní informace nebo dopravní zařízení 

b) v místě častých dopravních nehod 

c) jakýmkoliv způsobem nad dálnicí, silnicí či místní komunikací 

d) ve vzdálenosti menší než 10 metrů od nejbližšího okraje vozovky nebo ve 

vzdálenosti 300 metrů a méně od hranice křižovatky nebo vjezdu a výjezdu 

z odpočívky, světelných signálů či jiného reklamního zařízení. 

Dále může dojít dle čl. 4 k narušení provozu na pozemních komunikacích z hlediska 

provedení reklamního zařízení v případě kdy: 

a) činná plocha reklamního zařízení není v jedné rovině 

b) reklamní zařízení má více než jednu činnou plochu účinnou ve směru jízdy 

c) konstrukce nebo činná plocha reklamního zařízení je pohyblivá nebo proměnná 

d) povrch reklamního zařízení je vyroben z lesklého, odrazivého nebo 

fluorescenčního materiálu. 

Tento výčet je pouze demonstrativní, nařízení dále podrobněji upravuje i umisťování 

reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu atp. Navíc při rozhodování o udělení 

souhlasu může Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR z důvodů hodných zvláštního zřetele 

zohlednit další skutečnosti, které v daném nařízení nejsou uvedené, ale které mohou jinak 

narušit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.77 

Po takovém přezkoumání daného reklamního zařízení vydá Ministerstvo vnitra nebo 

příslušný orgán Policie ČR s takovým záměrem souhlas či nesouhlas ve formě závazného 

stanovisko dle § 149 správního řádu. To následně předá příslušnému správnímu úřadu, 

který vede dané povolovací řízení dle § 25 či § 31 zákona o pozemních komunikacích. 

Tento silniční správní úřad se pak tímto závazným stanoviskem musí řídit a nemůže 

rozhodnout v rozporu s ním. 

3.3.1 „Nezávazná“ stanoviska 

I v dalších případech může příslušný orgán Policie ČR vstupovat do povolovacího 

procesu vedených na úseku stavebního zákona. Bohužel ale již nikoliv v pozici dotčeného 

                                                 
77 Čl. 3-6 nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2012 ze dne 30. 10. 2012, kterým se definují skutečnosti, které 
mohou jinak narušit provoz na pozemních komunikacích. 
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orgánu, z čehož vyplývá, že jeho vyjádření nejsou pro rozhodující správní orgán závazná, 

ale mají formu tzv. „nezávazných“ stanovisek. Tato možnost je stanovena § 124 odst. 9 

písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dle kterého 

Policie ČR vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu tím, že provádí prevenci 

v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Může se tak stát ve dvou 

případech – když si jeho názor vyžádá sám stavební úřad, nebo z vlastní iniciativy 

příslušného policejního orgánu. 

K uplatnění tohoto ustanovení dochází nejčastěji pří záměru zřídit reklamní zařízení 

v souvisle zastavěném území obce, které dle současné právní úpravy nepodléhá 

povolování ze strany silničního správního úřadu ani Policie ČR. Pokud se policejní orgán 

dozví o takovém záměru, předá své vyjádření posuzující dané reklamní zařízení 

s ohledem na bezpečnost provozu na pozemní komunikaci příslušnému stavebnímu 

úřadu. To je v drtivě většině případů zamítavé. Stavební úřad se jím však podle zákona 

řídit nemusí a ve většině případů bohužel ani neřídí. 

K tomu dopravní inženýr Policie ČR Lubomír Sedlák dodává: „V praxi se často 

setkáváme s účelovým přístupem ze strany příslušných úřadů. Když je to pro úřad 

žádoucí, trvá na projednání záměru s Policií ČR (i v případech, kdy stavba nemá žádný 

vliv na bezpečnost silničního provozu a je diskutabilní, zda je policie dotčeným orgánem) 

= úřad si vytváří alibi. Naopak, v případech, kdy stavba má evidentně vliv na provoz na 

přilehlé komunikaci (např. reklama orientovaná výhradně do prostoru pozemní 

komunikace), příslušný úřad Policii ČR k projednání záměru nepřizve a případná 

stanoviska Policie ČR nebere v úvahu a nahradí je „pochybnými“ posudky pseudo-

odborníků z různých oblastí.“78 Těmito odborníky jsou míněni zpravidla různí dopravní 

psychologové, od kterých si billboardové společnosti nechávají zpracovávat „odborné“ 

vyjádření s posouzením vlivu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a 

vstupují s ním do příslušných povolovacích procesů na úseku stavebního zákona. Tím se 

snaží suplovat vyjádření Policie ČR. Stavebním úřadům pak tyto jednostranné posudky 

k vydání povolení bohužel většinou stačí, a to i přesto, že je jim předloženo i opačné 

stanovisko Police ČR. Jejich věcné námitky přitom většinou nejsou žádným způsobem 

vypořádány. 

                                                 
78 SEDLÁK, Lubomír. E-mailová korespondence [online]. 7. 4. 2015, lubomir.sedlak@pcr.cz. 
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Tento stav se snaží napravit výše zmiňovaná obecně prospěšná organizace Acta non 

verba, spolu s dopravní policií a astronomickým ústavem. Společně již v září 2012 vyzvali 

Ministerstvo dopravy ke zpřísnění regulace velkoplošných digitálních reklamních 

zařízení. Klíčovou částí pak bylo ustanovení, podle kterého by mělo být stanovisko 

Policie ČR (případně Ministerstva vnitra) k povolení reklamního zařízení v procesu 

povolování dle stavebního zákona napříště závazné. Na základě této výzvy byla sestavena 

pracovní skupina a nový zákon měl být předložen parlamentu v září 2013. Tehdejší 

koalice i opozice deklarovaly svou podporu tohoto návrhu, nicméně předčasné 

parlamentní volby tomu bohužel zabránily.79 Poslední informace jsou z června loňského 

roku, kdy měl návrh mířit do meziresortního připomínkového řízení.80 Nezbývá než věřit, 

že k nápravě této situace dojde co nejdříve, nejlépe již ve funkčním období této vlády. 

3.4 Orgán státní památkové péče 

Posledním orgánem státní správy, který se v určitých chvílích zapojuje do povolování 

reklamních zařízení (a to především v obcích) je příslušný orgán státní památkové péče. 

Soustavu tvoří Ministerstvo kultury, krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou 

působností. Jejich působnost je dána zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Orgány státní památkové péče mají za cíl chránit kulturní bohatství společnosti, jejichž 

zachování považuje společnost za důležité pro svůj další vývoj.81 

Ve vztahu k procesu povolování reklamních zařízení bývá orgán státní památkové 

péče dotčeným orgánem za situace, kdy dané reklamní zařízení nějakým způsobem 

zasahuje do kulturní památky nebo do nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, 

ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu (souhrnně 

památkově chráněné území). Svými závaznými stanovisky a dalšími formami pak orgán 

státní památkové péče uplatňuje zájmy státní památkové péče v daném procesu. Stavební 

úřad se jimi při svém rozhodování musí řídit. Orgán památkové péče může také 

v památkově chráněném území výrazně omezit zřizování reklamních zařízení, případně 

také některé formy úplně zakázat.

                                                 
79 KONDZIOLKA, 2014, op. cit. 
80 BELICA, Tomáš. Z dálnic mizí do měst. Tady by billboardy mohla zakazovat policie. metro.cz [online]. 
MAFRA, publikováno 20. 6. 2014 [cit. 4. 4. 2015]. 
81 SLÁDEČEK; POUPEROVÁ a kol, op. cit., s. 331-332. 
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4. Proces povolování reklamních zařízení 

Jak již bylo zmíněno v úvodu předchozí kapitoly, proces povolování reklamních zařízení 

může probíhat ve dvou samostatných povolovacích procesech. V této kapitole se 

podrobněji zaměřím na stěžejní z nich – na proces povolování reklamních zařízení 

probíhajícím v rámci stavebního zákona. Tento proces může probíhat různými postupy a 

až na dvou úsecích stavebního zákona. Zaměřím se tedy zejména na vymezení podmínek, 

které jsou z hlediska vlastností reklamních zařízení pro určení jednotlivých postupů 

rozhodující. 

V oblasti stavebního zákona jsou ve vztahu k reklamním zařízením stěžejními 

nástroji územní souhlas na úseku územního rozhodování a v některých případech dále i 

ohlášení stavebnímu úřadu na úseku stavebního řádu. Přičemž pro povolování reklamních 

zařízení platí, že některé musí podstoupit oba tyto procesy, pro jiné postačuje územní 

souhlas a pro ty nejmenší pak platí úplné osvobození. Je důležité hned na začátku 

zdůraznit, že toto povolování stavebního úřadu musí být činěno v souladu s územně 

plánovací dokumentací, která slouží jako podklad pro rozhodování v území. Územně 

plánovací dokumentace je soustava konkretizujících nástrojů územního plánování, která 

navazuje na příslušné územně plánovací podklady a politiku územního rozvoje. Tvoří ji 

zásady územního rozvoje (pro území krajů), územní plán (pro území obcí) a případně také 

regulační plán (v rámci území krajů a obcí).82 V rámci mého tématu se však bližšímu 

popisu územního plánování věnovat nebudu. Zaměřím se až na charakteristiku výše 

zmíněných nástrojů důležitých pro povolení stavebních záměrů s důrazem právě na 

problematiku reklamních zařízení. 

Ještě předtím je na místě jedno upozornění. Jak bylo zmíněno v kapitole základních 

pojmů, stavební zákon nepracuje se souhrnným pojmem reklamní zařízení, ale dělí jej na 

zařízení (pro účely této práce zařízení pro reklamu) do celkové plochy 8 m2 a na stavby 

pro reklamu. Jelikož se jedná o objekty, které se od sebe liší svou povahou i svou 

velikostí, platí pro každý z těchto pojmů jiný postup dle stavebního zákona. Proto budu 

pro potřeby této kapitoly užívat zpravidla tohoto přesnějšího názvosloví. 

                                                 
82 PRŮCHA; KLIKOVÁ, op. cit., s. 26-27. 
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4.1 Územní rozhodování ve vztahu k reklamním zařízením 

Územní rozhodování je jedním z nástrojů územního plánování ve své nejkonkrétnější 

poloze. Je to činnost stavebních úřadů, která je nezbytná pro následnou realizaci 

reklamních zařízení. V rámci územního rozhodování je možné postupovat různými 

postupy, a to od tzv. zkráceného řízení, přes územní souhlas až po vydání klasického 

územního rozhodnutí. Pro potřebu reklamních zařízení se zaměřím pouze na územní 

souhlas. Právní úprava územního rozhodování je obsažena v části třetí stavebního zákona, 

konkrétně v hlavě III., díl 4 a díl 5.83 

Nejprve je nutné vymezit si, co se skrývá pod pojmem územní rozhodnutí. Ten v sobě 

nese několik typů rozhodnutí, přičemž to jsou dle § 77 stavebního zákona rozhodnutí o 

umístění stavby nebo zařízení, rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o změně 

vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a rozhodnutí o 

ochranném pásmu. Ve vztahu ke zřizování reklamních zařízení je nejdůležitější 

rozhodnutí o umístění stavby, resp. jeho zjednodušená podoba vydávaná ve formě 

územního souhlasu. 

Územní rozhodování je první fází povolování staveb, resp. zařízení. Stavební úřad 

v něm rozhoduje o tom, zda lze a případně za jakých podmínek je možné stavbu či 

zařízení umístit na konkrétní pozemek. 

4.1.1 Reklamní zařízení nevyžadující územní rozhodování 

Jak bylo řečeno výše, stavební zákon upřednostňuje zjednodušené postupy, které vedou 

k tomu, že k povolení umístění stavby dojde v mnohem kratším intervalu, než by tomu 

bylo v klasickém územním řízení. Z toho profituje jak samotný žadatel, tak i stavební 

úřad, kterému se tak uleví od zdlouhavého projednávání bagatelních staveb. Snaha o 

minimalizaci zátěže na straně žadatele i stavebního úřadu vedla k tomu, že některé 

„bezvýznamné“ stavby jsou od rozhodnutí o umístění i územního souhlasu úplně 

osvobozeny. Jedná se o stavby vyjmenované v § 79 odst. 2 stavebního zákona, přičemž 

nejdůležitější je osvobození nacházející se pod písm. a) pro zařízení pro reklamu „o 

celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací.“ Toto 

osvobození se však dle odst. 3 nevztahuje na kulturní památky a dále na nemovitosti, 

                                                 
83 MAREK; PRŮCHA. op. cit., s. 66. 
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které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v 

ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 

památkové rezervace nebo památkové zóny.84 Reklamní zařízení v silničním ochranném 

pásmu, v památkově chráněném území, případně ta s celkovou plochou nad 0,6 m2 

podléhají povolení ze strany stavebního úřadu. Těmto povolením a jejich rozlišením se 

budu věnovat v následujících podkapitolách. 

4.1.2 Územní souhlas a reklamní zařízení 

Územní souhlas je, jak bylo řečeno výše, zvláštním a zcela novým institutem, který zavedl 

teprve současně účinný stavební zákon. Záměrem byla snaha zjednodušit a zrychlit 

dosažení cíle, který je jinak sledován územním rozhodnutím. Územní souhlas tedy může 

za splnění určitých okolností nahradit územní rozhodnutí. Vydává se na základě 

oznámení příslušného záměru žadatelem ve zjednodušené proceduře, která není, oproti 

vydávání územního rozhodnutí, správním řízením. Územní souhlas ale nachází 

subsidiární oporu v části čtvrté správního řádu.85 

Žádost o územní souhlas žadatel podává místně příslušnému stavebnímu úřadu na 

formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

V žádosti musí být uvedeno, kromě obecných náležitostí podání,86 údaje o požadovaném 

záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti se také připojuje 

jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.87 Dále musí žadatel v případě, 

že nelze toto právo ověřit dálkovým přístupem do katastru nemovitost, připojit doklad 

prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo 

                                                 
84 Tyto pojmy jsou obsaženy v zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
85 PRŮCHA; KLIKOVÁ, op. cit., s. 58. 
86 Tyto náležitosti jsou dány § 37 odst. 2 správního řádu: „Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci 
se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého 
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její 
podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu 
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, 
identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci 
jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název 
nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu 
pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, 
které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.“  
87 Reklamní zařízení musí být dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, navrženo a provedeno tak, aby splnilo základní požadavky na ochranu zdraví osob, bezpečnosti při 
užívání stavby a bezpečnosti uživatelů okolních staveb. 
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opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. 

Případně lze připojit také souhlas vlastníka. Dále jsou nutné také souhlasy osob, které 

mají vlastnická či jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky 

mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být reklamní zařízení umístěno. To 

platí vždy pro stavby pro reklamu, pro zařízení pro reklamu to platí pouze v případě, 

pokud budou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 metry. 

Takový souhlas pak musí být vyznačen v situačním výkresu. Dále se připojují souhlasná 

stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů.88 Tedy především 

rozhodnutí o povolení vydávaný silničním správním úřadem, jedná-li se o reklamní 

zařízení umisťované na pozemní komunikaci, případně v rámci silničního ochranného 

pásma pozemní komunikace. Podrobnějšímu rozboru celého povolovacího procesu na 

úseku silničního správního úřadu se budu věnovat v nadcházející kapitole této práce. 

Aby pro daný záměr postačoval územní souhlas, musí dojít ke splnění dvou 

podmínek. První z nich je, aby šlo o některý ze záměrů uvedených v § 96 odst. 2 

stavebního zákona. Tuto podmínku splňují jak zařízení pro reklamu, tak i stavby pro 

reklamu. Každý z nich však na základě jiného ustanovení. Územní souhlas postačí dle § 

96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, 

ve kterém se v odst. 2 písm. e) pod bodem 15. nachází i reklamní a informační zařízení 

(tedy zařízení pro reklamu). Stejně tak územní souhlas postačí u ohlašovaných staveb, 

mezi kterými se v § 104 odst. 1 písm. e) nachází také stavby pro reklamu. Druhá 

podmínka požaduje, že se musí jednat o záměr v zastavěném území nebo zastavitelné 

ploše, jímž se poměry v území podstatně nezmění a bude bez nových nároků na dopravní 

a technickou infrastrukturu. Záměr dále nesmí podléhat posouzení jeho vlivů na životní 

prostředí. 

Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje podmínky pro 

vydání územního souhlasu, rozhodne dle § 96 odst. 5 stavebního zákona usnesením o 

provedení územního řízení. Proti tomuto usnesení se nelze odvolat. K takové situaci však 

v případě reklamních zařízení dochází (zdali vůbec) v marginálním množství případů. 

Proto se územním řízením nebudu i s ohledem k omezenému rozsahu této práce 

podrobněji zabývat. V opačném případě, kdy stavební úřad shledá, že oznámený záměr 

                                                 
88 PRŮCHA; KLIKOVÁ, op. cit., s. 60-61. 
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je v souladu se všemi zákonnými požadavky, pak vydá do 30 dní územní souhlas se 

záměrem. Ten nabývá právních účinků dnem doručení žadateli a má omezenou platnost 

2 let ode dne jeho vydání.89 

V průběhu tohoto zjednodušeného postupu se nekoná veřejné ústní jednání a 

nepřichází v úvahu ani uplatňování námitek či připomínek. Z toho vyplývá, že územní 

souhlas nemá povahu správního rozhodnutí dle § 67 odst. 2 správního řádu, což mj. 

znamená, že dotčené osoby nevystupují jako účastníci řízení, a dále není proti územnímu 

souhlasu přípustné odvolání.90 Avšak ne vždy tomu tak bylo. Za správní rozhodnutí ho 

nejprve považoval i Nejvyšší správní soud, když rozsudkem ze dne 22. 1. 2009 

konstatoval, že „územní souhlas je rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s.“91 Tento právní 

názor byl výslovně překonán rozhodnutím rozšířeného senátu Nejvyššího správního 

soudu ze dne 18. 9. 2012,92 který dospěl k závěru, že územní souhlas je úkon podle části 

čtvrté správního řádu a soudní ochrana proti takovému úkonu je přípustná pouze cestou 

žaloby proti nezákonnému zásahu správního orgánu dle § 82 soudního řádu správního.93 

Od 1. 1. 2013 však zákon č. 350/2012 Sb., který novelizoval stavební zákon, zavedl nově 

možnost územní souhlas přezkoumat. A to formou tzv. přezkumného řízení, které lze 

zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Avšak rozhodnutí 

v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy daný územní souhlas 

nabyl právních účinků.94 

4.2 Stavební řád ve vztahu k reklamním zařízením 

Stavební řád je název čtvrté části stavebního zákona, která navazuje na územní plánování 

a územní rozhodování, tedy na povolování umístění záměrů popsané v předešlých 

oddílech. Upravuje především problematiku stavebního řízení a zjednodušených postupů 

při povolování realizace staveb, dále kolaudaci staveb, odstraňování staveb a trestání za 

správní delikty spáchané na úseku stavebního zákona.95 Pro reklamní zařízení je z této 

části nejdůležitější oblast zjednodušeného postupu při povolování realizace staveb 

                                                 
89 PRŮCHA; KLIKOVÁ, op. cit., s. 62. 
90 MAREK; PRŮCHA. op. cit., s. 89-90. 
91 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 22. 1. 2009, sp. zn. 1 As 92/2008 – 76. 
92 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 2 As 86/2010 – 76. 
93 ROZTOČIL a kol., op. cit., s. 401. 
94 PRŮCHA; KLIKOVÁ, op. cit., s. 62. 
95 Tamtéž, s. 79. 
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(konkrétně ohlášení staveb) a dále také oblast odstraňování staveb, které se budu věnovat 

na samý závěr této práce v podkapitole 7.1 Nařízení odstranění reklamního zařízení. 

Zákonodárce, stejně jako v případě územního rozhodování, jde i na úseku stavebního 

řádu cestou upřednostňování zjednodušených postupů. Navíc oproti starému stavebnímu 

zákonu je výrazně rozšířen okruh staveb, které nepodléhají stavebnímu povolení ani 

ohlášení, stejně jako okruh staveb, jež je možné realizovat na základě „pouhého“ 

ohlášení. Zařízení pro reklamu a stavby pro reklamu nejsou tak významnými stavebními 

záměry, aby pro svou realizaci potřebovaly stavební povolení, které je vydáváno ve 

stavebním řízení. Proto se stavebnímu řízením nebudu vůbec zabývat. Na problematiku 

reklamních zařízení dopadá buď zjednodušený způsob ohlašování stavebnímu úřadu 

(platí pro stavby pro reklamu), nebo jsou zcela osvobozena i od tohoto ohlašování (platí 

pro zařízení pro reklamu). Příslušným orgánem vykonávající působnost ve věcech 

stavebního řádu je stejně jako na úseku územního rozhodování stavební úřad. 

4.2.1 Reklamní zařízení nevyžadující stavební ohlášení 

Stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu nevyžadují stavby, terénní úpravy, 

zařízení a udržovací práce, které jsou vyjmenovány v § 103 stavebního zákona. Mezi nimi 

se nacházejí i záměry, které nevyžadovaly ani povolení k umístění (územní souhlas), tedy 

zařízení pro reklamu s celkovou plochou do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma. 

V daném ustanovení se v odst. 1 písm. e) pod bodem 15. nachází také „reklamní a 

informační zařízení“, tedy zařízení pro reklamu, které v územním rozhodování 

potřebovaly územní souhlas. V případě, že stavebník96 u takového záměru podá žádost o 

stavební povolení, případně žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou, stavební úřad 

žádost odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr bez povolení.97 

Pokud chce stavebník provádět na daném reklamním zařízení změny, jež by měly za 

následek překročení uvedených parametrů, je v takovém případě nutné ohlášení 

stavebnímu úřadu. Např. pokud by docházelo k záměru zvětšit celkovou reklamní plochu 

                                                 
96 Stavebníkem je dle § 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona „osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního 
povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále 
osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele 
realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel 
stavby.“ 
97 PRŮCHA; KLIKOVÁ, op. cit., s. 87. 
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u zařízení pro reklamu ze 7,8 m2 na 8,2 m2, čímž by došlo k překročení hranice plochy 8 

m2 odlišující zařízení od stavby. Takové reklamní zařízení by se tak potencionálně stávalo 

de iure stavbou pro reklamu, která potřebuje před provedením takové změny souhlas 

s ohlášením od příslušného stavebnímu úřadu. 

4.2.2 Ohlášení stavby a reklamní zařízení 

Ohlašování stavby je považováno za jednodušší režim, kterým stavební úřad ověřuje, zda 

je možné stavbu realizovat, zda splňuje požadavky kladené na stavby stavebním 

zákonem, ale i vyhláškami a zvláštními stavebními předpisy. Jedná se o jednodušší postup 

stavebního úřadu, který však není správním řízením. Tedy vydaný souhlas s ohlášenou 

stavbou není rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat (stejně jako v případě územního 

souhlasu). Má však subsidiární oporu v části čtvrté správního řádu. Stavby, kterým náleží 

nutnost jejich ohlášení, jsou taxativně vymezeny v § 104 odst. 1 stavebního zákona. Mezi 

nimi jsou pod písm. e) mimo jiné i stavby pro reklamu. 

Jak bylo řečeno výše, než bude stavebník žádat o souhlas s ohlášenou stavbou, musí 

v první řadě získat povolení s umístěním (územní souhlas) a až následně ohlásí stavbu 

stavebnímu úřadu. Žádost o vydání souhlasu se podává místně příslušnému stavebnímu 

úřadu, a to na formuláři, jehož obsahová náležitost jsou stanoveny v příloze č. 8 

k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu. Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o 

pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době 

provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět a zda se k jeho provedení má 

použít sousední nemovitost (v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti). K ohlášení 

se, kromě některých totožných dokladů, které bylo nutné přiložit k žádosti o územní 

souhlas,98 dále připojuje územní souhlas, pokud jej nevydal stavební úřad příslušný k 

povolení stavby, a také projektová dokumentace. Ta obsahuje průvodní zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace 

výstavby a dokumentaci objektů.99 

                                                 
98 Doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; 
souhlasy osob, které mají vlastnická či jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky 
mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být reklamní zařízení umístěno; souhlasná stanoviska, 
popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů. 
99 Bližší požadavky na projektovou dokumentaci upravuje vyhláška č. 499/2006, o dokumentaci staveb. 
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U dočasné stavby je třeba uvést rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku 

po jejím odstranění. Ve vztahu k době trvání je nutné rozlišovat reklamní zařízení podle 

jejich charakteru a návrhu provedení. Ne každé reklamní zařízení musí být dočasné, 

zvláště pokud se bude jednat o reklamní zařízení související s účelem stavby, např. logo 

firmy. Tato zařízení budou u novostaveb pochopitelně posuzována jako její součást, 

avšak u řady existujících staveb jsou podobná reklamní zařízení navrhována dočasně.100 

Dalším úskalím mohou být velká reklamní zařízení typu bigboard či megaboard, která 

mívají hluboké betonové základy. Protože se většinou jedná o stavby pro reklamu větší 

velikosti a jsou navržena jako trvalá, je třeba jejich návrhu věnovat zvýšenou pozornost. 

Stavební úřad po obdržení ohlášení přezkoumá, zda je ohlášení úplné a zda je 

ohlášený záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací 

dokumentací, s územním souhlasem, s předloženými závaznými stanovisky, zda není 

přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, 

ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas. Ode dne podání ohlášení má stavební úřad 

na výše uvedené přezkoumání stanovenou lhůtu 30 dnů. 

Pokud stavební úřad dojde k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje 

podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne 

dle § 107 stavebního zákona usnesením o provedení stavebního řízení (proti tomuto se 

nelze odvolat). K takové situaci však v případě reklamních zařízení dochází (jestli vůbec) 

v zanedbatelném množství případů. Proto se stavebním řízením nebudu i s ohledem 

k omezenému rozsahu podrobněji zabývat. Jsou-li však všechny požadavky splněny, vydá 

v této lhůtě s provedením ohlášeného stavebního záměru souhlas. Oproti právní úpravě 

platné do 31. 12. 2012101 již neplatí tzv. fikce souhlasu s ohlášenou stavbou, která 

nastávala po 40 dnech, pokud stavební úřad do té doby žadateli nedoručil souhlas ani 

zákaz s ohlášenou stavbou. Stavebník tedy již nemůže v případě nečinnosti stavebního 

úřadu začít stavbu realizovat. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení 

stavebníkovi a platí 2 roky ode dne jeho vydání, přičemž tuto dobu nelze prodloužit. Jako 

v případě územního souhlasu lze souhlas přezkoumat v přezkumném řízení, které lze 

zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci 

                                                 
100 KYLAROVÁ, Jitka. Informační, reklamní a propagační zařízení z hlediska stavebního zákona. 
Obchodní právo. 1999, roč. 8, č. 12, s. 15. 
101 Změna byla provedena zákonem č. 350/2012 Sb. 
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v přezkumném řízení v prvním stupni potom nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, 

kdy souhlas nabyl právních účinků.102 

4.2.3 Sloučení územního souhlasu s ohlášením stavby 

S nabytím účinnosti zákona č. 350/2012 Sb., který k 1. 1. 2013 novelizoval stavební 

zákon, byla ustanovením § 96a stavebního zákona zavedena nová možnost vydání 

společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

Pokud stavebník podá současně žádost o územní souhlas podle § 96 odst. 3 stavebního 

zákona a ohlášení stavebního záměru dle jeho § 105 a tyto žádosti splňují všechny 

zákonné požadavky, stavební úřad vydá společný souhlas. Takový souhlas platí opět 2 

roky ode dne jeho vydání a ani tuto platnost nelze prodloužit. Souhlas však nepozbývá 

platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným záměrem již započato.103 Společný souhlas 

je opět úkonem podle části čtvrt správního řádu a jeho přezkoumání je možné 

v přezkumném řízení. Ačkoliv to dané ustanovení výslovně nestanovuje, dle komentáře 

není pochyb o tom, že i pro společný souhlas platí lhůta 1 rok od účinnosti územního 

souhlasu pro jeho zrušení. Tato úprava je speciální ve vztahu k § 156 odst. 2 správního 

řádu, který žádnou lhůtu k přezkoumání aktu dle části čtvrté správního řádu nestanoví.104 

4.3 Reklamní zařízení v režimu starého stavebního zákona 

Drtivá většina reklamních zařízení, která se v České republice nachází, byla na daná místa 

umisťována před rokem 2007, tedy před účinností současného stavebního zákona. Proto 

se hodí aspoň ve stručnosti uvést, jak vypadala tehdejší právní úprava povolovacího 

procesu na úseku starého stavebního zákona a čím se od té současné úpravy lišila. 

Starý stavební zákon upravoval reklamní, informační a propagační zařízení v § 71. 

Ačkoliv starý stavební zákon konkrétně nerozlišoval stavby a zařízení pro reklamu, 

v praxi k tomuto dělení (později i za přispění judikatury, viz podkapitola 2.3 Reklamní 

zařízení) docházelo. V § 32 odst. 2 písm. d) starého stavebního zákona bylo stanoveno, 

že reklamní, informační a propagační zařízení nevyžadují územní rozhodnutí. Stejně tak 

územní rozhodnutí nevyžadovaly dle písm. b) drobné stavby (pro reklamu). Rozlišení na 

                                                 
102 PRŮCHA; KLIKOVÁ, op. cit., s. 91-93. 
103 Tamtéž, s. 63. 
104 ROZTOČIL a kol., op. cit., s. 403-404. 
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stavby a zařízení mělo stejně jako dnes zásadní význam, protože dospěl-li stavební úřad 

k závěru, že již nejde v konkrétním případě o zařízení, ale o stavbu, tak taková stavba 

podléhala ze zákona územnímu rozhodnutí (nešlo-li o drobnou stavbu), dále vyžadovala 

stavební ohlášení, popřípadě povolení a na závěr též kolaudační rozhodnutí. Tedy je 

patrné, že se v případě staveb pro reklamu jednalo o mnohem přísnější režim, než je tomu 

u současně účinného stavebního zákona, dle kterého v případě staveb pro reklamu postačí 

souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou. 

Mimo režim starého stavebního zákona zůstávala dle § 71 odst. 2 stejně jako dnes 

zařízení, jejichž plocha byla menší než 0,6 m2. Ostatní zařízení, která byla větší než 0,6 

m2, byla umístěna na stavbě nebo pozemku a byla viditelná z veřejných prostorů, 

vyžadovala ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební úřad pak mohl stejně jako dnes určit, že 

zařízení je možné provést pouze na základě stavebního povolení. Stavební povolení pak 

bylo dle odst. 4 nutné pro všechna zařízení, která se umisťovala do ochranného pásma 

pozemní komunikace. Oproti současnému stavebnímu zákonu pak odst. 5 stanovoval, že 

ohlášení se nevyžadovalo u označení budov státních nebo samosprávných orgánů a jiných 

veřejných institucí, veřejně prospěšných staveb, stejně jako u budov právnických osob a 

fyzických osob podnikajících. Tedy tzv. označení provozoven. Takovou výjimku dnešní 

stavební zákon nezná, což je dle mého názoru jednoznačně změna k lepšímu. 

Nakonec starý stavební zákon v odst. 6 daného ustanovení zmocňoval obec k vydání 

obecně závazné vyhlášky, v níž mohla stanovit požadavky pro umisťování zařízení ve 

svém územním obvodu z hlediska místních poměrů. Obec tak mohla např. stanovit 

požadavek, aby tato zařízení byla umisťována mimo historické centrum, požadavek na 

umisťování v okrajových částech, požadavek uplatňující vzhled obce atd. Obec však 

nebyla zmocněna k tomu, aby obecně závaznou vyhláškou v celém svém územním 

obvodu umisťování těchto zařízení zakázala a tím omezila výkon práv osob bez 

zákonného zmocnění. Obec rovněž nemohla stanovit požadavky na jejich povolování.105 

Toto zmocňovací ustanovení, které by obce opravňovalo k vydání vyhlášky omezující 

reklamní zařízení, v současném stavebním zákoně bohužel chybí. Což se domnívám, že 

je, oproti předchozímu, tentokrát změnou naopak k horšímu. 

                                                 
105 SAVOTINOVÁ, Albína. Správní řízení v režimu stavebního zákona. Diplomová práce. Brno: 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2006. s. 46-47. 
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4.3.1 Žádost o informace – orlice Mattoni 

Než se budu věnovat další kapitole, rád bych uvedl mnou zjištěné skutečnosti, které se 

týkají reklamních zařízení povolovaných za účinnosti starého stavebního zákona. Ačkoliv 

je i ve starém stavebním zákoně stanoveno, že územní plán vymezuje hranice zastavěného 

a zastavitelného území obce, jeho ochrana není oproti současné právní úpravě tak 

precizně definována. Možná i z toho důvodu jsem došel díky katastrální mapě ke zjištění, 

že většina reklamních zařízení mimo obce, tedy především v okolí dálnic či silnic, nestojí 

dle územního plánu vůbec v zastavěném území nebo na zastavitelné ploše. Ale nejen to, 

v drtivé většině případů stojí dokonce na orné půdě, která požívá ochrany zemědělského 

půdního fondu (dále jen „ZPF“). Tedy zřizovatel takového reklamního zařízení měl před 

samotným povolením na úseku stavebního zákona povinnost dle § 9 zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, získat nejprve souhlas od příslušného 

orgánu ZPF s trvalým, případně alespoň s dočasným odnětím půdy ze ZPF. Z toho 

usuzuji, že tato reklamní zařízení jsou buď zřízena bez vědomí příslušného stavebního 

úřadu, případně povolení nějakým způsobem získala, ač nezákonně. 

V případě jednoho takového reklamního zařízení jsem se rozhodl obrátit se na místně 

příslušný stavební úřad s žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (viz Příloha č. 1). Jde o všem dobře známou orlici 

Mattoni, která se v mém případě nachází na 214. km dálnice D1 poblíž Rousínova (okres 

Vyškov) a která je umístěna na parcelním čísle 2438/56 (viz Příloha č. 2). Dle výpisu 

z katastru nemovitostí je zřízena na orné půdě, která požívá ochrany ZPF (viz Příloha č. 

3). Stavební úřad v Rousínově mi na mých 10 konkrétních otázek zcela nelogicky 

odpověděl pouze to, že nevykonává působnost silničního správního úřadu a ať se obrátím 

na Ministerstvo dopravy (viz Příloha č. 4). Přitom daný stavební úřad, pakliže danou 

stavbu vůbec povoloval, musí mít souhlas Ministerstva dopravy u sebe, protože ten slouží 

jako podklad pro vydání územního rozhodnutí (resp. vůbec pro samotné zahájení řízení!) 

a následně i dalších povolování na úseku stavebního řádu. V současné době vyčkávám, 

zda mi do 30 dní odpoví. Případně bych musel podat stížnost dle § 16a zákona č. 160/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou bych posílal raději již prostřednictvím 

pošty. Nebo danému stavebnímu úřadu rovnou zašlu podnět k odstranění nepovolené 

stavby. Jak daná záležitost dopadne, se ale dozvím bohužel až po odevzdání této 

diplomové práce.
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5. Reklamní zařízení v blízkosti pozemních komunikací 

Nejčastěji se reklamní zařízení nacházejí v blízkosti pozemních komunikací, v horším 

případě i přímo na samotné pozemní komunikaci či její součásti, kde se jejich reklamní 

obsah snaží zaujmout pozornost těch, kdo tímto místem projíždí či prochází. 

Problematika zřizování reklamních zařízení je proto regulována kromě stavebního zákona 

ještě zákonem o pozemních komunikacích, který se snaží negativní vlivy reklamních 

zařízení umisťovaných na pozemních komunikacích či v jejich blízkosti v rámci možností 

usměrňovat. Jak se mu to daří či nedaří, zodpoví tato kapitola. 

Zákon o pozemních komunikacích pro tuto eliminaci negativních vlivů zavádí dva 

režimy – jedním z nich je režim zvláštního užívání dle § 25 a druhým je režim silničního 

ochranného pásma dle § 31. Reklamní zařízení spadající do jednoho z těchto režimů 

podléhají povolovacímu řízení vedeným příslušným správním úřadem. Bohužel tento 

zákon (ani žádný jiný) přímo nereguluje reklamní zařízení v souvisle zastavěném území 

obcí, což je (jak podrobněji uvedu v podkapitole 5.3 Reklamní zařízení v souvisle 

zastavěném území obce) největší problém současně platné legislativy upravující 

problematiku reklamních zařízení. Všechny tyto tři oblasti umisťování reklamních 

zařízení v této kapitole podrobněji rozeberu. 

Ještě předtím je důležité zopakovat to, co tady již padlo mnohokrát, avšak k této 

kapitole to má význam největší. Z hlediska účinků reklamních zařízení na účastníky 

silničního provozu každá reklama orientovaná na pozemní komunikaci zhoršuje 

bezpečnost silničního provozu, neboť odvádí pozornost účastníků provozu od dění na 

silnici, rozptyluje soustředění řidičů, zhoršuje postřehnutí a rozpoznání dopravního 

značení, orientaci a psychickou pohodu řidičů projíždějících vozidel atp. Uvedené znaky 

mají bohužel obtížně měřitelnou míru přípustnosti. Některé předvídatelné situace jsou 

pak právními předpisy stanoveny, avšak výčet konkrétních zdrojů rušení provozu či 

podrobnější vymezení co všechno je a od jaké intenzity účinků přesahuje nepřípustnou 

míru ovlivňování bezpečnosti provozu, žádný předpis neobsahuje. Je tedy na uvážení 

příslušných správních orgánů (silničních správních úřadů a Policie ČR či Ministerstva 

vnitra) situaci konkrétního záměru prověřit a co nejzodpovědněji vyhodnotit. Eventuálně 

udělené povolení může totiž významně ovlivnit něčí zdraví, či dokonce život. 
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5.1 Reklamní zařízení v režimu zvláštního užívání 

V případě umisťování reklamního zařízení přímo na pozemní komunikaci (vyjma účelové 

komunikace), na její součást či pomocný pozemek se použije režim zvláštního užívání 

dle § 25 zákona o pozemních komunikacích. Je to jeden ze stěžejních institutů práva 

pozemních komunikací a zároveň nejčastější agendou, kterou se silniční správní úřady 

zabývají.106 Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je užití jiným 

způsobem nebo k jiným účelům, než pro který je určena. Ve vztahu k reklamním 

zařízením je zvláštním užitím dle odst. 6 písm. c) bodu 1. tohoto ustanovení „užití 

dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro zřizování 

a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem 

prováděnou reklamu nebo propagaci.“ K tomuto zvláštnímu užití dálnice, silnice nebo 

místní komunikace je zapotřebí povolení příslušeného silničního správního úřadu, který 

jej vydává ve správním řízení formou rozhodnutí. Řízení o povolení zvláštního užívání je 

řízení návrhové a zahajuje se na základě podání žádosti fyzické nebo právnické osoby. 

K získání povolení je nutné splnit několik podmínek. První část z nich je stanovena 

v § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Nejprve je nutný souhlas vlastníka107 

dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo 

plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o 

dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie 

ČR. Slovo „může-li“ je zde dle mého názoru nešťastné, protože nechává svým způsobem 

na uvážení silničního správního úřadu, jestli dané reklamní zařízení může ovlivnit 

bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Tudíž zda se na Ministerstva vnitra, či 

příslušný orgán Policie ČR s žádostí o jeho stanovisko vůbec obrátí, či nikoliv. Přitom, 

jak již bylo řečeno mnohokrát, každé reklamní zařízení z povahy věci může ovlivnit 

bezpečnost provozu na dané pozemní komunikaci, tedy by toto stanovisko Ministerstva 

vnitra či příslušného orgánu Policie ČR mělo být požadováno pokaždé. Pakliže si silniční 

správní úřad vyžádá stanovisko od příslušného orgánu, stává se toto závazným 

stanoviskem ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu.108 V případě tohoto ustanovení jsem 

                                                 
106 KOČÍ, 2013, op. cit., s. 156. 
107 Viz výše, nicméně pro připomenutí: v případě dálnic a silnic I. třídy je to Ministerstvo dopravy, v případě 
silnic II. a III. třídy je to kraj a v případě místních komunikací je to příslušná obec. 
108 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice ze dne 10. 2. 2009, sp. zn. 52 Ca 
49/2008. 
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toho názoru, že vynecháním slova „může-li“ z dané věty (čímž by se předchozí souhlas 

Ministerstva vnitra či Policie ČR stal nezbytnou podmínkou pro vydání souhlasu ze strany 

silničního správního úřadu) by se předešlo případnému pohodlnému rozhodování 

silničního správního úřadu, ke kterému současná úprava svádí. Ostatně takto je to již 

vymezeno v § 31, tedy v režimu silničního ochranného pásma. 

Další podmínky nutné pro povolení jsou stanoveny v odst. 7 daného ustanovení. 

Reklamní zařízení nesmí být zaměnitelné s dopravními značkami ani dopravními 

zařízeními a nesmí oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušovat 

provoz na pozemní komunikaci. Je zajímavé, že věta „jinak narušovat provoz na pozemní 

komunikaci“ byla z daného ustanovení novelizujícím zákonem č. 97/2009 Sb. k 16. 4. 

2009 vypuštěna, avšak k 1. 7. 2011 zákonem č. 152/2011 Sb., kterým se novelizoval 

zákon o pozemních komunikacích, tam byla opět doplněna. Jako možné vysvětlení se 

nabízí lobbing ze strany billboardových společností, protože k vypuštění této věty došlo 

v důsledku poslaneckého pozměňovacího návrhu přijatého při projednávání věcně 

nesouvisející předlohy v Poslanecké sněmovně, tedy formou tzv. přílepku.109 Náprava se 

tedy podařila za více než dva roky, když orgány dozoru z hlediska bezpečnosti provozu 

na pozemních komunikacích považovaly vyloučení této věty za nepřijatelné a apelovaly 

na její opětovné navrácení. Argumentovaly, že není v zájmu bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích, aby reklamní zařízení např. ztěžovalo nebo přímo 

znemožňovalo výhled řidiče na dopravní značky či do křižovatky, aby mu bránilo 

výhledu při výjezdu z odpočívky či rozptylovalo jeho pozornost v místě, kde je nezbytné 

s ohledem na další okolnosti soustředit se výlučně na bezpečné řízení vozidla. 

Dále musí být pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, 

vybavena na náklad vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti 

možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení. Přičemž povinnost vybavit 

reklamní zařízení ochranným svodidly byla do zákona o pozemních komunikacích 

včleněna až zákonem č. 97/2009 Sb., který novelizoval zákon o pozemních 

komunikacích, a to k 16. 4. 2009. Ten navíc zavedl jedno důležité přechodné ustanovení. 

To nařizovalo držiteli platného povolení k umístění a provozování reklamních zařízení 

vydané před účinností tohoto zákona a jehož součástí nebyla podmínka zřídit svodidla, 

                                                 
109 Důvodová zpráva k zákonu č. 152/2011 Sb., změna zákona o pozemních komunikacích. Parlament 
České republiky, Poslanecká sněmovna [online]. Publikováno 14. 10. 2010 [cit. 30. 3. 2015]. s. 37. 
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povinnost nejpozději do 31. prosince 2009 tato svodidla zajistit, jinak marným uplynutím 

lhůty takové povolení zaniká. V praxi se pak např. na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem 

nachází velké množství reklamních zařízení, u kterých tato svodidla zřízena stále ještě 

nejsou. A to mám samozřejmě na mysli jen ta reklamní zařízení v bezprostřední blízkosti 

dálnice, která jsou umístěna v příkopu či na krajnici pozemní komunikace (čili v režimu 

zvláštního užívání). Těch je navíc většina. Pokud tedy tato reklamní zařízení stále ještě 

nejsou opatřena svodidly, tak by silničnímu správnímu úřadu (tedy Ministerstvu dopravy) 

dle mého názoru nemělo nic bránit, aby všechna tato reklamní zařízení odstranil. 

Nejzásadnější a jednoznačně positivní změnu (podrobněji k ní v podkapitole 1.2 

Vývoj právní úpravy v ČR) přinesl do zákona o pozemních komunikacích zákon č. 

196/2012 Sb., který od 1. 9. 2012 stanovil, že silniční správní úřad povolí zřízení takového 

reklamní zařízení na dálnici či silnici I. třídy a na jejich pomocném pozemku ve dvou 

případech. V souvisle zastavěném území obce, bude-li sloužit k označení provozovny 

nacházející se ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení. Nebo mimo souvisle 

zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od 

reklamního zařízení. Tyto podmínky pak musí trvat po celou dobu platnosti povolení, 

přičemž zánik některé z nich je povinen vlastník reklamního zařízení oznámit do 30 dnů 

příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který povolení odejme. U silnic II. a III. třídy 

a místních komunikací pak platí dále starý režim povolování. 

Zřízení a provozování reklamního zařízení může povolit příslušný silniční správní 

úřad nejdéle na dobu pěti let. Toto časové omezení přibylo až od 1. 7. 2000, kdy se 

zákonem č. 102/2000 Sb. novelizoval zákon o pozemních komunikacích. Do té doby se 

reklamní zařízení povolovala na dobu neurčitou, což má za následek, že v případě, že od 

té doby nedošlo ke změně místních poměrů (např. z hlediska bezpečnosti) není možné 

zajistit odstranění těchto reklamních zařízení. Proti rozhodnutí o povolení reklamního 

zařízení v režimu zvláštního užívání je přípustné odvolání ve smyslu § 81 a násl. 

správního řádu. To je možné poté napadnout žalobou proti rozhodnutí správního orgánu 

dle § 65 a násl. soudního řádu správního, proti kterému lze následně využít opravný 

prostředek v podobě kasační stížnosti dle § 102 soudního řádu správního. Účastník řízení 

má také možnost odvolat se dle § 149 odst. 4 správního řádu i jen proti obsahu závazného 

stanoviska vydaným Ministerstvem vnitra či příslušným orgánem Policie ČR. O odvolání 

poté rozhoduje orgán nadřízený orgánu příslušnému k vydání tohoto stanoviska. 
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Co se týče praxe umisťování reklamních zařízení na součást pozemní komunikace, 

nejčastěji dochází k umisťování např. na mostní objekty (nadjezdy), svahy, příkopy, 

svodidla, zábradlí (mimo průjezdní úsek), protihlukové stěny, atp. Zejména pak na 

mostních objektech, kde působí reklama přímo na řidiče, jsou reklamní zařízení 

nejnebezpečnější. Souhlasím tedy s názorem Kočího, který se domnívá, že forma 

zvláštního užívání reklamních zařízení by neměla být zákonem vůbec připuštěna, neboť 

reklamní zařízení umístěné na pozemní komunikaci, bezprostředně ohrožuje bezpečnost 

provozu na dané pozemní komunikaci. A to i za situace, kdy jsou tato reklamní zařízení 

technicky (tedy svodidly) zabezpečena proti možnému střetu s vozidlem.110 Což navíc, 

jak dokazuje výše zmíněný poznatek z praxe dálnice D1, stejně většinou neplatí. 

V situaci, kdy chce žadatel zřídit reklamní zařízení mimo dálnici, silnici či místní 

komunikaci, nastupují dva typy režimů, pro které platí odlišné postupy při povolování a 

právní úprava klade na zřizovatele jiné nároky. Na obě takové situace se v následujících 

podkapitolách podrobněji podíváme. 

5.2 Reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu 

Zřizování a provozování reklamních zařízení v rámci silničního ochranného pásma je 

upraveno v § 31 zákona o pozemních komunikacích. To do jisté míry kopíruje umisťování 

reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání. Taktéž musí být souhlas ve formě 

rozhodnutí ze strany silničního správního úřadu pro zřízení a provozování reklamního 

zařízení vydán před samotným povolovacím procesem na úseku stavebního zákona. 

Podobné jsou dále pro povolení základní podmínky.111 Mezi nimi však již není 

požadavek, aby vlastník reklamního zařízení vybavil dané zařízení svodidly, byť se může 

jednat o reklamní zařízení zřízené pár metrů od krajnice a tedy hrozí nebezpečí střetu. 

Toto by mělo být podle mého názoru novelou napraveno. 

K těmto podmínkám oproti zvláštnímu užívání přidává odst. 4 dále ještě další. Před 

souhlasem silničního správního úřadu je totiž za každých okolností nutný souhlas 

buď Ministerstva vnitra, jde-li o silniční ochranné pásmo dálnice či rychlostní silnice, 

                                                 
110 KOČÍ, 2013, op. cit., s 163. 
111 Dle § 31 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích nesmí být reklamní zařízení zaměnitelné s 
dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními 
zařízeními a nesmí oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních 
komunikacích. 
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nebo příslušného orgánu Policie ČR, jde-li o silniční ochranné pásmo silnice (s výjimkou 

rychlostní silnice) či místní komunikace.112 Kromě závazného stanoviska uvedených 

dotčených orgánů si silniční správní úřad vyžádá také souhlas vlastníka dotčené 

nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno. Pokud tento 

souhlas neposkytne, povolení nelze vydat. Tyto podmínky se zákonem č. 196/2012 Sb., 

který novelizoval zákon o pozemních komunikacích k 1. 9. 2012, stejně jako v případě 

zvláštního užíván ještě zpřísnily. Nicméně opět pouze ve vztahu k dálnicím a silnicím I. 

třídy a k jejich pomocným pozemkům (u silnic II. a III. třídy a místních komunikací 

zůstává vše při starém). Od tohoto data lze v silničním ochranném pásmu u těchto typů 

pozemních komunikací  povolit pouze reklamní zařízení sloužící k označení provozovny, 

která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od 

reklamního zařízení. Ministerstvo dopravy se vzhledem k tomuto zpřísnění rozhodlo 

udělat vstřícný krok směrem k vlastníkům provozoven u dálnic či silnic I. třídy. Chystá 

zavést tzv. reklamní značky, tedy dopravní značky s logy komerčních firem. Po vzoru 

Rakouska či Německa tedy budou tyto cedule řidiče informovat, kdo je provozovatelem 

čerpací stanice či občerstvení podél dálnic či silnic I. třídy (a možná i u ostatních 

kategorií).113 To je myslím si rozumné řešení a nemám proti němu žádných výhrad. 

Je důležité zdůraznit, že vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu je 

oprávněn v obecném zájmu umístit na své nemovitosti pouze reklamní zařízení, které 

bylo povoleno! V případě splnění výše uvedených podmínek příslušný silniční správní 

úřad vydá rozhodnutí o povolení zřizovat a provozovat reklamní zařízení právnické nebo 

fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou, nejdéle na dobu pěti let.114 V 

rozhodnutí dále stanoví podmínky pro zřizování a provozování daného reklamního 

zařízení. Co se týče opravných prostředků, platí obdobně jako v případě zvláštního 

užívání (viz předchozí podkapitola). 

                                                 
112 Srovnej s § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, kde není stanovisko Ministerstva vnitra nebo 
Policie ČR pro vydání souhlasu silničním správním úřadem nutnou podmínkou. 
113 SŮRA, Jan; NOVOTNÝ, Pavel. Silnice se přiblíží Západu. Zmizí billboardy, přibudou reklamní značky. 
iDNES.cz [online]. MAFRA, publikováno 4. 4. 2015 [cit. 8. 4. 2015]. 
114 Stejně jako u režimu zvláštního užívání toto časové omezení přibylo až od 1. 7. 2000, kdy se zákonem 
č. 102/2000 Sb. novelizoval zákon o pozemních komunikacích. Do té doby se reklamní zařízení povolovala 
na dobu neurčitou. 
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Opět se ztotožňuji s názorem Kočího,115 že by zřizování a provozování reklamních 

zařízení v silničních ochranných pásmech (stejně jako v režimu zvláštního užívání) mělo 

být zakázáno – bez ohledu na typ pozemní komunikace či zastavitelnost území. 

5.3 Reklamní zařízení v souvisle zastavěném území obce 

Reklamní zařízení zřizovaná a v souvisle zastavěném území obce je vůbec nejpalčivějším 

problémem současné právní úpravy. Regulace na tomto úseku je velmi nedostatečná, 

resp. prakticky žádná. A to i v případě zřizování reklamních zařízení v blízkosti 

pozemních komunikací. Jaký vliv to má na vzhled našich měst, nemusím ani blíže 

rozebírat. Vše řeknou i samotná čísla. V Praze je podle studie OOHmedia okolo 11 803 

oficiálních reklamních ploch. Což je 21 % oficiálních reklamních ploch v celé České 

republice. Oproti celému Karlovarskému kraji je jich v Praze 7,5násobně více.116 

Reklamní zařízení v obci u pozemních komunikací 

Zákonodárce při tvorbě zákona o pozemních komunikacích různými výjimkami přispěl 

k tomu, že režim zvláštního užívání či silniční ochranná pásma je v obci, až na určité 

marginální případy, prakticky neaplikovatelný. V případě režimu zvláštního užívání je to 

vinou zejména tzv. průjezdního úseku, který rapidně snižuje okruh objektů považující se 

ještě za součást dané pozemní komunikace. Reklamní zařízení umisťované pak např. na 

zábradlí v těsné blízkosti pozemní komunikace nepodléhá povolovacímu režimu 

zvláštního užívání, ačkoliv mimo zastavěné či zastavitelné území by toto zábradlí součástí 

komunikace vyžadující zvláštní užívání bylo. V režimu silničních ochranných pásem je 

pak situace snad ještě znatelnější. Silniční ochranná pásma totiž platí mimo souvisle 

zastavěná území obce, tedy tam, kde není postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, 

mezi kterými nebude spojnice delší než 75 m. Což je v obci těžko splnitelný požadavek 

a silniční ochranná pásma pak pokrývají jen malou část obcí. 

V praxi dále dochází k různým výkladům pojmu souvisle zastavěné území obce. 

Někde i tam, kde příslušný silniční správní úřad tvrdí, že silniční ochranné pásmo je, 

stavební úřady tvrdí opak. Přes tento rozpor pak stavební úřad vydávají povolení 

s reklamním zařízením na úseku stavebního zákona. Přitom Městský soud v Praze se 

                                                 
115 KOČÍ, 2013, op. cit., s 198. 
116 OHHmedia. Počet reklamních ploch v České republice – grafy. avr.cz [online]. [cit. 8. 4. 2015]. 
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vyjádřil, že „obecný stavební úřad by umístění reklamního zařízení neměl povolit bez 

souhlasu příslušného silničního správního úřadu, je-li takového souhlasu třeba.“117 

Tento mylný výklad soudu vyvrátím v podkapitole 7.2 Odstraňování podle zákona o 

pozemních komunikacích. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností či krajský úřad na základně § 124 zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, provádí prevenci v oblasti 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, tedy i ve vztahu k 

nebezpečným reklamním zařízením. Můžou tedy stejně jako silniční správní úřady, 

Ministerstvo vnitra či Policie ČR zadávat podněty ohledně těchto reklamních zařízení 

příslušnému stavebnímu nebo silničnímu správnímu úřadu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že povolovací proces na úseku zákona o pozemních 

komunikacích bude připadat v úvahu jen ve výjimečných případech. Většina reklamních 

zařízení v obci tak podléhá více méně pouze povolovacímu procesu na úseku stavebního 

zákona ze strany příslušného stavebního úřadu. A je na něm, zda si stanovisko silničního 

správního úřadu, případně orgánu Policie ČR vyžádá, či rozhodne sám. Někdy pak 

stavební úřad rozhoduje sám i v případech, kdy by měl svůj souhlas vydat až na základě 

rozhodnutí ze strany příslušného silničního správního úřadu (viz výše zmíněný rozsudek 

Městského soudu v Praze). 

Reklamní zařízení v obci 

Jak bylo zmíněno na začátku, ve vztahu k reklamním zařízením v obci je právní úprava 

velmi skoupá. Náznak snahy ze strany zákonodárce reklamní zařízení v blízkosti 

pozemních komunikací aspoň trochu regulovat je možné pozorovat např. v zákoně č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ten ve svém § 78 odst. 6 

stanovuje, že „v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci je zakázáno 

umísťovat cokoliv, co by bylo možno zaměnit s dopravní značkou, světelným a akustickým 

signálem, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace nebo co by mohlo 

snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat účastníky provozu na 

pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“ Při pohledu do ulic především ve 

                                                 
117 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 7 Ca 115/2008 – 38. 
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větších městech mám nicméně nepříjemný pocit, že objektivní výklad tohoto ustanovení 

příslušné stavební úřady neprovádějí. 

Jedno z nejdůležitějších ustanovení stanovující pravidla pro umisťování reklamních 

zařízení v trvale zastavěné území je § 24d vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území. Ten říká, že reklamní zařízení se nesmí umisťovat tak, 

aby narušovaly architektonický a urbanistický nebo pietní charakter prostředí, ohrožovaly 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a dráhách, obtěžovaly okolí, zejména 

obytné prostředí, hlukem nebo světlem nad limitní hodnoty stanovené jinými právními 

předpisy. Při umisťování většího počtu reklamních zařízení v území pak musí být zajištěn 

jejich vzájemný soulad z hlediska jejich stavebně technického řešení a urbanistického a 

architektonického charakteru prostředí. 

Dále toto ustanovení v odst. 4 stanovuje pravidla pro umisťování reklamních zařízení 

na budovách, střechách plotech. Přičemž takové reklamní zařízení umístěné na budovách 

musí odpovídat jejich architektonickému charakteru, nesmí narušovat základní členění 

průčelí budov a jeho významné detaily a dále nesmí narušit stabilitu těchto budov. Na 

střechách budov potom nesmí přesahovat hřeben střechy a jejich celková výška nesmí 

přesahovat 2 m. Na oplocení nebo vedle něho do vzdálenosti rovnající se výšce 

reklamního zařízení nesmí přesahovat výšku oplocení o více než 20 %. 

Pražské stavební předpisy 

Výše zmíněná vyhláška o obecných požadavcích na využití území je pak platná pro 

všechny územní celky s jednou výjimkou (ačkoliv to v současné době tak úplně neplatí, 

viz níže). Tou je hlavní město Praha. A to na základě § 194 písm. e) stavebního zákona, 

dle kterého hlavní město Praha stanoví nařízením vydaným v přenesené působnosti 

obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě 

Praze. Tímto nařízením jsou pak v současnosti v médiích nejskloňovanější tzv. Pražské 

stavební předpisy,118 které nahradily k 1. 10. 2014 dosud užívanou vyhlášku hl. m. Prahy 

č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Účinnost 

pražských stavebních předpisů však byla v lednu tohoto roku Ministerstvem pro místní 

rozvoj pozastavena a platí výše zmíněná celorepubliková vyhláška č. 501/2006 Sb., o 

                                                 
118 Celým názvem nařízení hl. m. Prahy č. 11/2014 Sb., kterým se stanoví obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze 
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obecných požadavcích na využívání území, společně s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby. 

Pražské stavební předpisy se staly na podzim loňského roku terčem kritiky a divoké 

kampaně společnosti BigBoard proti bývalému primátorovi Hudečkovi, který jejich 

schválení před skončením svého mandátu prosadil. Nové znění Pražských stavebních 

předpisů šlo podle této společnosti na ruku jednak developerům, protože jim například 

ulevují v povinnosti zajištění nových parkovacích míst u jejich staveb, za druhé pak 

reklamnímu konkurentovi v hlavním městě, společnosti JCDecaux. Nová pravidla totiž 

omezující reklamní zařízení do velikosti 6 m2, kterých má společnost JCDecaux po Praze 

většinu, zatímco společnost BigBoard (jak již z názvu vyplývá) má reklamní nosiče větší. 

Ty by pak do 5 let zmizely, protože by nedostaly další povolení.119 V současné době se 

Pražské stavební předpisy přepracovávají a celý proces se možná ještě zdrží o to, že hl. 

m. Praha bude muset požádat Evropskou komisi o notifikaci obou novel stavebních 

předpisů.120 Nicméně tyto novely se nelíbí Ministerstvu pro místní rozvoj, ani některým 

městským částím. Ačkoliv se ještě nedávno hovořilo o tom, že Pražské stavební předpisy 

začnou znovu platit už na začátku letošního dubna, za současné situace nikdo nedokáže 

říct, kdy by mohly opět vstoupit v platnost. „Podle mě budou nejméně dva roky v Praze 

platit pro výstavbu celostátní předpisy. Novelu se dříve projednat nepodaří,“  odhaduje 

předseda představenstva developerské společnosti Trigema Marcel Soural. Což může být 

pro Prahu zásadní problém nejen ve vztahu k reklamním zařízením. Platné 

celorepublikové předpisy totiž nyní neumějí povolovat stavby v záplavovém území, v 

památkové zóně, neznají posuzování dopravy v klidových zónách, v lokalitách 

obsluhovaných metrem atd.121 Billboardová lobby se tak v Praze může radovat. Nám 

ostatním nezbývá nic jiného, než si přát, aby Pražské stavební předpisy začaly (byť 

v upraveném znění) platit opět co nejdříve. 

                                                 
119 KLÍMOVÁ, Jana. Hudeček pod papírem. Respekt.cz [online]. Economia, publikováno 14. 9. 2014 [cit. 
9. 4. 2015]. 
120 ČTK. Praha bude muset notifikovat novely stavebních předpisů. Aktuálně.cz [online]. Economia, 
publikováno 10. 3. 2015 [cit. 9. 4. 2015]. 
121 VÁCHAL, Adam. Oživení stavebních předpisů novelami zřejmě nevyjde. Mohou zdražit byty. 
iDNES.cz [online]. MAFRA, publikováno 18. 3. 2015 [cit. 9. 4. 2015]. 
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6. Provozování reklamních zařízení 

V případě, že už dojde k povolení reklamního zařízení (ať už na úseku stavebního zákona 

či zákona o pozemních komunikacích), neznamená to pro vlastníka (provozovatele), že 

si může s daným reklamním zařízením dělat, co se mu zlíbí. Naopak. Zákonná úprava 

klade důraz na následné řádné provozování daného reklamního zařízení, tedy aby toto 

reklamní zařízení i v průběhu provozování splňovalo podmínky stanovené příslušným 

povolením (případně více povoleními). Jak je toto provozování reklamních zařízení 

kontrolováno příslušnými správními orgány ve stručnosti představím v této kapitole. 

6.1 Provozování na úseku stavebního zákona 

Na toto řádné provozování (nejen) reklamních zařízení dozoruje na úseku stavebního 

zákona příslušný stavební úřad. Ten na základě § 132 odst. 1 stavebního zákona vykonává 

soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných 

zájmů právnických a fyzických osob. Veřejným zájmem se pak dle odst. 3 písm. c) 

daného ustanovení rozumí požadavek, aby reklamní zařízení neohrožovalo život a zdraví 

osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, 

archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty. 

Toto řádné provozování reklamního zařízení je v praxi nejproblematičtější ve vztahu 

k LED billboardům. Ty, ač řádně prošly povolovacím procesem na úseku stavebního 

zákona, následně při provozování překračují úřadem schválené limity svítivosti. Tyto 

limity jsou přitom kladeny především na minimalizaci dynamiky obrazového obsahu a 

minimalizaci využití bílých ploch v grafice reklamních sdělení. Vlastník daného LED 

billboardu se přitom velmi často uchyluje ke zvyšování intenzity vyzařovaného světla (i 

několikanásobně), což projíždějící řidiče oslňuje a je tak přímo ohrožena bezpečnost 

provozu na dané pozemní komunikaci. Stavební úřady přitom následné dodržování limitů 

svítivosti u LED billboardů nekontrolují prakticky vůbec.122 

Každý stavební úřad má přitom v případě zjištění takového pochybení své nástroje k 

nápravě. Může nejprve učinit neoficiální výzvu k odstranění závady, popřípadě následně 

oficiální cestou nařídit vlastníkovi nezbytné úpravy dle § 137 odst. 1 písm. a) stavebního 

                                                 
122 Reportéři ČT. Billboardový ráj. ceskatelevize.cz [online]. Publikováno 11. 11. 2013 [cit. 7. 4. 2015]. 
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zákona, jimiž se docílí, aby užívání reklamního zařízení nepřiměřeně neobtěžovalo její 

uživatele a okolí světelným zářením. Pokud vlastník nápravu nezjedná, může mu stavební 

úřad udělit pokutu ve výši až 500 000 Kč. Případně může stavební úřad vydat nařízení 

odstranění daného reklamního zařízení dle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. 

K tomu ale podrobněji v následující podkapitole 7.1 Nařízení odstranění reklamního 

zařízení. 

6.2 Provozování na úseku zákona o pozemních komunikacích 

V oblasti zákona o pozemních komunikacích je řádné provozování daného reklamního 

zařízení dozorováno příslušným silničním správním úřadem. Tomu dává tuto pravomoc 

ustanovení § 25 odst. 3 (v případě reklamního zařízení povoleného v režimu zvláštního 

užívání), resp. § 31 odst. 7 (v případě režimu silničního ochranného pásma) zákona o 

pozemních komunikacích. Silničním správní úřad je oprávněn v případě nedodržování 

podmínek daných v povolení (např. překračováním světelnosti v případě LED billboardů) 

odejmout vlastníkovi toto povolení. Což je pohledem právní teorie neobvyklé řešení, 

jelikož v tomto případě dochází k odnětí pravomocného, tj. nezměnitelného rozhodnutí. 

V praxi se uvedené ustanovení však v podstatě vůbec nepoužívá.123 Dále pak platí, bylo-

li někomu povolení ke zvláštnímu užívání odňato, lze takové povolení ke zvláštnímu 

užívání na základě znovu podané žádosti udělit nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy 

rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci. 

Ten, kdo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání, se dopouští 

přestupku podle § 42a odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (či v případě 

právnických osob správního deliktu dle § 42b) a hrozí mu pokuta až 500 000 Kč. Tomu, 

kdo nedodrží podmínky obsažené v povolení v režimu silničního ochranného pásma, 

hrozí podle § 42a (resp. 42b) odst. 2 písm. e) daného zákona pokuta až 300 000 Kč. 

Z učiněných poznatků však musím konstatovat, že k dozoru ze strany příslušných 

správních úřadů (především pak úřadů stavebních) prakticky vůbec nedochází. Tyto 

úřady rády argumentují, že jsou zavaleny povolovací agendou a na dozor nemají 

dostatečné personální kapacity. K takovému dozoru a k úkonům z nich vyplývajících se 

tak uchylují většinou pouze v případě, že dostanou od někoho podnět k prověření.

                                                 
123 KOČÍ, 2013, op. cit., s 160. 
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7. Odstraňování reklamních zařízení 

Reklamní zařízení jsou v České republice možná nejrozšířenějším typem staveb ze všech, 

jež stojí bez povolení příslušného správního orgánu. Proč tomu tak je se pokusím 

zodpovědět v této závěrečné kapitole. Nejprve ale stručně představím právní rámec 

odstraňování reklamních zařízení. 

Problematiku odstraňování existujících reklamních zařízení je možné rozdělit na dva 

základní okruhy. A to, zda chce toto reklamní zařízení odstranit její vlastník (tzv. 

dobrovolné odstranění), či zda je vlastník daného reklamního zařízení nečinný a z důvodů 

taxativně vymezených zákonem je nezbytné nařídit odstranění reklamního zařízení i proti 

jeho vůli. Dobrovolné odstranění reklamních zařízení z důvodu omezeného rozsahu 

vynechám, jelikož v praxi okolo reklamních zařízení je stejně nejrozšířenější a 

nejproblematičtější druhá varianta. Tou se bude podrobněji zabývat tato kapitola. 

Pro posuzování otázky, zda je možné nařídit odstranění stavby, je nezbytné odlišit, 

zda se jedná o stavbu nepovolenou nebo o stavbu neoprávněnou. Za stavbu nepovolenou 

se považuje stavba, která byla postavena bez vyžadovaného příslušného povolení či 

opatření stavebního úřadu nebo v rozporu s ním (tzv. černá stavba). Naopak stavba 

neoprávněná je stavba postavená na cizím pozemku bez souhlasu vlastníka tohoto 

pozemku. Přičemž stavební úřad je dle stavebního zákona oprávněn řešit pouze stavbu 

nepovolenou, nikoliv neoprávněnou.124 Neoprávněnou stavbu řeší § 1085 občanského 

zákona, dle kterého může soud v občanském soudním řízení na návrh vlastníka pozemku 

rozhodnout, že ten, kdo zřídil stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, musí 

vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do předešlého stavu. 

Odstraňování nepovolených reklamních zařízení je pak stejně jako povolování 

rozděleno do dvou nezávislých režimů – do režimu podle stavebního zákona a do režimu 

podle zákona o pozemních komunikacích. K odstraňování daného reklamního zařízení 

podle toho nebo onoho režimu pak dochází v závislosti na tom, jaké povolení danému 

reklamnímu zařízení chybějí. 

 

                                                 
124 PRŮCHA; KLIKOVÁ, op. cit., s. 129. 
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7.1 Nařízení odstranění reklamního zařízení 

K nařízení odstranění reklamního zařízení dochází v situaci, kdy není ve veřejném zájmu 

jeho další zachování, ale je nutné jeho odstranění. Stavební zákon v § 129 odst. 1 

stavebního zákona vyjmenovává důvody, pro které musí být zahájeno řízení o nařízení 

odstranění stavby. Toto řízení vede příslušný stavební úřad. Protože se jedná o nevratný 

zásah do práv vlastníka, jsou tyto důvody taxativně vymezeny, avšak uvedu jen ty, které 

na reklamní zařízení dopadají. Stavební úřad nařídí odstranění stavby: 

a) vlastníku stavby, která svým závadným stavebně technickým stavem ohrožuje 

život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek 

třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě 

neodstranil závadný stav stavby, 

b) vlastníku stavby pro reklamu (nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby) 

prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu 

vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla 

dodatečně povolena, 

c) vlastníku zařízení pro reklamu (nebo vlastníkovi pozemku, na kterém byla 

provedena, není-li vlastník stavby znám), která je prováděna nebo byla provedena 

v rozporu s právními předpisy, 

d) vlastníku nebo stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí 

nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo pravomocně zrušeno 

v přezkumném řízení nebo rozhodnutím soudu a stavba nebyla povolena v 

opakovaném stavebním řízení, 

e) vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla 

povolena změna v užívání. 

Nastane-li některý z výše uvedených důvodů, příslušný stavební úřad zahájí 

s vlastníkem řízení o nařízení odstranění stavby. Účastníky řízení jsou povinný (většinou 

tedy vlastník reklamního zařízení), dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná 

práva k pozemkům, na kterých dané reklamní zařízení stojí, a dále osoby, které mají 

vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, a tato práva 

mohou být odstraňováním dotčena.125 V případě nařízení odstranění stavby nese náklady 

                                                 
125 PRŮCHA; KLIKOVÁ, op. cit., s. 128. 
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na odstranění dle § 131 stavebního zákona ten, komu bylo toto nařízeno. Ten také 

odpovídá za škodu, která v souvislosti s odstraňováním reklamního zařízení vznikla na 

sousední stavbě nebo pozemku. Po realizaci odstranění reklamního zařízení je dle § 131a 

stavebního zákona třeba oznámit tuto skutečnost do 30 dnů příslušnému stavebnímu 

úřadu. 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, stavební zákon dělí reklamní zřízení na 

stavby pro reklamu a zařízení (pro reklamu). Odst. 6 tohoto ustanovení zabývajícího se 

nařízením odstranění stavby, terénních úprav a zařízení uvádí, že u terénních úprav a 

zařízení se postupuje podle odstavců 2 až 6 přiměřeně. Přičemž výše uvedené podmínky 

pro nařízení odstranění stavby jsou vypsány v odst. 1. Znamená to tedy, že pro zařízení 

pro reklamu platí z odst. 1 pouze moje písm. c)? A co když dané zařízení pro reklamu trpí 

závadným stavem, který ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 

prostředí anebo majetek třetích osob (moje písm. a)? To pak takové zařízení pro reklamu 

nelze odstranit, zatímco stavbu pro reklamu ano? Domnívám se, že zákonodárce toto 

nedomyslel, resp. udělal chybu z nepozornosti, když pod ustanovení § 129 odst. 1 písm. 

a) stavebního zákona nezahrnul i zařízení (pro reklamu), ale pouze stavbu (pro reklamu). 

Případně měl v uvedeném odst. 6 rozšířit použití i na odst. 1 písm. a). 

Nerespektování rozhodnutí o nařízení odstranění reklamního zařízení lze postihnout 

jako přestupek u fyzických osob podle § 179 odst. 3 písm. d) stavebního zákona (stavba 

pro reklamu) či odst. 4 písm. g) stavebního zákona (zařízení pro reklamu), resp. jako 

správní delikt u právnických osob podle § 181 odst. 2 písm. d) stavebního zákona (stavba 

pro reklamu) či odst. 3 písm. g) stavebního zákona (zařízení pro reklamu). Vlastníkovi 

reklamního zařízení hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč.126 

7.1.1 Dodatečné povolení reklamního zařízení 

Stavební zákon umožňuje vlastníkovi zhojit právní vadu stavby, a to její předchozí 

nepovolení. Vlastník stavby nebo stavebník si může požádat o dodatečné povolení 

předmětné stavby, a pokud bude stavba dodatečně povolena, stavební úřad nenařídí její 

odstranění. Děje se tak v řízení o dodatečném povolení stavby dle § 129 odst. 2 stavebního 

zákona, přičemž toto řízení je výhradně návrhové. Stavební úřad vlastníka reklamního 

                                                 
126 Vlastníkovi jako fyzické osobě dle § 179 odst. 7 písm. b) stavebního zákona, vlastníkovi jako právnické 
osobě dle § 181 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. 
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zařízení o této možnosti poučí v oznámení o zahájení o nařízení odstranění stavby. 

Vlastník nebo stavebník reklamního zařízení má 30 dní na to tuto žádost o dodatečné 

povolení podat. Přičemž tato žádost by měla obsahovat náležitosti obdobné žádosti o 

územní souhlas/ohlášení stavby (záleží, které povolení chybí). Pokud o něj požádá, řízení 

o nařízení odstranění stavby se přeruší. Jestliže však v řízení o dodatečné povolení stavby 

není reklamní zařízení dodatečně povoleno, pak po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

stavební úřad pokračuje v řízení o nařízení odstranění stavby a její odstranění nařídí. 

Bude-li reklamní zařízení dodatečně povoleno127, stavební úřad řízení o nařízení 

odstranění stavby zastaví.128 

7.2 Odstraňování podle zákona o pozemních komunikacích 

V případě zřízení reklamního zařízení na pozemní komunikaci nebo v silničním 

ochranném pásmu bez příslušného rozhodnutí o povolení vydávaným silničním správním 

úřadem může dojít k odstranění tohoto reklamního zařízení. A to bez ohledu na 

skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem. Protože zákon o 

pozemních komunikacích nerozlišuje postup odstraňování v režimu zvláštního užívání a 

v režimu silničního ochranného pásma, budu se danou problematikou zabývat společně. 

Odstraňování reklamních zařízení zřízených na pozemní komunikaci bez povolení 

k zvláštnímu užívání je upraveno v § 25 odst. 10 a 11, v případě silničního ochranného 

pásma je to § 31 odst. 9 a 10 zákona o pozemních komunikacích. 

Dle těchto ustanovení je příslušný silniční správní úřad povinen do sedmi dnů ode 

dne, kdy se dozvěděl o zřízení nebo existenci reklamního zařízení umístěného na dálnici, 

silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku, vyzvat vlastníka 

reklamního zařízení k jeho odstranění. Přičemž tato výzva má podobu neformálního 

přípisu, nikoli formu správního rozhodnutí, přesto je pro adresáta závazná. Ten je povinen 

reklamní zařízení neprodleně, nejdéle však do pěti pracovních dnů po doručení výzvy 

                                                 
127 Dodatečně povolovanou stavbu lze dle § 129 odst. 3 stavebního zákona povolit, pokud stavebník nebo 
vlastník reklamního zařízení prokáže, že: „a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, 
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře 
nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, b) není prováděna 
či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, c) není v rozporu s 
obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.“ 
Soulad dodatečně povolované stavby prokazuje žadatel. 
128 PRŮCHA; KLIKOVÁ, op. cit., s. 132-134. 
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příslušného silničního správního úřadu odstranit. Neučiní-li tak, je silniční správní úřad 

povinen reklamu do 15 pracovních dnů nejprve zakrýt a následně zajistit odstranění a 

likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka tohoto zařízení. 

V praxi dochází velmi často k tomu, že silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka 

takového reklamního zařízení bez povolení ke zvláštnímu užívání. Určitým vodítkem 

mohou být údaje z obsahu reklamního sdělení, avšak to se v praxi většinou nesetkává s 

úspěchem. V případě, že se vlastníka nedaří vypátrat, silniční správní úřad zveřejní výzvu 

k odstranění reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým. Po marném uplynutí lhůty 

10 dnů ode dne zveřejnění výzvy je silniční správní úřad povinen reklamu do 15 

pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení na 

náklady vlastníka dotčené pozemní komunikace, na které je reklamní zařízení 

neoprávněně umístěno. 

To však bývá v praxi problematické, protože silniční správní úřady nemají své 

výkonné složky. Tedy často velmi složitě takové reklamní zařízení vlastními silami 

zakrývají. Problém je i samotné pořízení vhodného zakrytí. To vše stěžuje fakt, že daný 

postup stojí značné finanční prostředky, přičemž úhrada za odstranění reklamního 

zařízení je hrazena z vlastních rozpočtů, ačkoliv se jedná o výkon státní správy. Což je 

problém zejména pro obecní či městské silniční správní úřady, jejichž rozpočty (resp. 

rozpočty obecní či městské) bývají značně omezené a zastupitelé těchto územních celků 

budou zcela logicky těžko ochotní k odstraňování nelegálních reklamních zařízení. 

Samozřejmě vymožení těchto nákladů v případě neznámého vlastníka je těžko 

představitelné, natož fakticky realizovatelné.129 

Jak bylo zmíněno v úvodu, k odstranění reklamního zařízení bez příslušného 

povolení ze strany silničního správního úřadu dojde bez ohledu na skutečnost, zda 

reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem. Tato věta se nachází jak v § 25 odst. 

10, tak i v § 31 odst. 10, přičemž do nich přibyla k 1. 7. 2000, kdy se zákonem č. 102/2000 

Sb. novelizoval zákon o pozemních komunikacích. Přes tuto skutečnost Městský soud 

v Praze 25. 4. 2012 konstatoval, že „povolí-li stavební úřad takové reklamní zařízení bez 

souhlasu příslušného silničního správního úřadu, může být ten, kdo jej zřídil, v dobré 

                                                 
129 KOČÍ, 2013, op. cit., s 168-170. 
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víře, že povolení silničního správního úřadu není třeba.“130 V dobré víře být vlastník 

může, nicméně zákon dává silničnímu správnímu úřadu možnost takové reklamní 

zařízení odstranit. 

Ten, kdo užije dálnici, silnici nebo místní komunikaci tím, že bez povolení 

k zvláštnímu užívání zřídí reklamní zařízení, se dopouští přestupku podle § 42a (či 

v případě právnických osob správního deliktu dle § 42b) zákona o pozemních 

komunikacích a hrozí mu pokuta až 500 000 Kč. Tomu, kdo bez příslušného povolení 

zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu, hrozí pokuta až 

300 000 Kč. Stejná pokuta hrozí vlastníkovi reklamního zařízení, pokud neuposlechne 

výzvy k jejímu odstranění, případně odstraní nebo poškodí zakrytí reklam 

7.3 Reklamní zařízení jako tzv. černá stavba 

Pokud je reklamní zařízení realizováno bez potřebného územního souhlasu nebo 

stavebního ohlášení, jedná se o tzv. černou stavbu a stavební úřad je povinen podle 

platného stavebního zákona zahájit řízení o nařízení odstranění stavby. Většinou takové 

reklamní zařízení nemá samozřejmě ani povolení ze strany silničního správního úřadu. 

Černou stavbou se také stává i reklamní zařízení, které bylo sice postaveno na základě 

vydaného územního souhlasu a stavebního ohlášení, avšak tato povolení byla následně 

zrušena. 

V praxi reklamních zařízení dochází velmi často k tomu, jak bylo již zmíněno výše, 

že se k existujícímu reklamnímu zařízení nikdo nehlásí. Dané reklamní zařízení zřízené 

tzv. načerno velmi často neobsahuje žádný identifikační údaj jako jméno firmy 

zřizovatele či provozovatele. Zřizovatel ví, že se mu vyplatí takové reklamní zařízení 

zřídit bez příslušného povolení třeba jen na pár měsíců, než ho příslušný úřad odstraní. 

Zisk z pronájmu plochy za tu dobu překročí vynaložené náklady na zřízení, které 

v případě jednoduché kovové konstrukce s deskou nejsou nijak vysoké. Protože náklady 

na toto odstranění musí hradit ze své kapsy příslušný úřad, kterému se vymožení této 

částky vzhledem k anonymitě vlastníka v drtivě většině případů nepodaří, ubírají se tyto 

úřady k pasivitě a nekonají, ač by ze zákona měly. Nicméně i mezi stavebními úřady se 

najdou světlé výjimky, které se s nepovolenými reklamními zařízeními snaží něco dělat. 

                                                 
130 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 7 Ca 115/2008 – 38. 
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Většinou je to v důsledku právě podpory ze strany zastupitelů, které rozhodují o tom, 

jakým směrem se čerpání z rozpočtu nastaví. 

Ačkoliv se v posledních letech Ministerstvo dopravy i některé obce či městské části 

snaží s nepovolenými reklamními zařízeními bojovat, situace je pořád velmi neutěšující. 

Odhadovaný počet takových nepovolených reklamních zařízení je v blízkosti českých 

silnic odhadem až čtvrtina. Ve městech je pak situace ještě více alarmující. Například v 

Brně se nachází až 80 % nepovolených reklamních zařízení. Nejenže tak dochází 

k ohrožení lidských životů vlivem mnohdy nevhodně umístěného reklamního zařízení, 

město tak ale také přichází o velkou část potencionálních příjmů do rozpočtu, protože 

většina pozemků, na kterých tato reklamní zařízení stojí, jsou ve vlastnictví města. 

Současný stav je natolik vážný, že se nelíbí ani provozovatelům legálních reklamních 

zařízení, a to z důvodu nekalé konkurence. Poskytovatelé nepovolených reklamních 

zařízení totiž takové reklamní plochy poskytují pochopitelně za nižší ceny, protože 

nemusí platit např. vlastníkovi pozemku za pronájem.131 

Legislativa zabývající se odstraňováním nepovolených reklamních zařízení je si 

myslím nejsilnější částí celé problematiky reklamních zařízení. Nedostatek spatřuji akorát 

v systémovém nastavení úhrady nákladů za toto odstraňování. Kdyby totiž příslušné 

úřady nemusely odstraňování nepovolených reklamních zařízení hradit ze svého 

rozpočtu, případně by to nějakým způsobem hradil sám stát (či by na to přispíval), věřím, 

že by to příslušné úřady spíše přimělo k tomu konat. 

                                                 
131 NEČASOVÁ, Alžběta. Čtyři z pěti billboardů stojí načerno. Je to krádež za bílého dne, říká Závodský. 
deník.cz [online]. Publikováno 19. 3. 2015 [cit. 9. 4. 2015]. 
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Závěr 

Právní regulace reklamních zařízení obsahuje celou řadu nepřesností, nejednoznačných 

ustanovení či dokonce chyb, které jsem se pokusil v této diplomové práci nalézt a 

úvahami de lege ferenda naznačit jejich řešení. Tato celková nedokonalost právní úpravy 

vztahující se k reklamním zařízením pak pramení zčásti z nedbalé práce zákonodárců a 

především z již mnohokrát zmiňované nejednotnosti dopadající právní úpravy, která se 

tříští do vícera zákonných, ale i podzákonných předpisů. To se dále negativně projevuje 

při výkladu těchto ustanovení příslušnými orgány, které tyto zákony zároveň v praxi na 

konkrétní případy aplikují. Přitom u výkladu některých pojmů sám jakožto skoro 

vystudovaný právník váhám s jejich výkladovou (ne)jednoznačností, stejně jako si nejsou 

jisti ani autoři komentářů. Co si pak asi musí říkat úředník, který nejenže nemá (většinou) 

právní vzdělání, ale také je různými pokyny ze stran nadřízených ovlivňován v tom, jak 

si má dané ustanovení vyložit či jak má rozhodnout. Nakonec se celý tento spletenec tu 

menších, tu větších nedokonalostí odráží v rozhodování těchto orgánů při povolování 

konkrétních reklamních zařízení. Výsledek těchto rozhodnutí je pak k vidění každý den 

při jízdě autem či při procházce městem. 

Ačkoliv zákonodárce z bodu nula v roce 1990 ušel cestu k zákazu reklamních 

zařízení zřizovaných na pozemní komunikaci a v silničním ochranném pásmu dálnic a 

silnic I. třídy v roce 2012, nikdo nemůže tvrdit (vyjma společností profitujících z těchto 

reklamních zařízení), že by takové tempo bylo dostatečně svižné. Přes určité výhrady 

k právní úpravě ve vztahu právě k dálnicím a silnicím I. třídy mohu konstatovat, že je to 

zároveň jediná oblast této problematiky, která je dosud ve vztahu k reklamním zařízením 

řešena aspoň z části uspokojivě. Jako chybu považuji vynětí silnic II. a III. třídy, zejména 

pak místních komunikací z původního návrhu. Za velký nedostatek právní úpravy ale 

považuji především skutečnost, že silniční ochranná pásma – jak by člověk z logiky jejich 

názvu očekával – neplatí všude v blízkosti pozemních komunikací, ale jen mimo souvisle 

zastavěná území obce. Kdyby tomu tak nebylo a silniční ochranná pásma platila všude, 

vyřešil by se tím zároveň i nejpalčivější problém celé problematiky reklamních zařízení. 

Tím je právě území obcí, kde v drtivé většině případů silniční ochranná pásma neplatí a 

reklamní zařízení jsou pak díky absenci jakékoliv „tvrdé“ právní regulace stavěna 

prakticky kdekoliv, kde se zřizovateli zamane. To vše za podpory stavebních úřadů, jehož 

úředníci jsou mnohdy svými nadřízenými tlačeni do povolování, protože příslušná obec 
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má díky pronájmu pozemků zajištěn snadný přísun peněz do obecní kasy. Nepříznivý 

bezpečnostní a estetický dopad na danou obec je až druhotný. S touto problematikou pak 

přímo souvisí největší nedostatek stavebního zákona. Totiž neurčení orgánu příslušného 

k posuzování vlivu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v případě 

povolovacího procesu reklamních zařízení vždy dotčeným orgánem tohoto procesu. Tedy 

zákonné zmocnění, kde by Policie ČR byla v případě povolování reklamních zařízení na 

úseku stavebního zákona vždy dotčeným orgánem a jejich stanoviska by tak byla pro 

stavební úřad vždy závazná. 

Kromě výše zmíněných problémů právní úpravy, které se dají s trochou snahy ze 

strany zákonodárců napravit, je tu spolu s ním druhý a již také zmiňovaný problematický 

aspekt, jehož řešení je však o poznání komplikovanější. Tím mám na mysli lidský faktor, 

totiž výkonnou složku příslušných povolovacích orgánů (zejména pak stavebních), tedy 

jejich úředníky. Ti se přímo svou aktivní činností, či naopak pasivitou, podílí na 

současném neutěšujícím stavu venkovní reklamy, který je možno pozorovat při pohledu 

„z okna“. Tento stav je z určité míry zaviněn i tím, že dosud není zakotvena osobní 

odpovědnost konkrétního úředníka za jeho rozhodování. Nikdo pak také nekontroluje 

stav projednaný (vyprojektovaný) a skutečný po realizaci, tedy provozovaní daného 

reklamního zařízení (a s tím související dodržování podmínek povolení). To je 

problémem zejména v případě LED billboardů, u kterých následně velmi často dochází 

k překračování povolené intenzity svítivosti. Kromě výše zmíněné osobní odpovědnosti 

úředníků však nevidím příliš prostor pro nějaké další právní řešení této situace. 

Celou tuto problematickou oblast pak podtrhává smutný fakt, že i přes místy 

„mizernou“ právní úpravu, i přes mnohdy „mizerné“ rozhodování povolovacích úřadů, 

dochází navíc k ještě „mizernějším“ nepovoleným, tedy tzv. černým stavbám reklamních 

zařízení. Ty jsou pak nejvyšším rizikem především ve vztahu k vlivu na bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích, když nad jejich zřizováním nevykonává dohled ani 

ten stavební úřad. Jejich odstraňování by pak mělo být prvním krokem ve vztahu ke 

zlepšení bezpečnostní situace na českých pozemních komunikacích. 

V této diplomové práci shrnuji veškeré veřejně dostupné informace zabývající se 

problematikou povolování, zřizování, umisťování, provozování a odstraňování 

reklamních zařízení. Tuto oblast pak pojímám především z pohledu současně účinné 

právní úpravy v komparaci s v čase se vyvíjející a měnící se právní úpravou. Velkým 
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plusem této diplomové práce je pak nabalení praktických poznatků a zkušeností z praxe 

a z činnosti příslušných orgánů státní správy na teoretickou materii. Vzhledem k absenci 

odborné právní literatury by pak tato diplomová práce měla zakrýt tuto dosud trvající 

mezeru, a to nejméně do doby, než dojde k nějaké rapidní změně v oblasti povolování, 

zřizování a umisťování reklamních zařízení. 

Jako téměř vše, i celá tato oblast z velké míry závisí především na samotných lidech, 

na celkové vyspělosti společnosti, stejně jako na společenských normách, které si 

společnost vůči reklamním zařízením, potažmo venkovní reklamě sama nastaví. I přes 

můj možná lehký pesimismus naznačený v úvodu musím v závěru konstatovat, že již nyní 

je možno pozorovat naopak positivní náznaky svědčící o lepších zítřcích v problematice 

reklamních zařízení. Rozšiřuje se počet aktivistických organizací, které svou činností tlačí 

na úřady i stát, aby v této problematice více konaly, případně samy činí kroky, které ve 

vztahu k nepovoleným reklamním zařízením může činit každý – najít podezřelé a zřejmě 

nepovolené reklamní zařízení, vyfotit jej a následně zaslat podnět příslušnému 

stavebnímu úřadu, případně žádost o informace (viz Příloha č. 1, případně oddíl 4.3.1 

Žádost o informace – orlice Mattoni). Pokud budeme jako občané na příslušné úřady 

vyvíjet dostatečný tlak, jistě dojde časem k tomu, že se celá situace okolo reklamních 

zařízení, potažmo venkovní reklamy, zlepší. 

Tento optimistický přístup je důležité zachovat si nejen ve vztahu k problematice 

reklamních zařízení. Na celou tuto oblast se pak dívám s nadějí, že budoucí svět venkovní 

reklamy bude založen na méně nebezpečném, ekologičtějším, estetičtějším a etičtějším 

pojetí, než je tomu v současnosti.  
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Příloha č. 1 – moje žádost o informace 

 

 

(zdroj: http://mail.google.com)  



 

Příloha č. 2 – orlice Mattoni 

 

 

 

214. km dálnice D1 poblíž Rousínova, umístěna na parcelním čísle: 2438/56 

(zdroj: http://maps.google.com a http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 



 

Příloha č. 3 – výpis z katastru nemovitostí 

 

 

Číslo dotčené parcely: 2438/56, typ: orná půda, způsob ochrany: ZPF 

(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz)  



 

Příloha č. 4 – odpověď stavebního úřadu Rousínov 

 

 

(zdroj: http://mail.google.com) 


