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I Úvod

Tento materiál byl zpracován na základě Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2466 ze  
dne 11.  10.  2021 k návrhu na zpracování  návrhu řešení  pro otázku sporných  
staveb pro reklamu na pozemcích ve správě Magistrátu hl. m. Prahy. 

Rada  hl.  m.  Prahy  ve  zmíněném usnesení  konstatovala,  že  se  na  pozemcích 
vlastněných hl. m. Prahou vyskytují stavby pro reklamu, které jsou v rozporu s 
Nařízením  č.  10/2016  Sb.  hl.  m.  Prahy,  kterým  se  stanovují  požadavky  na 
využívání území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské 
stavební předpisy), ve znění Nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy (dále jen „PSP“),  
zejména s §§ 77 a 78 PSP a rovněž v rozporu se zákonem č. 183/2006 sb., o 
územním plánování  a  stavebním řádu  (stavební  zákon).  Tato  skutečnost  byla 
doložena  prostorovo-datovou  analýzou,  kterou  vypracoval  Institut  plánování  a 
rozvoje  hl.  m.  Prahy  na  základě  dostupných  dat  o  existujících  stavbách  pro 
reklamu. Na  základě těchto zjištění  Rada hl. m. Prahy rozhodla o tom, že pro 
daný problém je třeba hledat řešení. 
Hledáním tohoto řešení byla prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu hl. m. 
Prahy pověřená Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. (dále jen „TSK“), 
jež  měla  připravit  návrh  dalšího  postupu  ve  věci  staveb  pro  reklamu  na 
městských pozemcích dle specifikace v důvodové zprávě daného usnesení.
Tento  materiál  shrnuje  veškeré  poznatky,  které  se  problematiky  staveb  na 
městských pozemcích týkají a které bylo možné k dni vydání této zprávy získat. 
V souladu se zadáním má materiál několik částí.
Zaprvé bylo třeba zpracovat pasport staveb pro reklamu na území hl. m. Prahy. 
Výsledkem je „Pasport staveb pro reklamu podél silničních komunikací I. třídy“ 
(dále jen Pasport).  Pasport se neomezuje pouze na stavby na pozemcích hl. m. 
Prahy,  nýbrž  na  veškeré  stavby  pro  reklamu  v hlavním  městě.  Bez  znalosti 
kontextu (množství staveb pro reklamu, jejich lokalizace a vztah ke stavbám pro 
reklamu na městských pozemcích, právní status staveb pro reklamu a množství 
protiprávně umístěných nosičů) není možné činit relevantní rozvahy pro řešení 
staveb pro reklamu na pozemcích ve správě hl. m. Prahy. V rámci Pasportu byl 
proveden  průzkum  (nafocení  a  geolokalizace)  veškerých  staveb  pro  reklamu 
podél místních komunikací I. třídy na území hlavního města1. Získané informace 
byly doplněny dalšími již existujícími daty z databáze IPR Praha či TSK. Následně 
byly osloveny veškeré správní  orgány,  které vydávají  povolení  pro stavby pro 
reklamu  a  reklamní  zařízení  s žádostí  o  poskytnutí  informací,  které  se  týkají 
vydaných povolení pro jednotlivé reklamní nosiče. Správních orgánů bylo více než 
dvacet, přičemž řada z nich data poskytla až po opakovaných žádostech, jeden 
správní  úřad  neposkytl  data  vůbec.  Velmi  rozdílnou  úroveň  měla  i  kvalita 
poskytnutých  dat,  kde  v některých  poskytnutých  datových  sadách  chyběly 
zásadní informace. V tuto chvíli tak sběr dat stále pokračuje, a to zejména skrze 
práci v archivech jednotlivých správních úřadů, kde jsou data získávána přepisem 

1 Omezení na místní komunikace I. třídy bylo zvoleno s ohledem na administrativní 
náročnost zisku dat. Povolení pro reklamní zařízení podél místních komunikací I. třídy 
vydává SSÚ na MHMP. U komunikací nižších místních tříd pak 22 SSÚ při MČ s rozšířenou 
působností. 
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z papírových  evidencí.  Práce  na  této  části  úkolu  tedy  potrvají  ještě  několik 
měsíců, nicméně již teď je k dispozici takové množství informací, že na nich lze 
založit relevantní analýzu. Pro reklamy na pozemcích hl. m. Prahy jsou připojeny 
informace o nájemních smlouvách,  které se k nim vztahují  (i  tato část je nyní 
průběžně doplňována). Je nicméně vhodné zmínit, a v následujících kapitolách se 
to bude dále opakovat, že neexistuje jednotná databáze, do kterého by jednotlivé 
úřady  museli  dávat  svá  data.  Tato  analýza  tak  odpovídá  znalostem platných 
k datu získání daných informací a v některých případech nemusí být tedy striktně 
aktuální. 
Data v Pasportu se následně stala předmětem prostorových analýz. Ty přinesly 
klíčové poznatky o tom, kde a v jakém množství se v Praze nachází stavby pro 
reklamu, zda splňují podmínky Pražských stavebních předpisů a dalších zákonné 
požadavky, a podobně. 
Následuje část, která poskytne komplexní přehled legislativy, která se reklamy 
v Praze  týká.  Téma reklamy je  rozdrobeno mezi  celou  řadu  předpisů,  z nichž 
každý vždy upravuje jen určitý segment reklamy. 
Materiál dále obsahuje návrh postupu pro odstraňování protiprávně umístěných 
nosičů. Kromě obecného úvodu je zde zpracován konkrétní návrh kroků různé 
typy scénářů, které mohou ve snaze o odstranění protiprávně umístěných nosičů 
nastat.
Vypracována je i informace o kontextu strategie hl. m. Prahy pro další segmenty 
reklamy mimo staveb pro reklamu.
Další kapitola materiálu shrnuje závěry o současném stavu staveb pro reklamu 
v hlavním městě. Identifikuje problematické skutečnosti, nedostatky v praktickém 
výkonu úřední moci či nejasnosti v legislativě. 
A konečně materiál  obsahuje doporučení  dalších kroků,  které by hl.  m.  Praha 
měla  podniknout,  pokud  chce  redukovat  reklamní  zatížení  na  svém území  a 
přispět k nastolení zákonného stavu. Tato část by výhledově měla být doplněna 
naplněním zbylé části  zadání z usnesení č. 2466, a sice zpracováním  variantní 
návrhů počtu lokalit pro umístění staveb pro reklamu. Doporučení tuto část dále 
rozpracovávat  a následně projednat se subjekty vyjmenovanými  v usnesení  č. 
2466 je zařazeno mezi doporučené navazující kroky. 
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II Pasport  staveb  pro  reklamu  podél  silničních 
komunikací I. třídy  

1 Zdrojová data

1.1 Místní šetření 2022
Jde  o  seznam  všech  reklamních  ploch  identifikovaných  na  místních 
komunikacích I. třídy na území hl. m. Prahy, který vznikl na objednávku TSK 
v průběhu  roku  2021-2022.  Obsahuje  údaje  o  počtu  a  typu  a  přesného 
umístění reklamních ploch včetně jejich fotografie. Tento přehled má za cíl 
zmapovat v té době aktuální stav reklamních nosičů ve veřejném prostoru. 

1.2 Seznam reklamních ploch, 2016 
Jde o pasport všech reklamních ploch na území hl. m. Prahy, který vznikl na 
objednávku  odboru hospodaření  s majetkem  MHMP  na  konci  roku  2016. 
Obsahuje údaje o lokalizaci, rozměrech a vlastnictví jednotlivých reklamních 
nosičů, stejně jako fotografie. V případě nosičů na pozemcích HMP pak i údaje 
o  příslušných  nájemních  smlouvách.  Pasport  neobsahoval  informace, 
vztahující se k povolení jednotlivých nosičů ze strany stavebních a silničně-
správních úřadů.  
 

1.3 Data ze SSÚ MHMP
Data  ze  silničně  správního  úřadu  MHMP  byla  získávána  v roce  2021 
prostřednictvím žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 

SSÚ  MHMP  připravil  seznam  všech  povolení  od  roku  2015  včetně  GPS 
souřadnice, místa umístění, velikosti  reklamní plochy, data vydání povolení 
reklamního  zařízení  a  doby  platnosti  rozhodnutí,  kterým  bylo  reklamní 
zařízení povoleno.

1.4 Data ze stavebních úřadů, 2021-2022  
Data ze stavebních úřadů byla získávána od prosince 2021 prostřednictvím 
žádostí  o  informace  dle  zákona  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím.  Tato  cesta  byla  zvolena  poté,  co  se  jako  nereálné  ukázalo 
automatizované získávání informací z databází jednotlivých stavebních úřadů, 
neboť aktuální procesní a právní podmínky tento postup neumožňují. 
 
Žádosti byly směřovány na 22 stavebních úřadů, jež jsou součástí městských 
částí. V odpovědi poskytlo informace devět stavebních úřadů. Městské části, 
které požadované informace neposkytly, byly následně osloveny s doplněnou 
žádostí, která obsahovala přesnou identifikaci veškerých staveb pro reklamu, 
které se na území dané městské části  nacházejí  podle aktuálního místního 
šetření  z roku 2021. V odpovědi  na druhou žádost  poskytlo  informace šest 
stavebních úřadů. Dále byla podána třetí žádost, kde bylo ze strany žadatele 
uvedeno, že v případě neposkytnutí informací žádá alespoň o možnost vstupu 
do  archivu,  kde  si  dané  informace  zjistí  svépomocí.  V návaznosti  na  třetí 
výzvu pět dalších stavebních úřadů poskytlo požadované informace, přístup 
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do archivu či  alespoň část  informací.  Jeden z úřadů informace neposkytl  a 
zamítl i přístup do archivu.  
 
K listopadu 2022 tak TSK a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy disponuje 
informacemi ze stavebních úřadů MČ Praha 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 19, 20, 21, 22.  
 
Aktuálně  probíhá  získávání  dat  z archivu  MČ  Praha  5,  následovat  bude 
získávání informací z archivu MČ Praha 4. MČ Praha 15 a 18 budou osloveny 
s žádostí  o  doplnění  některých  údajů,  které  v poskytnutých  dokumentech 
chyběly, na některých z dalších MČ bude prověřena kompletnost dodaných 
informací. MČ Praha 9 odmítla vydání informací i vstup do archivu. 

2 Metodika utváření Pasportu
Jako podkladová data byla využita primárně data z místního šetření z roku 2021. 
Pro účely pasportu reklamních ploch a následné analýzy byla vybrána zařízení 
nacházející se u místních komunikacích 1. třídy. Dále byly z této datové vrstvy 
vyselektovány pouze samostatně stojící stavby pro reklamu.
Data byla následně upravena tak, aby odpovídala posuzování stavebními úřady. 
Stavební  úřady totiž  vnímají  billboardy,  které jsou v těsné vzájemné blízkosti, 
jako jednu stavbu a jejich rozlohu jejich ploch pro účely posuzování souladu s 
předpisy  sčítají.  Dále  stavební  úřady  vyhodnocují  nosiče  o  více  plochách 
otočených do různých směrů jako jednu stavbu.
Z výše uvedených důvodů byla v GIS softwaru ke každému vyselektovanému 
zařízení pomocí geoprocesingového nástroje „buffer” vytvořena pomocná plocha 
o poloměru 7 m. V případě, že do této plochy spadlo nějaké další zařízení, byla 
tato zařízení spojena a utvořila jeden „nosič”.
Získaná  data  byla  porovnána  s  informacemi  od  silničně  správních  úřadů  a 
informacemi ze seznamu reklamních ploch 2016. Propojení výše uvedených dat s 
daty od silničně správních úřadů a seznamem reklamních ploch 2016 proběhlo na 
základě  porovnání  souřadnic  X,Y  v  systému  S-JTSK  (EPSG:5514).  Tyto  zdroje 
obsahují doplňující identifikační údaje a další doplňující informace o vlastnostech 
jednotlivých nosičů. K takto získaným datům byly následně ručně doplněny údaje 
získané od stavebních úřadů.
Výsledná data byla vyčištěna a ručně validována pomocí aktuálního monitoringu 
komunikací  TSK na platformě Vialytics.  Nosiče,  které  nebyly  v nejaktuálnějším 
monitoringu v daném prostoru nalezeny, byly z dat odstraněny.
Takto byl vygenerován konečný Pasport o počtu 1531 ks nosičů v návaznosti na 
místní komunikace 1. třídy na území hl. m. Prahy.
V  rámci  porovnání  datové  vrstvy  nosičů  a  datové  vrstvy  klasifikace  vlastníků 
parcel (zdroj: geoportalpraha.cz) v GIS softwaru byly nosiče rozlišeny podle typu 
vlastníka,  který  pozemek  pro  nosič  pronajímá:  hl.  m.  Praha  a  jí  zřizované 
instituce, městské části,  stát a jím zřizované instituce a soukromé právnické a 
fyzické osoby.
Z výše uvedených dat byly vygenerovány informace o typu zařízení (bigboard, 
billboard), o celkovém počtu ploch a o celkové výměře reklamních ploch. 
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Data od silničně stavebních úřadů jsou pro účely posuzování nosičů umístěných v 
návaznosti na místní komunikace 1. třídy kompletní. Nosiče byly rozlišeny na ty, 
které mají  povolení SSÚ a ty které povolení nemají.  Ty, které povolení nemají 
musí být dále tříděna na ty, které se nachází v ochranném pásmu komunikací, 
tudíž  povolení  SSÚ potřebují  a  na ty,  které se nacházejí  mimo toto ochranné 
pásmo. Speciální kategorií nad rámec celkového počtu nosičů pak jsou ty, které 
povolení SSÚ mají, ale fyzicky již v místě nejsou. 

Z důvodu komplexních výpočtů2 datové vrstvy souvisle zastavěného území, které 
se  z  ochranných  pásem  komunikací  vykrajuje,  není  v  čase  vydání  Pasportu 
dostupná datová ochranných pásem komunikací. Následné analýzy proto pracují 
s odhadem počtu nosičů, které se v OP komunikací nacházejí.
Pasport  dále  obsahuje  data  od  stavebních  úřadů.  Data  byla  doplněna ručním 
přepisem a jednotlivé stavby pro reklamu identifikovány zejména přes parcelní 
čísla. 
Data  od  stavebních  úřadů  nejsou  kompletní,  z  toho  důvodu  byla  pro  účely 
analýzy rozlišena na dvě kategorie. Ta, u kterých byly vůbec nějaké informace 
dohledány či se dají vydedukovat a ta, u kterých informace zcela absentují.  V 
případě první kategorie, bylo z dostupných informací vytaženo, zda jde o trvalou 
nebo dočasnou stavbu, zda je expirace povolení navázána na platnost nájemní 
smlouvy nebo je termín expirace pevně dán.
Pasport dále obsahuje částečná data o nájemních smlouvách mezi hl. m. Prahou 
a provozovateli nosičů. Data byla doplněna ručně zejména přes parcelní čísla.

3 Základní informace z Pasportu

3.1 Počet reklamních nosičů dle vlastníků a městských částí

Skupin
a vše

Vlastník 
HMP

Správ
a MČ

Vlastník stát či 
jiné  veřejné 
instituce

Soukromí 
vlastníci

Celkový počet zařízení na 
místních  komunikacích  1. 
třídy  na  území  hl.  m. 
Prahy 1531 535 142 172 682

2 Právní definice Souvisle zastavěného území dle Zákona o pozemních komunikacích je 
velmi složitá:
Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního 
ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky: 
a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno 
popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí,
b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu 
o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu 
jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy 
budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří území.
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Praha 1 2 0 0 0 2
Praha 2 9 3 3 3 0
Praha 3 9 1 0 0 8
Praha 4 203 89 9 36 69
Praha 5 193 65 24 16 88
Praha 6 11 1 1 6 3
Praha 7 23 8 2 7 6
Praha 8 40 13 4 15 8
Praha 9 146 53 12 27 54
Praha 10 130 34 5 23 68
Praha 11 87 47 16 0 24
Praha 12 16 5 2 1 8
Praha 13 142 61 20 3 58
Praha 14 71 41 3 6 21
Praha 15 35 22 3 1 9
Praha 16 0 0 0 0 0
Praha 17 27 5 8 1 13
Praha 18 56 3 0 6 47
Praha 19 5 1 4 0 0
Praha 20 12 9 0 0 3
Praha 21 0 0 0 0 0
Praha 22 24 2 5 2 15
Praha-Běchovice 10 1 1 0 8
Praha-Benice 0 0 0 0 0
Praha-Březiněves 0 0 0 0 0
Praha-Čakovice 4 0 0 0 4
Praha-Ďáblice 33 8 1 3 21
Praha-Dolní Chabry 2 1 0 0 1
Praha-Dolní Měcholupy 11 0 0 0 11
Praha-Dolní Počernice 19 14 1 2 2
Praha-Dubeč 8 1 1 3 3
Praha-Klánovice 0 0 0 0 0
Praha-Koloděje 0 0 0 0 0
Praha-Kolovraty 11 0 1 3 7
Praha-Královice 0 0 0 0 0
Praha-Křeslice 0 0 0 0 0
Praha-Kunratice 29 0 4 5 20
Praha-Libuš 14 2 1 0 11
Praha-Lipence 0 0 0 0 0
Praha-Lochkov 0 0 0 0 0
Praha-Lysolaje 0 0 0 0 0
Praha-Nebušice 0 0 0 0 0
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Praha-Nedvězí 15 0 0 2 13
Praha-Petrovice 5 1 0 0 4
Praha-Přední Kopanina 0 0 0 0 0
Praha-Řeporyje 6 3 0 0 3
Praha-Satalice 1 0 0 0 1
Praha-Šeberov 8 4 0 0 4
Praha-Slivenec 32 3 1 0 28
Praha-Štěrboholy 61 26 8 1 26
Praha-Suchdol 0 0 0 0 0
Praha-Troja 0 0 0 0 0
Praha-Újezd 0 0 0 0 0
Praha-Velká Chuchle 5 2 0 1 2
Praha-Vinoř 4 0 0 0 4
Praha-Zbraslav 5 4 0 0 1
Praha-Zličín 7 1 2 0 4
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3.2 Celková rozloha a typy nosičů
V Praze se nachází  minimálně 1953 reklamních ploch (některé jsou ovšem ze 
strany stavebních úřadů vnímány jako jedna stavba pro reklamu, proto se čísla 
liší).
Celková rozloha reklamních ploch v Praze činí 28 500 m2.
Na  území  hl.  m.  Prahy  se  nachází  1106  billboardů  (tj.  reklamních  ploch  do 
rozměru 34,5 m2) a 389 bigboardů (tj.  reklamních ploch s rozměrem nad 34,5 
m2).

3.3 Informace od stavebních úřadů

všech
ny    HMP

Absence jakýchkoliv informací od SÚ 302
Info k nosiči nebylo dohledáno, ale v žádosti o data nebyl přesně 
identifikován 153 61
MČ  odmítla  všechny  žádosti  a  nepustila  žadatele  o  data  do 
archivu 149 53
Informace od SÚ nebo nepřímá vyplývající informace 1229
Info  k  nosiči  nebylo  dohledáno,  i  když  byl  v  žádosti  o  data 
explicitně identifikován 110 28
Stavební úřad označil nosič jako nepovolený 22 8
Stavební úřad vydal informace (dále viz níže) 488 188
Nosič byl v mezičase odstraněn 3 2
Informace eviduje jiný úřad (zpravidla Drážní úřad) 9 0
Informace  nebyly  dodány  kompletně,  případně  se  aktuálně 
vyhledávají v archivu 597 194
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Statistika poskytnutých informací
Nosič byl povolen jako trvalá stavba 88 34
Nosič byl povolen jako dočasná stavba 321 115
Bylo poskytnuto datum expirace 315 117
Expirace navázána na platnost nájemní smlouvy 56 24
Počet ks před expirací stavebního povolení (od 31.12.2022) 121 35
Počet ks po expiraci stavebního povolení (do 31.12.2022) 194 82
Celkem  nosičů  s  platným  povolením  (trvalá  stavba, 
expirace navázána na platnost nájemní smlouvy, expirace 
po 31.12.2022)

265 93
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IIIAnalýza reklamních ploch

1 Metodika analýzy reklamních ploch
Vzniklý Pasport umožnil zpracování analýz za účelem posouzení souladu nosičů 
s vybranými podmínkami platných právních předpisů a územního plánu hl.  m. 
Prahy.

1.1 Postup posuzování souladu

1.1.1 Posouzení nosičů z hlediska požadavku na povolení SSÚ
Posouzení  nosičů  z  hlediska  požadavku  na  povolení  SSÚ  z  důvodu  absence 
finalizace  datové  vrstvy  „Souvisle  zastavěné  území“  nebylo  možné  toto 
posouzení v čase vydání analýzy provést. V dohledné době bude ovšem datová 
vrstva „Souvisle zastavěné území“ dokončena a posouzení bude provedeno. 

1 Ukázka datové vrstvy "Souvisle zastavěné území"

1.1.2 Posouzení souladu s regulativem PSP § 78
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“Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak,  
musí  být  vzájemný  odstup  mezi  jednotlivými  samostatně  stojícími  
stavbami  pro  reklamu  nebo  samostatně  stojícími  reklamními  a  
informačními zařízeními s plochou panelu větší než 4 m2 v metrech roven 
nejméně trojnásobku plochy panelu větší z těchto staveb nebo zařízení v  
metrech  čtverečních,  ne  však  méně než  100 m,  vždy  po  jedné  straně  
pozemní komunikace.”

Posouzení bylo  provedeno  v  GIS  softwaru.  Ke  každému  nosiči  byla  pomocí 
geoproccesingového nástroje „buffer” vytvořena pomocná plocha o poloměru 50 
m nebo  polovině  trojnásobku  celkové  výměry  reklamní  plochy  v  případě,  že 
překročila  33,33 m2.  V případě,  že došlo k překryvu s  další  nebo více dalšími 
pomocnými  plochami,  byl  nosič  zařazen  do  kategorie  “potenciální  porušení 
regulativu 100 m”. V případě překryvu dvou těchto ploch je v rozporu s tímto 
regulativem pouze jeden nosič (ten, který na místě získal  povolení  později),  v 
případě překryvu tří ploch pak dva nosiče atd. Z důvodů absence kompletních 
údajů od stavebních úřadů nebylo možné vyhodnotit, které konkrétní nosiče jsou 
v rozporu s regulativem. Nicméně bylo možné určit jejich přibližný počet. Pomocí 
analytického nástroje „Count points in polygon” vyhodnocena četnost překryvů a 
výsledku byl dopočítán přesný počet nosičů které, jsou v rozporu s regulativem.

2 Vizualizace  výsledků posouzení  souladu s podmínkou minimálního  odstupu 
staveb pro reklamu
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1.1.3 Posouzení souladu s regulativem PSP § 78

„Samostatně stojící  stavby pro reklamu a samostatně stojící  reklamní  a  
informační zařízení  s plochou panelu větší  než 4 m2 lze v památkových 
rezervacích  a  památkových  zónách  umístit  pouze,  jsou-li  určeny  ke  
zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu, nebo označují-li  
konkrétní provozovnu nebo budovu instituce; tyto musí být umístěny na  
pozemku stavby, kterou označují, nebo v její bezprostřední blízkosti.”

Posouzení bylo provedeno pomocí prostorové analýzy v GIS softwaru. V případě 
umístění nosiče v těchto plochách, byl nosič zařazen do kategorie „umístění v 
Pražské památkové rezervaci nebo v památkové zóně”.

1.1.4 Posouzení souladu s regulativem PSP § 78 

“V parcích, lesích, přírodních parcích, zvláště chráněných územích a jejich  
ochranných  pásmech,  stromořadích,  na  mostech  přes  vodní  toky  a  v  
pěších  cestách  nelze  umístit  samostatně  stojící  stavby  pro  reklamu  a  
reklamní a informační zařízení, vyjma zařízení s plochou panelu menší než  
4  m2 určených  ke  zprostředkování  informace,  která  nemá  reklamní  
povahu, nebo zařízení, která označují konkrétní provozovnu nebo budovu  
instituce.”

Posouzení bylo provedeno pomocí prostorové analýzy v GIS softwaru. Z důvodu 
obtížnosti posouzení umístění „ve stromořadích” nebyl tento regulativ v analýze 
posuzován.  V případě umístění  nosiče ve výše uvedených plochách,  byl  nosič 
zařazen  do  kategorie  „umístění  v  přírodním parku,  parku,  lese,  maloplošném 
zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu”.
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3 Vizualizace výsledků posouzení souladu s podmínkami umístění staveb pro reklamu 
mimo plochy vyjmenované v § 78

1.1.5 Posouzení  umístění  nosičů  ve  funkční  ploše  IZ  platného 
územního plánu hl. m. Prahy 

Posouzení bylo provedeno pomocí prostorové analýzy v GIS softwaru. V případě 
umístění  nosiče ve funkční  ploše,  byl  nosič  zařazen do kategorie  „umístění  v 
ploše IZ”.

1.2 Vyhodnocení jednotlivých posouzení
Z jednotlivých posouzení vyplynuly dílčí údaje o rozporu s předpisy, případně o 
potenciálním rozporu  s  předpisy.  Vzhledem k tomu,  že  některé  nosiče  jsou  v 
rozporu  s  větším  množstvím  regulativů,  bylo  nezbytné  jednotlivé  jevy 
zkombinovat.  Výsledkem je pak informace,  jaké množství  nosičů se nachází  v 
některé  z  ploch  a  území,  u  kterých  PSP  omezují  velikost  reklamních  ploch  u 
samostatně stojících staveb pro reklamu. Informace o celkovém počtu nosičů, 
které jsou nebo mohou být v rozporu s předpisy byla dopočítána pomocí výrazu 
WHEN  "PSP 100m" =1 OR  "PUP IZ" =1 OR  "SSU"=1 OR "PARKY" =1 OR  "PPR" 
=1 OR "PZ" =1 OR  "PP" =1 OR  "LESY" =1 OR  "MZCHU" =1 THEN 1 ELSE 0
(nebo jeho částí pro jednotlivé subvýsledky).
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Celkový počet nosičů v rozporu s předpisy byl nakonec určen rozmezím zejména 
z důvodu absence dat o souvisle zastavěném území.
Analýzu je v dalším kole možné provést pro jednotlivé typy vlastníků / správců:

 hl. m. Praha a jí zřizované instituce,
 městské části,
 stát a jím zřizované instituce,
 soukromé právnické a fyzické osoby,

a dále z územního hlediska pro jednotlivé městské části  či jiné typy územních 
celků (katastrální území atp).

2 Výstupy analýzy
2.1 Analýza rozporů s jednotlivými regulativy

Regulativy Pražských stavebních předpisů všechny HMP
potenciální rozpor s regulativem 100 m 937 302
skutečný rozpor s regulativem 100 m 565 220
umístění  v  Pražské  památkové  rezervaci  nebo  v 
památkové zóně 44 10
umístění v přírodním parku, parku, lese, maloplošném 
zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu 75 30
Regulativy Zákona o pozemních komunikacích
absence  povolení  SSÚ  (počítáno  z celkového  počtu 
nosičů) 665 173
odhad počtu nosičů bez povolení SSÚ z celkového počtu 
nosičů, jenž povolení SSÚ potřebují 234 39
platná povolení SSÚ 866 361
platná povolení SSÚ, ale zařízení nenalezeno 24 x
Plocha IZ dle PÚP 1999
umístění v ploše IZ (PÚP 1999) 665 300
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2.2 Kvantifikace jednotlivých rozporů s regulativy
Výsledkem kvantifikace analýzy jednotlivých rozporů s regulativy jsou informace 
o celkových počtech nosičů, které porušují některý z regulativů. K výslednému 
počtu nosičů,  které  nejsou v souladu s některým z regulativů,  totiž  nelze dojít 
prostým součtem počtů z tabulky v kapitole III.2.2, neboť jeden nosič v tabulce 
může  figurovat  ve  více  kategoriích  –  kupř.  je-li  umístěn  zároveň  v parku, 
nedodržuje minimální odstupovou vzdálenost a zároveň nedisponuje povolením 
SSÚ,  je  započten  v každé  z těchto  kategorií.  Proto  byla  provedena  ještě 
kvantifikace, která porušení regulativů ukazuje ve vzájemných kombinacích.
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Informace  o  tom,  kolik  nosičů  porušuje  minimálně  jeden  z  prověřovaných 
regulativů dle dostupných dat nelze přesně dopočítat. Proto je uváděno rozmezí 
1100  až  1200  z  celkových  1531  reklamních  nosičů.  Údaje,  které  jsou  pouze 
odhadem, jsou v tabulce uvedeny kurzívou.
Dále je uvedena informace, že z prověřovaných 256 nosičů, u kterých bylo na 
základě informací ze stavebních úřadů zjištěno, že mají platné stavební povolení, 
jich potenciálně 220 porušuje alespoň jeden z regulativů.

KVANTIFIKACE PORUŠENÍ REGULATIVŮ vše HMP
umístění nosičů v některé z ploch v rozporu s PSP (v Pražské 
památkové  rezervaci,  v  památkové  zóně,  v  přírodním parku, 
parku, lese, maloplošném zvláště chráněném území nebo jeho 
ochranném pásmu), dále jen „PLOCHY“

128 38

umístění v PLOCHY + IZ 775 331

umístění v PLOCHY + IZ + bez povolení SSÚ
cca 

1009 370

umístění  v  PLOCHY + IZ  + potenciální  porušení  minimálního 
odstupu (podklad k prověření) 1276 466
umístění  v  PLOCHY  +  IZ  +  skutečné  porušení  minimálního  
odstupu (přibližný počet)

cca 
1077 450

umístění  v  PLOCHY  +  IZ  +  bez  povolení  SSÚ  (odhad)  +  
skutečné porušení minimálního odstupu

1100-
1270

450-
500

Reklamní nosiče s platným stavebním povolením, které nejsou 
v souladu s některým z regulativů (umístění v PLOCHY + IZ + 
potenciální porušení minimálního odstupu)

220 83

IVZákonná úprava umisťování staveb pro reklamu 
na území hl. m. Prahy
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1  Relevantní právní předpisy

Právní vztahy staveb pro reklamu jsou upraveny zejména následujícími právními 
předpisy,  které  vymezují  základní  oblast  zákonné úpravy  regulace  staveb pro 
reklamu na území hl. m. Prahy:

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební 
zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“);

 vyhláška  č.  32/1999 Sb.  hl.  m.  Prahy,  o  závazné části  územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy, v platném znění (dále jen „územní 
plán hl. m. Prahy“);

 vyhláška  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných 
technických požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové užívání  staveb,  v 
platném znění;

 nařízení  č.  10/2016  Sb.  hl.  m.  Prahy,  kterým  se  stanovují  obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním 
městě  Praze  (Pražské  stavební  předpisy),  v  platném  znění  (dále  jen 
„pražské stavební předpisy“);

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“);

 zákon  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění 
(dále jen „zákon o silničním provozu“);

 zákon č.  266/1994 Sb.,  o drahách,  v platném znění  (dále jen „zákon o 
drahách“);

 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,  v  platném  znění  (dále  jen  „zákon  o  regulaci 
reklamy“);

 nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na 
veřejně přístupných místech mimo provozovnu, v platném znění.

2 Výchozí právní úprava stavebního zákona

2.1 Zákonné pojmy
Obecným právním předpisem, kterým se řídí právní vztahy staveb pro reklamu je 
stavební zákon, který obsahuje zákonné vymezení stavby pro reklamu a určuje 
základní  podmínky  územního  plánování,  podmínky  pro  výstavbu,  povolování 
staveb a zařízení, jejich změn a odstraňování, povinnosti a odpovědnost osob při 
jejich přípravě a provádění, podmínky realizace výstavby, obecné požadavky na 
výstavbu, vstupy na pozemky, ochranu veřejných zájmů apod.
Stavební zákon v ustanovení § 2 odst. 3 vymezuje pojem stavba a v návaznosti 
na něj pojem stavba pro reklamu následovně: 
„Stavbou se 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. Dočasná stavba je  
stavba,  u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.  Za stavbu se  
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považuje  také  výrobek  plnící  funkci  stavby.  Stavba,  která  slouží  reklamním  
účelům, je stavba pro reklamu.“ (dále jen „stavba pro reklamu“). 
Dále je možné doplnit že: 
„Stavební  předpisy  chápou  pojem  „stavba“  dynamicky,  tedy  jako  činnost,  
popřípadě soubor činností,  směřujících k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako  
toto dílo samotné). Naopak pro účely občanského práva je pojem „stavba“ nutno  
vykládat  „staticky“,  jako  věc  v  právním  smyslu,  tedy  jako  výsledek  určité  
stavební činnosti, který je způsobilý být předmětem občanskoprávních vztahů“ 
(viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn 22 Cdo 220/2008). Stavební zákon tedy 
nevyžaduje pevné spojení stavby se zemí.
Z uvedené citace a dalších ustanovení stavebního zákona je zřejmé, že stavba 
pro reklamu je vnímána speciálně ve vztahu k pojmu stavba s tím, že určující je 
účelové určení stavby, přičemž samotnou  definici pojmu reklama můžeme 
nalézt v ustanovení § 1 odst. 2 zákona o regulaci reklamy, podle kterého platí, že:
„Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či  jiná prezentace šířené zejména  
komunikačními  médii,  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.“

Stavební zákon dále vedle pojmu stavba pro reklamu pracuje rovněž s dalším 
pojmem  zařízení, jehož definici nalezneme v § 3 odst. 2 stavebního zákona a 
podle něhož: 
„Zařízením se pro účely  tohoto zákona rozumí informační  a reklamní  
panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde  
o stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo 
zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší 
než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.“ (dále jen „zařízení“).
Z uvedeného plyne,  že stavební  zákon rozlišuje  mezi  dvěma pojmy,  které  se 
týkají umisťování nosičů reklamy a které je zapotřebí interpretovat ve vzájemné 
spojitosti. Je přitom podstatné vyhodnotit, zda se v konkrétním případě jedná o 
stavbu pro reklamu nebo o zařízení  (panel,  tabuli,  desku apod.),  neboť právní 
režim je pro oba případy odlišný, jak je rozvedeno dále. 
Kromě reklamních účelů stavby,  je  standardně rozhodujícím faktorem limitace 
velikosti plochy podle § 3 odst. 2 stavebního zákona (nad 8 m2 plochy). Ovšem v 
některých  případech  mohou  vzniknout  pochybnosti,  pod  jaký  zákonný  režim 
příslušný nosič reklamy podřadit. V takovém případě je pak na stavebním úřadu, 
aby v rámci právní regulace své činnosti vyslovil v konkrétní věci své hodnoticí 
stanovisko,  a  to  na  základě  správního  uvážení  všech  skutkově  a  právně 
relevantních okolností posuzovaného případu.3 

3 Jedná se o  procesní  postup,  jehož  výsledek  je  tzv.  jiný  úkon ve formě vyjádření,  osvědčení,  
ověření, sdělení apod., který nemá charakter správního rozhodnutí nebo jiné formy činnosti a který 
lze z hlediska jeho zákonnosti přezkoumat postupem podle § 156 odst. 2 správního řádu.
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2.2 Umístění a realizace
Zaměříme-li se na postup při umisťování staveb pro reklamu a zařízení a realizaci 
výstavby, je nutné konstatovat, že požadavky se podle stavebního zákona v obou 
případech liší. 

2.2.1 Stavba pro reklamu
Umístění stavby pro reklamu je prováděno na základě územního rozhodnutí 
nebo  územního  souhlasu (viz  ustanovení  §  96  odst.  1  a  odst.  2  písm.  b) 
stavebního zákona). Kromě zákonného zmocnění se v případě územního souhlasu 
musí jednat o záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, kterým se 
poměry v území podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, aniž by podléhal posouzení vlivů provedení 
na životní prostředí. 
Pro realizaci stavby pro reklamu postačuje podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. 
e)  stavebního  zákona  ohlášení  stavebnímu úřadu  a  souhlas  stavebního 
úřadu.  Stavební  úřad  může  vydat  i  tzv.  společný  souhlas  předpokládaný 
postupem podle § 96a stavebního zákona, kterým se stavba umisťuje a povoluje.
Ohlášení  stavebnímu úřadu může být  za specifických okolností  projednáno ve 
stavebním řízení  na  základě  postupu  podle  §  107  stavebního  zákona,  pokud 
ohlášení nebude mít předepsané náležitosti, či bude trpět jinými vadami (např. 
nebude přiložen souhlas  vlastníka  pozemku s  umístěním stavby pro  reklamu) 
anebo kdy záměr nebude splňovat podmínky pro vydání souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru. V takových případech stavební úřad rozhodne o 
provedení stavebního řízení. V praxi je možné tímto způsobem postupovat i ve 
vztahu ke stavbám pro reklamu (obdobně i zařízením, jak je uvedeno níže) za 
situace, kdy stavební záměr bude v rozporu s ochranou veřejných zájmů podle 
obecných požadavků na výstavbu, požadavků dotčených orgánů, případně bude 
zapotřebí  stanovit  podmínky,  jimiž bude zabezpečena ochrana práv a právem 
chráněných zájmů dotčených osob.
Ačkoliv tedy stavební zákon na první pohled předpokládá, že pro umístění stavby 
pro reklamu postačí pouhé ohlášení, v praxi takové umístění stavby pro reklamu 
může podléhat povolovacímu řízení. Dotčené ustanovení a obecná vymezení, že 
ohlášení trpí jinými vadami a že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s 
provedením  ohlášeného  stavebního  záměru,  v kombinaci  s nemožností  podat 
odvolání  proti  usnesení  o  provedení  stavebního  řízení,  současně  umožňuje 
stavebnímu úřadu v případě potřeby komplexní zhodnocení aktuálních podmínek 
realizace stavby. 

2.2.2 Zařízení 
Pokud jde o zařízení, tato nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby (pozn. 
jeden z druhů územních rozhodnutí)  ani  územní souhlas,  pokud se jedná o 
informační  a  reklamní  zařízení  o  celkové  ploše  do  0,6  m2 umisťovaná  mimo 
ochranná pásma pozemních komunikací  (viz  ustanovení §  79 odst.  2 písm. a) 
stavebního zákona). V ostatních případech vyžadují územní rozhodnutí, které je 
možné nahradit územním souhlasem (viz ustanovení § 96 odst. 1 a odst. 2 písm. 
a) stavebního zákona). 

23



Samotné územní rozhodnutí nebo územní souhlas pak představují veřejnoprávní 
titul k vlastní realizaci zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu (viz  ustanovení  §  103 odst.  1 písm.  e)  bod 15.  stavebního 
zákona).

3 Územní plán hl. m. Prahy
Stavební  úřad  v  rámci  vydávání  územního  rozhodnutí,  územního  souhlasu, 
souhlasu  s  provedením ohlášeného  stavebního  záměru  a  stavebního  povolení 
současně posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací, mezi níž náleží 
územní plán hl. m. Prahy, který v příloze č. 1 vymezuje regulativy funkčního a 
prostorového  uspořádání  území  hlavního  města  Prahy.  V  jejich  souvislosti  je 
možné upozornit, že umístění stavby pro reklamu a její realizace bude omezena 
také vymezením ploch pro veřejnou infrastrukturu a městskou a krajinnou 
zeleň ve  smyslu oddílu  5 (například IZ –  izolační  zeleň)  a  nezastavitelných 
území ve smyslu oddílu 6.
Izolační  zeleň předpokládá  využití zeleň s ochrannou funkcí,  oddělující  plochy 
technické  a  dopravní  infrastruktury  od  jiných  funkčních  ploch,  s funkčním 
využitím  pro  výsadbu  dřevin  a  travní  porosty,  doplňkovým  využitím pro 
drobné  vodní  plochy,  cyklistické  stezky,  jezdecké  stezky,  pěší  komunikace  a 
prostory,  nezbytná  plošná  zařízení  a  liniová  vedení  technického  vybavení,  a 
výjimečně přípustné funkční využití  pro komunikace vozidlové, parkovací a 
odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a 
plochy  pro  provoz  pražské  integrované  dopravy,  nadřazená  plošná  zařízení  a 
liniová  vedení  technického vybavení  a  stavby  a  zařízení  sloužící  železničnímu 
provozu (to vše při zachování dominantního podílu zeleně na pozemku). 
Nezastavitelné území, mezi které patří plochy přírody, krajiny a zeleně, pěstební 
plochy  včetně  orných  půd,  vodní  plochy,  suché  poldry,  těžba  surovin, 
urbanisticky významné plochy a území oddechu,  nelze zastavět trvalými ani 
dočasnými  stavbami  s výjimkou liniových  a  plošných  dopravních  staveb, 
liniových a plošných staveb technického vybavení, účelových staveb sloužících 
provozu a údržbě příslušného funkčního využití a ostatních staveb uvedených v 
legendě jednotlivých funkčních ploch územního plánu. Tyto stavby nesmí narušit 
nebo omezit hlavní funkci území.
Přitom  stavba  pro  reklamu  neodpovídá  využitím  plochy  IZ  –  izolační 
zeleň, ani upraveným výjimkám.4 

4 Obecné požadavky na výstavbu
Ve smyslu stavebního zákona je rovněž nutné při územně plánovací a projektové 
činnosti,  při  povolování,  provádění,  užívání  a  odstraňování  staveb respektovat 
záměry  územního  plánování  a  obecné  požadavky  na  výstavbu,  které 
stanoví příslušné prováděcí předpisy.
Tímto způsobem Ministerstvo pro místní rozvoj stanovuje na základě zmocnění 
stavebního zákona vyhláškou č. 398/2009 Sb.  obecné technické požadavky 
zabezpečující  bezbariérové  užívání  staveb  k  zabezpečení  jejich  užívání 
4 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6 As 276/2019.
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osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami 
pokročilého  věku,  těhotnými  ženami,  osobami  doprovázejícími  dítě  v  kočárku 
nebo dítě do tří let (tj. osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace). 
Přímo ve vztahu ke stavbám pro reklamu a zařízením pak citovaná vyhláška v 
ustanovení § 4 upravuje, že:
„(5)  Umístění  a  zabezpečení  městského  mobiliáře,  staveb  pro  reklamu,  
informačních a reklamních zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních stánků,  
venkovních  pultů  a  obdobných  konstrukcí  musí  respektovat  přirozený  pohyb  
chodců  a  nesmí  zasahovat  do  průchozího  prostoru.  Požadavky  na  technické  
řešení jsou uvedeny v bodě 1.2.10. přílohy č. 1 a bodech 1.2.1. až 1.2.3. přílohy  
č. 2 k této vyhlášce.“

a příloha č. 1 a příloha č. 2 ve jmenovaných ustanoveních stanovuje, že:
„1.2.10. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně  
dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru  
podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a  
informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních  
místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou  
pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši  
1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující  
půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky  
nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s  
bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.

1.2.1.  Překážky  na  komunikacích  pro  chodce,  zejména  telefonní  automaty,  
lavičky, pultový prodej, výkladce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní  
zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél  
přirozené vodicí linie šířky nejméně 1500 mm.

1.2.3.  Nad komunikacemi  pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až  
2200 mm nad povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z  
obrysu stěn nejvíce 100 mm, zejména výkladce, technická a jiná zařízení a dále  
technické vybavení  staveb obdobného charakteru.  U zařizovacích předmětů a  
technického vybavení  staveb délky do 400 mm, měřeno souběžně se stěnou  
stavby, lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm.“

5 Pražské stavební předpisy
Pražské stavební předpisy také na základě zmocnění stavebního zákona stanovují 
další  požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby 
(záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu) v hlavním městě 
Praze,  včetně  staveb pro reklamu a  zřízení,  které  je  nutné zohlednit  v  rámci 
postupu podle stavebního zákona. Obdobně jako stavební zákon používají pojmy 
stavba pro reklamu a zařízení, respektive reklamní a informační zařízení, avšak 
nečiní v nich rozdíly. Právní úprava v režimu pražských právních předpisů je tak 
pro oba pojmy shodná.
Pražské stavební  předpisy  svým rozsahem pro území hlavního města 
Prahy nahrazují vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, a č. 268/2009 Sb., o 
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technických  požadavcích  na  stavby,  v  platném  znění,  které  upravují  otázky 
územního plánování a výstavby pro zbývající území České republiky. 
Relevantní  ustanovení,  která  se  týkají  požadavků  na  umisťování  staveb  pro 
reklamu či zařízení jsou ustanovení § 77 až 82 pražských stavebních předpisů. 
Ustanovení  §  77 se týká obecných požadavků,  zatímco následující  ustanovení 
obsahují speciální úpravu pro specifické případy.
V souvislosti s aplikací ustanoveních § 77 až 82 pražských stavebních předpisů je 
možné upozornit zejména na povinnosti umisťovat: 

 stavby  pro  reklamu  a  zařízení  tak,  aby  nenarušovaly  architektonický, 
urbanistický,  krajinný  nebo  pietní  charakter  prostředí,  neohrožovaly 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách, neobtěžovaly 
nepřiměřeně okolí hlukem anebo světlem a nezasahovaly do korunového a 
kořenového prostoru stromů;

 samostatně stojící stavby pro reklamu a zařízení s plochou panelu nad 4 m2 

v památkových rezervacích a památkových zónách pouze, jsou-li určeny ke 
zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu, nebo označují-li 
konkrétní provozovnu nebo budovu instituce; 

 samostatně stojící stavby pro reklamu a zařízení s plochou panelu větší než 
4 m2 ve vzájemném odstupu ne méně než 100 m, vždy po jedné straně 
pozemní komunikace, nejsou-li určeny ke zprostředkování informace, která 
nemá  reklamní  povahu,  nebo  označují-li  konkrétní  provozovnu  nebo 
budovu instituce; a

 samostatně  stojící  stavby  pro  reklamu  a  zařízení  v  parcích,  lesích, 
přírodních  parcích,  zvláště  chráněných  územích  a  jejich  ochranných 
pásmech, stromořadích, na mostech přes vodní toky a v pěších cestách 
pouze  s  plochou  panelu  menší  než  4  m2 určených  ke  zprostředkování 
informace,  která  nemá  reklamní  povahu,  nebo  zařízení,  která  označují 
konkrétní provozovnu nebo budovu instituce;

přičemž pražské stavební předpisy stanoví další požadavky rovněž pro stavby pro 
reklamu  a  zařízení  umístěné  nad  rovinou  střechy,  umístěné  kolmo  k  fasádě, 
umístěné na fasádě a předsazené před fasádou a na oplocení, opěrných zdech a 
zábradlí.
Stavby pro reklamu a zařízení, která společně vytvářejí jeden celek nebo 
mohou být jako jeden celek vnímány, se pro účely relevantních ustanovení 
pražských  stavebních  předpisů  považují  za  jedinou  stavbu  pro  reklamu  nebo 
zařízení. Plochou panelu se pak pro účely pražských stavebních předpisů rozumí 
plocha panelu, popřípadě jiná plocha nebo více ploch sloužící k zobrazení reklamy 
nebo  informace.  Vícestranné  panely  se  přitom započítávají  pouze  jednou (viz 
ustanovení § 77 pražských stavebních předpisů).
Uvedená pravidla však mohou být v souladu s § 83 odst. 2 pražských stavebních 
předpisů v některých případech modifikována územním nebo regulačním plánem. 
V rámci prověřování konkrétních staveb pro reklamu a zařízení a jejich souladu s 
požadavky  zakotvenými  v  pražských  stavebních  předpisech,  je  též  důležité 
zkoumat  i  nejnovější  územní  a  regulační  plány,  ve  kterých  se  může  objevit 
odchylná úprava takových požadavků.
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6 Právní úprava v zákoně o pozemních komunikacích
Zákon  o  pozemních  komunikacích  obsahuje  samostatnou  právní  úpravu 
reklamních zařízení, a to v souvislosti  s kategorizací pozemních komunikací, 
jejich  stavbou,  podmínkami  užívání  a  jejich  ochranou,  právy  a  povinnostmi 
vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkonem státní správy ve 
věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.
Předně  je  třeba  uvést,  že  zákon  o  pozemních  komunikacích  na  rozdíl  od 
stavebního zákona nerozlišuje pojmy stavba pro reklamu a zařízení (ve smyslu 
ustanovení § 3 odst. 2 stavebního zákona), ale používá pouze jednotný pojem 
reklamní zařízení, jak je definováno v ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 1: 
„(…) zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem 
prováděnou reklamu nebo propagaci“ (dále jen „reklamní zařízení“).

6.1 Silniční ochranné pásmo
Zákon  o  pozemních  komunikacích  upravuje  v  ustanovení  §  30  a  násl. 
problematiku  zřizování  a  provozování  reklamních  zařízení  v  silničních 
ochranných pásmech pozemních komunikací,  která slouží  k ochraně  dálnic, 
silnic  a  místních  komunikací  I.  nebo  II.  třídy a  provozu  na  nich  mimo 
souvisle zastavěné území obcí.

Z tohoto důvodu se dále věnujeme rovněž speciální úpravě zřízení a provozování 
reklamních zařízení v silničních ochranných pásmech.
Silniční ochranná pásma vznikají  mimo souvisle zastavěné území obce,  za 
které  zákon  o  pozemních  komunikacích  nepovažuje  tzv.  intravilán  ve  smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, ale zvláště definované území, 
na  kterém  je  postaveno  pět  a  více  budov  odlišných  vlastníků,  kterým  bylo 
přiděleno  popisné  nebo  evidenční  číslo  a  které  jsou  evidovány  v  katastru 
nemovitostí,  přičemž mezi  jednotlivými  budovami,  jejichž  půdorys  se pro  tyto 
účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší  než 75 m. Přitom 
spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u oblouků se použijí 
tečny).
Silničním  ochranným  pásmem se  pak  podle  zákona  o  pozemních 
komunikacích pro případ povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, 
které by byly viditelné uživateli  dotčené pozemní  komunikace,  rozumí prostor 
ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

 250 m od osy  přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy  větve její 
křižovatky  s  jinou  pozemní  komunikací;  pokud  by  takto  určené  pásmo 
nezahrnovalo  celou  plochu  odpočívky,  tvoří  hranici  pásma  hranice 
silničního pozemku;

 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I.  třídy nebo 
místní komunikace I. třídy;

 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy 
nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.
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Ve smyslu zákona o pozemních komunikacích vznikají silniční ochranná pásma u 
nově budovaných nebo rekonstruovaných dálnic, silnic a místních komunikací I. 
nebo II.  třídy na základě rozhodnutí  stavebního úřadu o umístění  stavby nebo 
společného povolení, a ve všech ostatních případech na základě zákona.
Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu 
podléhá podle  ustanovení  §  31  zákona  o  pozemních  komunikacích  povolení 
silničního  správního  úřadu  a  i) předchozímu  souhlasu  vlastníka  dotčené 
nemovitosti,  na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno,  ii) a 
dále  i  Ministerstva  vnitra,  jde-li  o  silniční  ochranné  pásmo  dálnice,  nebo  iii) 
Policie  České  republiky,  jde-li  o  silniční  ochranné  pásmo  silnice  a  místní 
komunikace. Předchozí souhlas Ministerstva vnitra a Policie České republiky mají 
charakter  závazného  stanoviska,  do  kterých  silniční  správní  úřad  nezasahuje. 
Současně  na  vydání  povolení  není  právní  nárok  a  silniční  správní  úřad  může 
žádost zamítnout i přes doložení požadovaných souhlasů.
Podle dalších podmínek 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.  Jedná-li  se  o reklamní 
zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a 
silnice  I.  třídy,  lze  jeho  zřízení  a  provozování  povolit  pouze  pokud  splňuje 
podmínky  podle  předchozí  věty  a  slouží-li  k  označení  provozovny,  která  se 
nachází  v  silničním  ochranném  pásmu  ve  vzdálenosti  do  200  metrů  od 
reklamního zařízení. 
Silniční  správní  úřad  vydá  podle  zákona  o  pozemních  komunikacích  povolení 
právnické nebo fyzické osobě zřizovat a provozovat reklamní zařízení na základě 
písemné  žádosti,  nejdéle  na  dobu  pěti  let,  přičemž  v  rozhodnutí  stanoví 
podmínky zřizování a provozování reklamního zařízení. Silniční správní úřad může 
následně  rovněž  rozhodnout  o  změně vydaného  povolení  na  základě 
odůvodněné žádosti držitele povolení. Nutno zdůraznit, že vydání povolení podle 
zákona  o  pozemních  komunikacích  nenahrazuje  povolovací  proces  podle 
stavebního zákona. 
Jestliže právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí 
o vydání povolení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení; povolení na 
základě znovu podané žádosti lze udělit nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy 
rozhodnutí o odnětí povolení nabylo právní moci.
V případě, že se silniční správní úřad dozví o zřízení nebo existenci reklamního 
zařízení umístěného v rozporu s podmínkami zákona o pozemních komunikacích 
v  silničním ochranném pásmu bez  povolení,  je  povinen  do sedmi  dnů vyzvat 
vlastníka  k  jeho  odstranění.  Ten  je  povinen  neprodleně,  nejdéle  do  pěti 
pracovních  dnů  od  doručení  výzvy,  reklamní  zařízení  odstranit.  V  opačném 
případě  silniční  správní  úřad  zajistí  do  15  pracovních  dnů  zakrytí  reklamy  a 
následně  odstranění  a  likvidaci  reklamního zařízení  na  náklady vlastníka,  bez 
ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem. 
Obdobně  silniční  správní  úřad  postupuje  za  situace,  kdy  nezjistí  vlastníka 
reklamního  zařízení,  pouze  nejprve  zveřejní  výzvu  k  odstranění  reklamního 
zařízení  způsobem  v  místě  obvyklým  ve  lhůtě  10  dnů  a  následně  zajistí 
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odstranění  a  likvidaci  reklamního  zařízení  na  náklady  vlastníka  dotčené 
nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno.
V obecném zájmu je vlastník nemovitosti oprávněn umístit v silničním ochranném 
pásmu na  své  nemovitosti  reklamní  zařízení,  avšak  pouze  takové,  které  bylo 
povoleno.  V  opačném  případě  mu  ze  zákona  vzniká  povinnost  umožnit  na 
nezbytnou  dobu  a  v  nezbytné  míře  vstup  (zřejmě  nikoliv  vjezd)  na  svoji 
nemovitost za účelem zakrytí reklamy a za účelem odstranění a likvidace tohoto 
reklamního  zařízení.  Jedná  se  o  formu  postihu  za  umožnění  umístění 
nepovoleného reklamního zařízení.  Vznikne-li  tím škoda na nemovitosti,  tomu, 
kdo škodu způsobil (odstraňoval reklamní zařízení), vzniká povinnost ji nahradit, 
přičemž této odpovědnosti se nelze zprostit. 
Další omezení obsahuje ustanovení § 33 zákona o pozemních komunikacích, které 
zakazuje zřizovat a provozovat jakékoliv objekty v silničním ochranném pásmu 
na  vnitřní  straně  oblouku silnice  a  místní  komunikace  I.  nebo  II.  třídy  o 
poloměru  500  m  a  menším  a  v  rozhledových  trojúhelnících prostorů 
úrovňových  křižovatek  těchto  pozemních  komunikací,  přičemž  strany 
rozhledových  trojúhelníků  se  stanovují  100  m  u  silnice  označené  dopravní 
značkou podle zvláštního předpisu jako silnice hlavní a 55 m u silnice označené 
dopravní  značkou  podle  zvláštního  předpisu  jako  silnice  vedlejší.  Ustanovení 
slouží k zajištění viditelnosti v zatáčce a úrovňové křižovatce.
Pokud jde o souvislost zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona 
pak  podle  ustanovení  §  32  zákona  o  pozemních  komunikacích  je  možné  v 
silničních ochranných pásmech  umisťovat a provádět stavbu pro reklamu 
pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek 
uvedených v povolení. Přičemž v územním, stavebním nebo společném územním 
a  stavebním řízení  je  povolení  nahrazeno  závazným  stanoviskem příslušného 
silničního správního úřadu.
Existence  souvisle  zastavěného  území  obce  tedy  vylučuje  existenci  silničního 
ochranného  pásma  a  nutnost  vydání  povolení  ke  zřízení  a  provozování 
reklamního zařízení silničním správním úřadem nebo vydání povolení k umístění 
a provádění stavby pro reklamu v ochranném pásmu.

6.2 Zvláštní užívání
Užití  dálnice,  silnice  nebo  místní  komunikace  a  silničního  pomocného 
pozemku, který se nachází mimo souvisle zastavěné území obcí, pro zřizování a 
provozování reklamního zařízení je ve smyslu zákona o pozemních komunikacích 
považováno za tzv. zvláštní užívání. 
Zákon o pozemních komunikacích vyžaduje  povolení pro reklamní zařízení, 
které má být zřizováno a provozováno v rozsahu silničního pozemku (včetně 
silničního  pomocného  pozemku)  nebo  tělesa  dálnice,  silnice  a  místní 
komunikace, včetně například mostních objektů (nadjezdů),  tunelů,  galérií, 
opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, 
dělicích  pásů,  příkopů  a  ostatní  povrchových  odvodňovacích  zařízení, 
protihlukových  stěn  a  protihlukových  valů,  které  jsou  umístěny  na  silničním 
pozemku.
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Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než 
obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny,  vydává 
příslušný silniční správní úřad i) s předchozím souhlasem vlastníka dotčené 
pozemní  komunikace,  a  ii) může-li  zvláštní  užívání  ovlivnit  bezpečnost  nebo 
plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, 
jde-li o dálnici,  iii) v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky, 
které opět mají povahu závazného stanoviska. 
Silniční  správní  úřad  vydá  právnické  nebo  fyzické  osobě  povolení  zvláštního 
užívání  spočívající  v  zřízení  a  provozování  reklamního  zařízení  na  základě 
písemné žádosti, pokud bude kumulativně splňovat následující podmínky:

 nebude možné zaměnit s dopravními značkami ani dopravními zařízeními;
 nebude  oslňovat  uživatele  dotčené  pozemní  komunikace  nebo  jinak 

narušovat provoz na pozemní komunikaci;
 pozemní  komunikace  v  místě,  kde  je  umístěno  reklamní  zařízení,  bude 

vybavena  na  náklad  vlastníka  reklamního  zařízení  svodidly  nebo  jinak 
zabezpečena  proti  možnému  střetu  vozidel  s  konstrukcí  reklamního 
zařízení; a

 reklamní  zařízení  bude  sloužit  k  označení  provozovny  nacházející  se  v 
souvisle zastavěném území obce podle § 30 odst. 3 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, jedná-li se o reklamní zařízení na dálnici, silnici I. třídy nebo na 
jejich silničním pomocném pozemku;

a  to  nejdéle  na  dobu  pěti  let,  přičemž  v  rozhodnutí  o  povolení  stanoví 
podmínky zvláštního užívání, které musí trvat po celou dobu platnosti povolení. 
Vlastník  reklamního  zařízení  je  povinen  oznámit příslušnému  silničnímu 
správnímu úřadu  zánik některé z podmínek zvláštního užívání do 30 dnů, 
načež  silniční  správní  úřad  povolení  odejme.  Ovšem  vymahatelnost  této 
povinnosti  je  v  praxi  obtížná,  protože  nepodléhá  žádné  zákonné  sankci. 
Silniční  správní  úřad může rovněž rozhodnout o změně vydaného povolení  na 
základě odůvodněné žádosti držitele povolení ke zvláštnímu užívání.
Jestliže právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí 
o vydání povolení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení; povolení ke 
zvláštnímu  užívání  na  základě  znovu  podané  žádosti  lze  udělit  nejdříve  po 
uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání 
nabylo právní moci.
V případě, že se silniční správní úřad dozví o zřízení nebo existenci reklamního 
zařízení bez povolení ke zvláštnímu užívání  umístěného na dálnici,  silnici 
nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku, je povinen do 
sedmi dnů  vyzvat vlastníka k jeho odstranění. Ten je povinen neprodleně, 
nejdéle do pěti pracovních dnů od doručení výzvy, reklamní zařízení odstranit. V 
opačném případě je silniční správní úřad povinen do 15 pracovních dnů zakrýt 
reklamu a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady 
vlastníka,  bez  ohledu  na  skutečnost,  zda  reklamní  zařízení  bylo  povoleno 
stavebním úřadem. 
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Obdobně  silniční  správní  úřad  postupuje  za  situace,  kdy  se  nezjistí  vlastníka 
reklamního  zařízení,  pouze  nejprve  zveřejní  výzvu  k  odstranění  reklamního 
zařízení  způsobem  v  místě  obvyklým  ve  lhůtě  10  dnů  a  následně  zajistí 
odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka dotčené pozemní 
komunikace,  na které je reklamní  zařízení  neoprávněně umístěno,  nebo jejího 
správce,  je-li  výkon  správy  dotčené  pozemní  komunikace  zajišťován 
prostřednictvím správce.

6.3 Obecné užívání
Zákon  o  pozemních  komunikacích  rovněž  v ustanovení  §  19  obecně  zakazuje 
znečišťovat  nebo  poškozovat dálnice,  silnice,  místní  komunikace,  jejich 
součásti  a příslušenství (viz § 12 a § 13 zákona o pozemních komunikacích) a 
veřejně  přístupné  účelové  komunikace  s vozovkou,  přičemž  veřejně  přístupné 
účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým způsobem, že 
se tím znemožní jejich obecné užívání.
Zákaz dále zahrnuje mimo jiné na dálnicích, silnicích a místních komunikacích 
neoprávněně  odstraňovat,  zakrývat,  přemísťovat,  osazovat  nebo 
pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení (viz vyhláška Ministerstva 
dopravy a spojů č. 30/2001 Sb.), anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat.

7 Právní úprava v zákoně o silničním provozu
Zohlednit  je  nutné  také  právní  úpravu  zákona  o  silničním  provozu,  který  v 
ustanovení § 78 odst. 6 k zajištění ochrany silničního provozu 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.“

8 Právní úprava v zákoně o drahách
Zákon  o  drahách  stanovuje  zvláštní  podmínky  pro  stavbu  železničních, 
tramvajových, trolejbusových a lanových drah a stavby na těchto dráhách, 
podmínky  pro  provozování  drah,  drážní  dopravy  na  těchto  dráhách,  práva  a 
povinnosti  fyzických a právnických osob s tím spojené, a dále upravuje výkon 
státní  správy  a  státního  dozoru  ve  věcech  drah.  Právní  úprava  se  naopak 
nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné.
Zákon o drahách obsahuje dva režimy ochrany drah, prostřednictvím i) ochrany 
dráhy a ii) ochranného pásma dráhy, které  se uplatní rovněž ve vztahu ke 
stavbám pro reklamu a zařízením (reklamním a informačním).
Ochrana  dráhy upravuje  rovněž  zákaz  bez  povolení  provozovatele  dráhy 
vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání. 
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Přitom  v případě  celostátní  železniční  dráhy  a  regionální  železniční  dráhy 
(jednotlivé kategorie železničních drah určuje § 3 zákona o drahách) je  obvod 
dráhy  vymezen  svislými  plochami  vedenými  hranicemi  pozemků,  které  jsou 
určeny  pro  umístění  dráhy  a  její  údržbu.  U  ostatních  drah  je  obvod  dráhy 
vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje, krajního nosného 
nebo  dopravního  lana,  krajního  vodiče  trakčního  vedení,  nebo  hranicemi 
pozemku,  určeného  k  umístění  dráhy  a  její  údržby,  nejméně  však  1,5  m od 
vnějšího okraje stavby dráhy,  pokud není dopravní cesta dráhy vedena po 
pozemní komunikaci.  Jedná se o  území  určené územním rozhodnutím nebo 
společným povolením pro umístění stavby dráhy.
Ochranné pásmo dráhy dále mimo jiné omezuje zřizování světelných zdrojů a 
barevných ploch zaměnitelných s návěstními znaky jen se souhlasem drážního 
správního úřadu a za jím stanovených podmínek.
Vlastní  ochranné  pásmo  dráhy,  které  se  nezřizuje  pro  dráhu vedenou po 
pozemních  komunikacích (a  železniční  vlečku  v  uzavřeném  prostoru 
provozovny nebo v obvodu přístavu), je vymezené prostorem po obou stranách 
dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou v případě:
a) železniční dráhy celostátní a železniční dráhy regionální 60 m od osy krajní 
koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,
b) železniční dráhy celostátní,  vybudované pro rychlost  větší  než 160 km/h, a 
železniční  dráhy zkušební 100 m od osy krajní  koleje, nejméně však 30 m od 
hranic obvodu dráhy,
c) železniční dráhy místní a železniční vlečky 30 m od osy krajní koleje,
d) železniční speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů železniční 
speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje,
e) dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje,
f) dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 
trolejového drátu.
Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat 
na  cizí  pozemky,  popřípadě  na  stavby  na  nich  stojící,  mimo  jiné  za  účelem 
odstraňování jiných překážek omezujících provozování drážní dopravy.
Ochranu dráhy zajišťuje  drážní správní úřad, který zjišťuje zdroje ohrožování 
dráhy a zdroje rušení drážního provozu na nich. Pokud drážní správní úřad zjistí 
zdroj ohrožení, nařídí jeho provozovateli nebo vlastníku nejprve jeho odstranění, 
a dále rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.
Žadatel je povinen pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace stavby 
na dráze (stavby a zařízení v obvodu dráhy), stavby, která není stavbou dráhy a 
zasahuje zčásti do jejího obvodu, nebo stavby v ochranném pásmu dráhy 
vyžádat  si  závazné stanovisko  drážního správního  úřadu.  V  souhlasném 
závazném  stanovisku  drážní  správní  úřad  stanoví  podmínky  pro  zajištění 
bezpečného a plynulého provozu dráhy a její ochrany. Nesouhlasné stanovisko 
lze  vydat  pouze  tehdy,  pokud  by  stavbou  mohl  být  znemožněn  či  narušen 
bezpečný a plynulý provoz dráhy a její ochrana a ani stanovením podmínek podle 
věty druhé není možné toto riziko odstranit.
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Vzhledem k tomu, že se ochranné pásmo dráhy nezřizuje pro dráhu vedenou po 
pozemních  komunikacích,  vylučuje  pozemní  komunikace  v tomto  rozsahu 
existenci  ochranného  pásma  dráhy.  Avšak  v některých  případech  se  mohou 
ochranné pásmo dráhy a silniční ochranné pásmo překrývat (například při křížení 
dráhy  a  pozemní  komunikace),  příslušnými  pak  budou  drážní  správní  úřad  i 
silniční správní úřad.
Stavba dráhy a stavba na dráze musí splňovat technické podmínky a požadavky 
bezpečnosti  provozování  dráhy  a  drážní  dopravy.  Technické  podmínky  a 
požadavky jednotlivých druhů drah stanoví prováděcí předpis.
Po  novele  provedené  zákonem č.  225/2017  Sb.,  který  novelizoval  mimo  jiné 
zákon o drahách a stavební zákon, tj. od 1. 1. 2018, vykonává drážní správní úřad 
působnost (speciálního)  stavebního úřadu podle  §  15  stavebního  zákona 
pouze pro stavby dráhy (stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, 
která  rozšiřuje,  doplňuje,  mění  nebo zabezpečuje  dráhu bez ohledu,  zda je  v 
obvodu dráhy či nikoliv), nikoliv pro stavby na dráze (stavby a zařízení v obvodu 
dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží). 
Přitom podle ČÁSTI PRVNÍ zákona č. 225/2017 Sb. Změna stavebního zákona, Čl. 
II.  Přechodná  ustanovení  odst.  10  platí,  že  správní  řízení,  která  nebyla 
pravomocně ukončena přede dnem nabytí  účinnosti  tohoto zákona, dokončí 
stavební úřad podle dosavadních právních předpisů.

9 Právní úprava v zákoně o regulaci reklamy
Na  úpravu  zákon  o  regulaci  reklamy  upozorňujeme  z důvodu  možné 
odpovědnosti hlavního města Prahy za obsah reklamy.
Zákon o regulaci reklamy obsahuje  obsahové a osobní omezení reklamy ve 
vztahu k určitým druhům zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, nekalým 
obchodním  praktikám,  hazardní  hře  provozované  bez  základního  povolení  a 
srovnávací reklamě. 
Rovněž  zakazuje  reklamu,  která  je  v  rozporu  s  dobrými  mravy,  obsahující 
diskriminaci,  nebo  napadající  náboženské  nebo  národnostní  cítění,  ohrožuje 
obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost, obsahuje 
prvky  pornografie,  násilí  nebo  prvky  využívající  motivu  strachu  nebo  napadá 
politické přesvědčení. 
Rovněž  zakazuje  reklamu,  jež  podporuje  chování  poškozující  zdraví  nebo 
ohrožující  bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující  zájmy na 
ochranu životního prostředí.
Speciální ustanovení zákona o regulaci reklamy se pak vztahují na:

 srovnávací reklamu na humánní léčivé přípravky;
 reklama zaměřenou na osoby mladší 18 let;
 tabákové výrobky;
 elektronické cigarety;
 alkoholické nápoje;
 humánní léčivé přípravky;
 podporující darování lidských tkání a buněk;

33



 potraviny a kojeneckou výživu;
 přípravky na ochranu rostlin a pomocné prostředky;
 veterinární léčivé přípravky;
 dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby;
 hazardní hry;
 zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
 reklamu na výrobky cílící na zdraví;
 střelné zbraně a střelivo; a
 činnosti v pohřebnictví (omezení šíření v areálu zdravotnického zařízení a 

zařízení sociálních služeb).
Zákon o regulaci reklamy dále obsahuje zmocňující ustanovení, které umožňuje, 
aby obec dále omezila reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo 
provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního 
zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu (stavebního zákona). 
Prostřednictvím  tohoto  zmocnění,  respektive,  nařízení  č.  26/2005  Sb.  hl.  m. 
Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo 
provozovnu,  v  platném  znění,  je  zakázáno  také  šíření  reklamy  vybranými 
komunikačními  médii  na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným 
způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného 
podle stavebního zákona na:

 území památkové rezervace v hlavním městě Praze, vymezené nařízením 
vlády  č.  66/1971  Sb.,  o  památkové  rezervaci  v  hlavním  městě  Praze, 
v planém znění;

 území památkové zóny „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“ v městských částech 
Praha 2, Praha 3 a Praha 10;

 území památkové zóny „Nusle“ v městských částech Praha 2 a Praha 4;
 území památkové zóny „Karlín“ v městské části Praha 8;
 území památkové zóny „Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice“ v městských 

částech Praha 6 a Praha 7;
 území památkové zóny „Smíchov“ v městské části Praha 5;
 území památkové zóny „Vilová kolonie Ořechovka“ v městské části Praha 

6; a
 katastrálních  územích  Vinohrady,  Žižkov,  Karlín,  Holešovice,  Bubeneč, 

Dejvice,  Střešovice,  Smíchov,  Podolí,  Nusle,  Vršovice,  Libeň,  Troja, 
Vokovice, Veleslavín, Břevnov, Motol, Košíře, Radlice, Braník, Krč, Michle, 
Strašnice, Malešice a Hrdlořezy;

a to mimo jiné prostřednictvím:
 plakátu z jakéhokoli materiálu, fólie s potiskem, kromě fólií na dopravních 

prostředcích,  dále  tabule,  tyče,  pultu,  či  jiné  konstrukce  a  zařízení,  ať 
pohybující se, nesené, stojící, opřené či zavěšené, včetně jejich osvětlení, 
upoutaného balónu nebo jiného tvaru a plovoucího předmětu;

 dodatečné  konstrukce  na  dopravních  prostředcích  prezentující  reklamu 
jakýmkoli způsobem;

 zařízení šířícího reklamu zvukem či obrazem, s výjimkou rozhlasového a 
televizního vysílání;
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 dopravního  prostředku,  umístěného  na  veřejně  přístupném  místě  za 
účelem  šíření  reklamy  nebo  dopravního  prostředku,  u  nějž  je  hlavním 
účelem jízdy šíření reklamy; a 

 převěsu a plachty z jakéhokoliv materiálu, kromě těch, které jsou umístěny 
pouze na stavebním lešení stojícím na přiléhající pozemní komunikaci po 
dobu  provádění  stavebních  prací  na  objektu,  který  kryjí,  pokud  tyto 
převěsy a plachty zároveň zobrazují tento objekt a plocha vlastní reklamy 
nečiní více než 20 % celkové plochy převěsu nebo plachty;

 s výjimkou propagace charitativních akcí,  prezentace politických stran a 
hnutí,  včetně  volební  prezentace,  shromáždění,  pouličních  průvodů  a 
manifestací svolaných podle zvláštního právního předpisu (zákona o právu 
shromažďovacím).

Odpovědnost  za  obsah  reklamy  dle  zákona  o  regulaci  reklamy  mají 
zadavatel, zpracovatel, šiřitel a příjemce příspěvku, přičemž kontrolu nad 
dodržováním  omezení  vykonávají  příslušné  orgány,  které  jsou  oprávněné 
pozastavit zahájení šíření reklamy, nařídit její odstranění nebo ukončení, reklamu 
zakázat,  nařídit  zveřejnění  opravného  prohlášení  k  reklamě  anebo  projednat 
přestupek podle tohoto zákona.

10 Stavba pro reklamu jako dočasná stavba
Stavba pro reklamu (reklamní zařízení) může být umístěna a realizovaná jako 
stavba trvalá i stavba dočasná. Stavební zákon upravuje možnosti omezení doby 
trvání staveb pro reklamu prostřednictvím institutu dočasných staveb, a to na 
základě  rozhodnutí  příslušného  stavebního  úřadu  o  umístění  konkrétního 
stavebního záměru (stavby pro reklamu) nebo povolení jeho realizace.
Stavební  úřad  již  při  projednávání  umístění  stavby  pro  reklamu  obligatorně 
zkoumá  dobu  trvání  stavby  jako  jedno  z hledisek  v rámci  hodnocení 
výsledných dopadů a  vlivů stavby do území (jejího  působení  do  území), 
přičemž omezenou dobu trvání stavby stanoví v územním rozhodnutí (územním 
souhlasu) jako lhůtu pro odstranění stavby, včetně následného způsobu úpravy 
území (viz § 92 odst. 1 stavebního zákona). 
Dále stavební úřad opětovně povinně zkoumá dobu trvání stavby pro reklamu při 
povolování realizace stavby, přičemž dobu trvání stavby omezí v rámci souhlasu 
s  provedením  ohlášeného  stavebního  záměru  (stavebního  povolení),  a  to  i 
v případě, že dočasnost stavby pro reklamu nebyla zkoumána při jejím umístění. 
Dočasnost stavby pro reklamu může založit (ale též změnit) nejpozději souhlas 
stavebního úřadu (stavební povolení). 
Dobu trvání u dočasné stavby stavební úřad určí  i) pevným datem, ii) lhůtou a 
jejím počátkem nebo  iii)  uvedením (právní)  skutečnosti,  která se má projevit 
v čase.

10.1 Důvody pro omezení doby trvání stavby pro reklamu
Údaj o době trvání stavby pro reklamu musí být uveden již v žádosti o vydání 
územního  rozhodnutí  (oznámení  záměru),  a  dále  i  v navazujících  podáních 
stavebníka  (ohlášení  stavebního  záměru  a  žádosti  o  stavební  povolení),  což 
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vyplývá  rovněž  z  vyhlášky  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  503/2006  Sb.,  o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění, která upravuje obsahové náležitosti jednotlivých podání.
Stavební úřad by proto měl při omezování doby trvání stavby pro reklamu v první 
řadě  přihlížet k návrhu, který je uvedený v příslušném podání  (žádosti o 
vydání  územního  rozhodnutí,  oznámení  záměru,  ohlášení  stavebního  záměru, 
žádosti  o  stavební  povolení),  zdali  je  stavba označena  jako  trvalá  nebo 
dočasná. To také představuje projevený zájem na tom, aby předmětná stavba 
měla pouze dočasný charakter. Avšak současně by stavební úřad měl zohlednit 
další  přikládané  podklady,  zjištěné  skutečnosti,  právní  předpisy  (územně 
plánovací dokumentaci, obecné požadavky na výstavbu) apod.
Omezení doby trvání stavby pro reklamu dále může vyplývat z právního titulu 
k užívání  cizího  pozemku nebo  stavby.  Například  ze  souhlasu  k  umístění 
stavebního  záměru  podle  §  184a  stavebního  zákona.  U  toho  se  logicky 
předpokládá  písemná  forma,  avšak  stavební  zákon  přímo  neupravuje  jeho 
obsahové náležitosti. Souhlas k umístění stavebního záměru může kromě údajů o 
vlastníkovi  pozemku nebo stavby  obsahovat  také údaje,  ze  kterých  je  patrná 
dočasnost stavby. Nebo stavební úřad může zjistit dočasnost stavby v průběhu 
územního  či  stavebního  řízení.  Což  je  ostatně  v zájmu  vlastníka  dotčeného 
pozemku nebo stavby, pokud chtěl omezit dobu jejich užívání. 
Tímto způsobem může dojít k omezení doby trvání stavby například na základě 
dočasného práva stavby podle § 1240 a násl. občanského zákoníku, služebnosti 
podle § 1257 a násl. občanského zákoníku, nájemní smlouvy podle § 2201 a násl. 
občanského zákoníku nebo pachtovní smlouvy podle § 2332 a násl. občanského 
zákoníku.
U stavby pro reklamu, která je zároveň reklamním zařízením ve smyslu zákona 
o pozemních komunikacích,  dochází  k omezení  doby jejího trvání  na základě 
zákona, respektive rozhodnutí silničního správního úřadu,  v souvislosti 
se zřízením a provozováním reklamního zařízení v silničním ochranném 
pásmu. 
Silniční  správní  úřad v tomto případě vydává rozhodnutí  o  povolení  zřizovat  a 
provozovat reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu podle § 31 zákona o 
pozemních komunikacích. Jednou z jeho podmínek je předchozí souhlas vlastníka 
dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno. 
Povolení není možné vydat bez udělení  souhlasu vlastníka, přičemž  udělení  či 
neudělení  souhlasu  je  zcela  autonomním  projevem  vůle  vlastníka.  Z hlediska 
omezení doby trvání stavby pro reklamu je podstatné, že silniční správní úřad 
vydá  povolení  zřizovat  a  provozovat  reklamní  zařízení  na  dobu  určitou, 
v souladu  s předchozím  souhlasem  vlastníka,  který  rovněž  může 
obsahovat  omezení  doby trvání  souhlasu,  a zároveň nejdéle na dobu 
pěti let. 
Podle § 31 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad může 
vydat povolení pouze na dobu určitou, přičemž tato doba nesmí přesáhnout dobu 
5 let. Silniční správní úřad nemůže vydat povolení na dobu neurčitou. 
Pokud  jde  o  souhlas  vlastníka  dotčené  nemovitosti,  na  které  má  být 
reklamní zařízení zřizováno a provozováno a který předchází rozhodnutí silničního 
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správního úřadu o vydání povolení, zákon o pozemních komunikacích nestanoví, 
že  by  musel  obsahovat  omezení  doby  trvání  souhlasu.  Takový  souhlas  musí 
splňovat  minimálně  základní  podmínky  právního  jednání  (tj.  kdo  jej  uděluje, 
komu, z jakého důvod apod.), přičemž z jeho obsahu dále může anebo nemusí 
vyplývat omezení doby jeho trvání. Tedy trvání souhlasu bude časově omezeno 
na dobu určitou nebo souhlas může být vydán na dobu neurčitou. Nicméně ani 
v případě, že vlastník dotčené nemovitosti souhlas přímo neomezí, neznamená 
to,  že souhlas bude trvat  i  v budoucnu.  Proto by silniční  správní  úřad měl  při 
rozhodování o žádosti o vydání povolení na další období rovněž zkoumat aktuální 
podmínky  zřízení  a  provozování  reklamního  zařízení  v  silničním  ochranném 
pásmu, včetně trvání souhlasu vlastníka dotčené nemovitosti. Ten je ostatně také 
účastníkem (vedlejším) řízení ve smyslu § 27 odst.  2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a silniční správní úřad by 
jej  měl  vyrozumět  o  zahájeném řízení,  umožnit  mu  vyjádřit  se  a  doručit  mu 
rozhodnutí o povolení zřizovat a provozovat reklamní zařízení, proti němuž také 
může účastník podat odvolání.
Tímto prostřednictvím by pak měl stavební úřad omezit dobu trvání stavby pro 
reklamu (reklamního zařízení), jako stavby dočasné, neboť závazné stanovisko 
silničního  správního  úřadu  eventuálně  pravomocné  rozhodnutí je 
podkladem příslušného rozhodnutí, souhlasu nebo povolení stavebního úřadu (viz 
§  32  zákona  o  pozemních  komunikacích).  Doba  určená  silničním  správním 
úřadem,  jejíž  maximální  délka  pěti  let  vyplývá  ze  zákona  o  pozemních 
komunikacích, proto omezuje trvání stavby pro reklamu.
Z ustanovení  §  32 odst.  1 a 3 zákona o pozemních komunikacích vyplývá,  že 
stanovisko nebo rozhodnutí silničního správního úřadu je za daných zákonných 
podmínek  pro  stavební  úřad  k řízení  podle  stavebního  zákona  závazné.  Je  to 
logické,  protože  speciálním  účelem  zákona  o  pozemních  komunikacích  je 
zachování bezpečnosti silničního provozu. V praxi mohou oba procesy probíhat 
relativně samostatně, ovšem povolovací proces silničního správního úřadu by měl 
předcházet  povolovacímu  procesu  podle  stavebního  zákona.  Výsledkem 
povolovacího  procesu  silničního  správního  úřadu  je  závazné  stanovisko  nebo 
pravomocné rozhodnutí o povolení, přičemž postup v rámci posouzení podmínek 
ke zřízení  a  provozování  reklamního zařízení  v silničním ochranném pásmu je 
stejný (včetně výsledného časového omezení na dobu 5 let).
Obdobný postup se uplatní i ve vztahu k reklamním zařízením v souvislosti se 
zvláštním užíváním pozemních komunikací,  kdy silniční  správní úřad také 
vydává  rozhodnutí  o  povolení  zvláštního  užívání  spočívající  ve  zřízení  a 
provozování reklamního zařízení podle § 25 zákona o pozemních komunikacích, 
které  předpokládá  předchozí  souhlas  vlastníka  dotčené  pozemní  komunikace, 
opět nejdéle na dobu pěti let. 

10.2 Prodloužení  doby trvání  dočasné stavby pro reklamu nebo 
změna dočasné stavby pro reklamu na stavbu trvalou

Stavební úřady jsou povinny v rámci  výkonu soustavného dozoru zajišťovat 
ochranu  veřejných  zájmů,  ochranu  práv  a  oprávněných  zájmů  právnických  a 
fyzických osob a plnění jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních 
předpisů vydaných k jeho provedení (viz § 132 stavebního zákona).
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Součástí výkonu této zvláštní pravomoci je rovněž povinnost nařídit vlastníkovi 
dočasné stavby, u níž uplynula doba jejího trvání, aniž by byl vydán souhlas 
nebo povolení ke změně užívání dočasné stavby spočívající v prodloužení doby 
jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou, její odstranění podle § 129 odst. 
1 písm. f) stavebního zákona.
Stavební  úřad zahajuje řízení  o odstranění  stavby  z moci úřední,  na základě 
vlastních  zjištění,  přičemž  podání  třetí  osoby  je  pouze  podnětem  k postupu 
stavebního úřadu. Stavební úřad současně vlastníka dočasné stavby poučí, že je 
oprávněn podat ve lhůtě 30 dnů žádost o změnu v užívání dočasné stavby.
Změna v užívání stavby pro reklamu  spočívající  v prodloužení doby trvání 
dočasné  stavby  nebo  změny  dočasné  stavby  na  stavbu  trvalou  tedy  bude 
provedena  z vlastní  iniciativy  vlastníka  stavby  (příp.  oprávněné  osoby)  nebo 
v návaznosti na zahájení řízení o odstranění stavby stavebním úřadem.
Samotný  postup  oznámení  změny  v užívání  stavby  pro  reklamu,  který  není 
podmíněný  změnou  dokončené  stavby,  je  upravený  v ustanovení  §  127 
stavebního zákona, přičemž zahrnuje dvě varianty i) oznámení změny a vydání 
souhlasu se změnou v užívání stavby a ii) projednání změny v užívání stavby ve 
správním řízení.

10.2.1 Oznámení změny
V prvním případě vlastník stavby nebo osoba oprávněná změnit užívání stavby 
oznámí  stavebnímu  úřadu  změnu  v  užívání  stavby  pro  reklamu  spočívající  v 
prodloužení doby trvání dočasné stavby nebo změny dočasné stavby na stavbu 
trvalou na formuláři,  jehož obsahové náležitosti  jsou stanoveny v příloze č. 14 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb.
Součástí  oznámení  je popis  a  odůvodnění  zamýšlené  změny,  její  rozsah  a 
důsledky,  v daném případě  tedy  prodloužení  doby  trvání  dočasné  stavby  pro 
reklamu  nebo  její  změny  na  stavbu  trvalou.  Oznamovatel  je  dále  povinen 
připojit: 

 souhlas vlastníka pozemku, na kterém je stavba umístěna, pokud se jedná 
o  odlišnou  osobu  (viz  předcházející  část  Důvody  omezení  doby  trvání  
stavby pro reklamu);

 dokumentaci  s  vyznačením  stávajícího  a  nového  způsobu  užívání 
jednotlivých místností a prostorů (s ohledem na oznamovanou změnu a její 
rozsah, není nutné zpracování osobou oprávněnou k výkonu této činnosti 
viz § 158 stavebního zákona);

 stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou 
je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje; a 

 závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná 
zvláštními  právními  předpisy  nebo  stavebním  zákonem.  Mimo  jiné 
příslušného orgánu územního plánování, že změna v užívání je v souladu s 
územně plánovací dokumentací, s cíli  a úkoly územního plánování (viz § 
96b stavebního zákona), a silničního správního úřadu o povolení zřizovat a 
provozovat  reklamní  zařízení  v  silničním  ochranném  pásmu  nebo 
zvláštního  užívání  dálnice,  silnice  nebo  místní  komunikace  a  silničního 
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pomocného pozemku pro zřízení a provozování reklamního zařízení (viz § 
32 a § 25 zákona o pozemních komunikacích).

Stavební úřad následně přezkoumá,  zdali  oznámení  obsahuje  požadované 
náležitosti  a  přílohy,  které  jsou  nezbytné  pro  posouzení  oznamované  změny. 
V případě,  že  stavební  úřad  dospěje  k závěru,  že  oznámení  je  úplné,  dále 
zhodnotí, zdali: 
je  změna  v  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací  (§  2  odst.  1  písm.  p) 
stavebního zákona), s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 stavebního zákona), s 
obecnými požadavky na výstavbu (§ 2 odst.  2 písm. e) stavebního zákona),  s 
veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy;

 nedotýká se práv třetích osob;
 nejde o záměr, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení 

vlivů provedení záměru na životní prostředí (viz § 81 stavebního zákona); 
 nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí; 
 nevyžaduje zkušební provoz; 
 nebo není třeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění 

ochrany veřejných zájmů.
Stavební úřad je tedy v rámci své zvláštní pravomoci výkonu soustavného dozoru 
povinen komplexně zhodnotit aktuální podmínky změny v užívání stavby pro 
reklamu,  respektive  prodloužení  doby  trvání  dočasné  stavby  nebo  změny 
dočasné stavby na stavbu trvalou. 
Pokud stavební úřad dospěje k závěru, že oznámení splňuje veškeré podmínky, 
vydá  souhlas se změnou v užívání stavby v pořádkové lhůtě 30 dnů ode dne 
podání  oznámení,  ve formě opatření  vydávaného podle části  čtvrté  správního 
řádu. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli, kterému se 
doručuje spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací. 
Proti souhlasu stavebního úřadu  není přípustné odvolání, avšak je možné jej 
přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy 
souhlas nabyl právních účinků, přičemž rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v 
prvním stupni nelze vydat po uplynutí  15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl 
právních  účinků.  Přezkumné  řízení  provádí  příslušný  správní  orgán  nadřízený 
stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Případně je možné využít podání žaloby 
proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, v platném znění (dále jen „soudní řád správní“).5

10.2.2 Projednání změny v užívání stavby ve správním řízení
Jestliže stavební úřad dospěje k závěru, že nebyly splněny podmínky souhlasu se 
změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámení změny projedná ve 
správním řízení jako žádost o povolení změny v užívání stavby.  Přitom 
správní řízení je zahájeno doručením usnesení oznamovateli a proti usnesení není 
možné  podat  odvolání.  V rámci  správního  řízení,  jehož  účastníky  vymezuje 
obecné  ustanovení  §  27  správního  řádu,  může  stavební  úřad  vyzvat 
oznamovatele k doplnění podkladů. Správní řízení je možné rovněž zahájit přímo 
na žádost o povolení změny, aniž by bylo nutné vydávat usnesení.

5 Viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. září 2019, sp.zn. 1 As 436/2017.
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Proti rozhodnutí o povolení může účastník podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení odvolání podle § 81 a násl. správního řádu, případně je možné využít 
další dozorčí, mimořádní nebo soudní opravné prostředky.  
Náležitosti  souhlasu a rozhodnutí stavebního úřadu stanoví  §  127 odst.  3 
stavebního zákona a § 18m vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 
Sb.,  přičemž obsahují  identifikační  údaje o oznamovateli,  popis stavby,  včetně 
čísla  popisného nebo evidenčního,  popis  místa stavby uvedením katastrálního 
území a parcelního čísla podle katastru  nemovitostí,  dosavadní  účel  užívání  a 
vymezení nového účelu užívání, přičemž rozhodnutí dále stanoví podmínky pro 
nový účel  užívání  stavby,  kterými  se  zajistí  ochrana  veřejných  zájmů,  práv  a 
oprávněných zájmů účastníků řízení.

10.3 Prodloužení povolení zřizovat a provozovat reklamní zařízení 
v silničním ochranném pásmu a povolení  zvláštního užívání 
dálnice,  silnice  nebo  místní  komunikace  a  silničního 
pomocného pozemku pro zřizování a provozování reklamního 
zařízení

Jak již bylo zmíněno zákon o pozemních komunikacích přímo upravuje omezení 
doby  trvání  povolení  zřízení  a  provozování  reklamního  zařízení  v  silničním 
ochranném  pásmu  podle  §  31  a  povolení  užití  dálnice,  silnice  nebo  místní 
komunikace  a  silničního  pomocného  pozemku  pro  zřizování  a  provozování 
zařízení podle § 25, v obou případech na dobu určitou nejdéle pěti let. 
Přitom silniční správní úřad je povinen opatřit si pro rozhodnutí o povolení zřízení  
a provozování reklamního zařízení a zvláštního užívání na další období aktuální 
podklady, tj. v případě postupu podle § 31 zákona o pozemních komunikacích 
předchozí souhlas:

 vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno 
a provozováno;

 Ministerstva vnitra, jde-li o silniční ochranné pásmo dálnice;
 Policie České republiky, jde-li  o silniční  ochranné pásmo silnice a místní 

komunikace;
a při postupu podle § 25 zákona o pozemních komunikacích předchozí souhlas:

 vlastníka dotčené pozemní komunikace;
 může-li  zvláštní  užívání  ovlivnit  bezpečnost  nebo  plynulost  silničního 

provozu Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici; a
 může-li  zvláštní  užívání  ovlivnit  bezpečnost  nebo  plynulost  silničního 

provozu Policie České republiky, v ostatních případech.

10.3.1 Souhlas vlastníka
Jak vlastník dotčené nemovitosti, tak vlastník dotčené pozemní komunikace mají 
v této souvislosti možnost ovlivnit zřízení a provozování reklamního zařízení i jeho 
další trvání, neboť ve vztahu k souhlasu platí, že:
„Udělení  či  neudělení  souhlasu  je  zcela  autonomním  projevem  vůle 
vlastníka  a  je  nezávislé  na  správním řízení  o  udělení  povolení  ke  zvláštnímu  
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užívání pozemní komunikace. Bez udělení souhlasu vlastníka není možné vydat  
příslušné povolení. …

Zákon  nepočítá  s  žádným  omezením  autonomního  rozhodování  o  udělení  či  
neudělení souhlasu v této oblasti. Udělení či neudělení souhlasu ke zvláštnímu  
užívání komunikace je tedy plně na rozhodnutí vlastníka a je na něm, zda se při  
rozhodování o této věci v některém směru omezí vlastními pravidly či nikoli.“6

10.3.2 Souhlas Ministerstva vnitra a Policie České republiky
Dále pokud jde o souhlas Ministerstva vnitra a Policie České republiky ty jsou 
svojí povahou závazným stanoviskem podle § 149 odst. 1 správního řádu7 a 
současně představují  závazný podklad pro vydání povolení  podle § 50 odst.  4 
správního řádu, přičemž v této souvislosti je možné odkázat rovněž na rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2009, sp.zn. 2 As 41/2008, který 
konstatoval, že:
„závazné stanovisko podle § 149 správního řádu má jak aspekt hmotněprávní  
(předurčuje  obsah  meritorního  správního  rozhodnutí),  tak  aspekt  procesní  
(vyžádání závazného stanoviska od dotčeného správního orgánu je nezbytnou 
podmínkou  pro  vydání  rozhodnutí  ve  věci  samé  a  nedodržení  této  
podmínky zakládá nezákonnost takového rozhodnutí).“

Absence předchozího souhlasu Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky 
proto představuje závažnou vadu povolení silničního správního úřadu z hlediska 
jeho zákonnosti.
K účelu  zajištění  souhlasu Ministerstva vnitra a Policie České republiky je  pak 
možné  vyjít  z  obsahu  důvodové  zprávy  k  novele  zákona  o  pozemních 
komunikacích č. 196/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na základě 
které došlo k podstatnému zpřísnění podmínek pro umisťování reklamních ploch 
a zařízení. Podle uvedené důvodové zprávy je smyslem a účelem zpřísnění tohoto 
řízení  především  posílení  bezpečnosti  silničního  provozu.  Předkladatel 
zákona  současně  v  důvodové  zprávě  zasadil  o  nutnost  „zachovat  dosavadní 
poměrně  přísný  povolovací  režim,  aby  nedošlo  k  nadměrnému  narušení 
bezpečnosti  silničního  provozu,  a  zároveň  o  nezbytnost  zachovat  časové  
omezení  vydávaného povolení  (5  let),  aby bylo možno podrobit  po určité 
době  umístění  zařízení  revizi  a  zohlednit  např.  změny  v  intenzitě  
provozu  či  v stavebně  technickém  provedení  souvisejícího  úseku 
pozemní komunikace.“

Je tedy zřejmé, že také při rozhodování o vydání povolení na další období by mělo 
dojít  k  přezkoumání  aktuálních  podmínek umístění  reklamního  zařízení  s 
ohledem  na  zajištění  bezpečnosti  silničního  provozu.  Takovému  požadavku 
ovšem nemůže dostát pouhý odkaz na původní souhlas Ministerstva vnitra nebo 
Policie  České  republiky,  který  byl  podkladem  pro  původní  povolení,  a  to  s 
ohledem na možnost změny poměrů v dotčené lokalitě.

6 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. dubna 2013, sp.zn. 4 As 130/2013.
7 Shodně  ČERNÍNOVÁ,  Michaela.  Zákon  o  pozemních  komunikacích:  komentář.  Praha:  Wolters 
Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-652-5, bod 12 komentáře k § 31,  
a dále srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice sp.zn. 52 Ca 49/2008 a 
rozsudek Nejvyšší správní soud sp.zn. 7 A 123/2002.
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10.3.3 Nahrazení souhlasu domněnkou
Aby  bylo  možné  v takovém  případě  rozhodnout  na  základě  domněnky 
souhlasu, musel by zákon takový postup výslovně upravit. Mlčí-li zákon v této 
záležitosti,  neznamená  to  automaticky,  že  uplatnění  domněnky  souhlasu  je 
přípustné. 
Obdobu domněnky souhlasu bylo možné nalézt v ustanovení § 36 odst. 3 zákona 
č.  50/1976 Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu  (stavební  zákon),  ve 
znění  platném  do  31.  12.  2006.  Citované  ustanovení  výslovně  stanovilo,  že 
domněnka souhlasného stanoviska nastane v případě, kdy dotčený orgán státní 
správy,  jehož  rozhodnutí  nebo  opatření  je  vyžadované  zvláštním  předpisem, 
nesdělí  ve  stanovené  nebo  prodloužené  lhůtě  své  stanovisko.  V  případě 
tehdejšího  stavebního  zákona  byla  jako  předpoklad  pro  uplatnění  domněnky 
souhlasu  stanovena  podmínka,  že  stanovisko  dotčeného  orgánu  muselo  být 
získáno  před  oznámením  o  zahájení  příslušného  územního  řízení.  Pokud 
stanovisko  dotčeného  orgánu  nebylo  získáno  před  oznámením  o  zahájení 
územního řízení a dotčený orgán se ve stanovené, případné prodloužené lhůtě 
nevyjádřil,  nezakládala  taková  skutečnost  dle  rozsudku  Nejvyššího 
správního soudu sp.zn. 1 As 68/2008 ze dne 17. února 2008 domněnku 
vydání  kladného  stanoviska,  protože  zákonné  podmínky  pro  uplatnění 
domněnky nebyly naplněny.
V  případě  rozhodnutí  o  povolení  nelze  pro  domněnku  souhlasu 
nahrazující nový souhlas najít žádnou zákonnou oporu. Postup na základě 
domněnky souhlasu je proto v rozporu s jedním ze základních principů fungování 
demokratického právního státu vyjádřeného v čl. 2 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky, v platném znění, dle kterého státní moc „lze uplatňovat 
jen  v  případech,  v  mezích  a  způsoby,  které  stanoví  zákon.“ Z  tohoto 
důvodu by tento postup silničního správního úřadu v tomto ohledu vykazoval 
prvky  libovůle  při  uplatňování  veřejné  moci,  která  je  na  základě  citovaného 
ustanovení Ústavy České republiky nepřípustná. Správní orgány nemohou jednat 
a uskutečňovat veřejnou moc mimo zákon (praeter legem).

10.3.4 Oznámení o zahájení řízení
Podle § 31 odst. 5 a § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích je řízení o 
vydání povolení správním řízením o žádosti, které je dle § 44 odst. 1 správního 
řádu zahájeno dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému silničnímu 
správnímu orgánu.
Silniční  správní  úřad  je  následně  povinen  podle  §  47  odst.  1  správního  řádu 
uvědomit všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení, a to bez zbytečného 
odkladu.  Ačkoli  správní  řád nestanoví  způsob,  jakým má silniční  správní  úřad 
jemu  známé  účastníky  řízení  o  jeho  zahájení  uvědomit,  je  dle  komentářové 
literatury nezbytné zvolit takový postup, aby bylo zřejmé a prokazatelné 
doručení oznámení o zahájení řízení těmto účastníkům.8

S ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti vedení správního řízení podle § 6 
správního řádu a zásadu spolupráce správních orgánů pro zajištění dobré správy 
podle § 8 odst. 2 správního řádu, je na místě zvolit takovou formu vyžádání, která 
8 VEDRAL, J. Správní řád – Komentář. II. aktualizované a rozšířené vydání. BOVA POLYGON, 2012. 
str. 495.
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umožní včasné a efektivní získání souhlasu Ministerstva vnitra nebo Policie České 
republiky,  např.  doručení  žádosti  o  předchozí  souhlas  prostřednictvím  datové 
schránky.
Způsob vyžádání v podobě oznámení o zahájení řízení na úřední desce  nelze 
považovat za přípustný,  a  to  i  s  přihlédnutím ke skutečnosti,  že  oznámení 
prostřednictvím  úřední  desky  vyvolává  zamýšlené  účinky  toliko  v případech 
předvídaných  správním  řádem,  tedy  například  v  řízeních  s  velkým  počtem 
účastníků (tj.  alespoň 30),  v ostatních případech se jedná o pouhý informační 
nadstandard, kdy je na posouzení správního orgánu, zda takto bude postupovat 
či  nikoli.9 Není  možné  provést  oznámení  pouze  zveřejněním na  úřední  desce 
správního orgánu, tímto způsobem nelze nahradit zákonem vyžadovaná adresná 
oznámení.10

10.3.5 Nezákonné povolení
Nezákonné  povolení  vydané  silničním  správním  úřadem  je  možné  napadnout 
prostřednictvím odvolání, které mohou podat pouze účastníci řízení podle § 27 
správního řádu, nebo podáním podnětu k zahájení přezkumného řízení podle 
§ 42 správního řádu, který může podat kdokoli.
Podnět k zahájení přezkumného řízení dle uvedeného ustanovení správního řádu 
se podává u správního orgánu, který je nadřízený silničnímu správnímu úřadu, a 
to  u  Ministerstva  dopravy.  Po  obsahové  stránce  je  nezbytné,  aby  podnět 
k zahájení přezkumného řízení obsahoval náležitosti podání podle § 37 správního 
řádu. Minimálně tedy musí obsahovat identifikaci podávajícího subjektu, čeho se 
týká  (tedy  specifikace  povolení)  a  co  podávající  navrhuje.  Je  na  místě 
vyčerpávajícím  způsobem  podnět  odůvodnit,  tedy  zejména  uvést,  v  čem  je 
spatřován rozpor napadeného povolení s právními předpisy.

9 VEDRAL, J. Správní řád – Komentář. II. aktualizované a rozšířené vydání. BOVA POLYGON, 2012. 
str. 498.
10 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. srpna 2011, č. j. 9 As 40/2011-51.

43



V  Postup  pro  odstraňování  protiprávně 
umístěných nosičů

1 Kroky vedoucí k odstranění ilegálně umístěných nosičů 
(staveb pro reklamu)

V  rámci  kroků,  které  vedou  k  odstranění  staveb  pro  reklamu,  respektive 
odstranění  protiprávního stavu,  je  možné postupovat  prostřednictvím předpisů 
veřejného  práva,  zejména  stavebního  zákona  a  zákona  o  pozemních 
komunikacích,  nebo  využít  předpisy  soukromého  práva  ve  vztahu  k  ochraně 
vlastnického práva před neoprávněným zásahem třetí osoby. Jednotlivé postupy 
je  možné  využívat  relativně  nezávisle,  přičemž  obecně  lze  konstatovat,  že 
prostředky  veřejného  práva  jsou  efektivnější,  jak  z  hlediska  časového,  tak  z 
hlediska vynaložených nákladů, nebo vhodným způsobem kombinovat, například 
pro zvýšení efektivity nebo vytvoření tlaku na dosažení dohody. 

1.1 Prostředky veřejného práva 
Mezi  prostředky  veřejného  práva  patří  ukládání  sankcí  na  základě  zjištěného 
porušení  veřejnoprávních  předpisů  nebo  postupy,  jejichž  cílem  je  přímé 
odstranění protiprávního stavu a dosažení plánovaného stavu veřejného prostoru. 

Ukládání  sankcí  samo  o  sobě  nevede  k  odstranění  závadného  stavu  a  jeho 
nápravě.  Těchto  výsledků  může  dosahovat  zprostředkovaně,  kdy  pachatele 
preventivně odrazuje od páchání protiprávního jednání nebo nutí, aby protiprávní 
stav odstranil  nebo v něm nepokračoval.  Nicméně i tyto postupy mají  v rámci 
kroků směřujících k odstranění nelegálních staveb pro reklamu význam.

Podmínky  odpovědnosti  za  přestupek,  druhy  správních  trestů  a  ochranných 
opatření  a  zásady pro jejich  ukládání,  jakož  i  postup  před zahájením řízení  o 
přestupku a postup v řízení o přestupku obecně upravuje zákon č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen „zákon o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“). 

Základem odpovědnosti  fyzické osoby,  právnické osoby a podnikající  fyzické 
osoby  za  přestupek  (nebo  pokus  přestupku,  pokud  tak  stanoví  zákon)  je  její 
zavinění, tj.  že svým zaviněným jednáním naplnila znaky přestupku nebo jeho 
pokusu.  Přitom  obecně  postačuje  zavinění  z  nedbalosti,  pokud  zákon 
výslovně  nestanoví,  že  je  nutné  zavinění  úmyslné.  Nedbalostní  jednání  je 
minimálně takové jednání (nebo opomenutí, byl-li povinen konat), kdy pachatel 
měl a mohl vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět, že svým 
jednáním  (nebo  opomenutím)  může  porušit  nebo  ohrozit  zájem  chráněný 
zákonem.

Odpovědnost  právnické osoby pak obecně nastává v případě, že k naplnění 
znaků  přestupku  došlo  jednáním  fyzické  osoby,  jejíž  jednání  je  přičitatelné 
právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to 
při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo 
ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu. Za zákonných podmínek se 
právnická osoba může odpovědnosti  za přestupek zprostit,  pokud prokáže,  že 
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.
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Podnikající  fyzická osoba je  obecně odpovědná za  přestupek spáchaný  při 
jejím podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, anebo v případě přičitatelného 
jednání obdobně jako u právnické osoby.

Kromě pachatele a spolupachatele může být za spáchání přestupku (nebo jeho 
pokusu) postižen rovněž organizátor, návodce nebo pomocník.

1.1.1 Přestupky podle stavebního zákona
Stavební  zákon  obsahuje  skutkové  podstaty  přestupků,  které  umožnují 
postihnout  protiprávní  umístění,  zřízení  nebo  užívání  stavby  pro  reklamu. 
Jednotlivé přestupky projednávají příslušné stavební úřady.

V ustanovení § 178 stavební zákon upravuje přestupky fyzických,  právnických 
nebo podnikajících fyzických osob proti územnímu rozhodnutí, kterých se dopustí 
taktéž tím, že:

- v  rozporu  s  §  76  provedou  činnosti,  ke  kterým  je  třeba  územní 
rozhodnutí  nebo  veřejnoprávní  smlouva  nebo  územní  souhlas  anebo 
regulační plán;

- provedou  činnosti  v  rozporu  s  územním  rozhodnutím  nebo  s 
veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími územní 
rozhodnutí,  nebo  provedou  činnosti  jimi  zakázané,  anebo  provedou 
činnosti v rozporu s územním souhlasem;

- užívají stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až i) 
provedené bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, nebo takové 
užívání umožní jiné osobě;

- užívají  stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 
odst. 2 nebo povolením podle § 127 odst. 4, nebo takové užívání umožní 
jiné osobě;

- jako stavebník v rozporu s § 104 provedou stavbu, terénní úpravy nebo 
udržovací práce bez souhlasu stavebního úřadu;

- jako stavebník v rozporu s § 104 provedou stavbu, terénní úpravy nebo 
udržovací práce v rozporu se souhlasem stavebního úřadu;

- jako stavebník v rozporu s § 108 provedou změnu stavby bez stavebního 
povolení nebo společného povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo 
oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora;

- jako  stavebník  v  rozporu  s  §  108  provedou  stavbu  bez  stavebního 
povolení nebo společného povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo 
oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora; a

- jako stavebník provedou stavbu v rozporu se stavebním povolením nebo 
společným  povolením,  veřejnoprávní  smlouvou,  oznámeným 
certifikátem  autorizovaného  inspektora,  opakovaným  stavebním 
povolením anebo s dodatečným povolením stavby;

přičemž za uvedené přestupky je možné uložit pokuty v rozmezí do 200 000,- Kč 
až do 2 000 000,- Kč.

Dále se fyzická,  právnická nebo podnikající  fyzická osoba jako vlastník stavby 
nebo  zařízení  dopustí  přestupku  podle  ustanovení  §  179  stavebního  zákona 
taktéž tím, že je neodstraní ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129, za což 
je možné uložit pokutu až do 200 000,- Kč.

A podle § 181 stavebního zákona se právnická nebo podnikající  fyzická osoba 
jako stavební podnikatel dopustí přestupku taktéž tím, že: 
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- provede činnosti bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy 
nebo  regulačního  plánu  nahrazujících  územní  rozhodnutí,  nebo  bez 
územního souhlasu;

- provede  činnosti  v  rozporu  s  územním  rozhodnutím  nebo  s 
veřejnoprávní  smlouvou  anebo  s  regulačním  plánem  nahrazujícími 
územní rozhodnutí nebo provádí činnosti jimi zakázané, anebo provede 
činnosti v rozporu s územním souhlasem;

- v rozporu s § 104 provede stavbu nebo změnu stavby anebo terénní 
úpravy,  které  je  třeba  ohlásit  stavebnímu  úřadu,  bez  souhlasu 
stavebního úřadu nebo v rozporu s ním, nebo

- v rozporu s § 108 provede stavbu nebo změnu stavby bez stavebního 
povolení,  veřejnoprávní  smlouvy,  oznámeného  certifikátu 
autorizovaného inspektora nebo v rozporu s nimi,

což je možné sankcionovat pokutami v rozmezí do 200 000,- Kč až do 500 000,- 
Kč.

1.1.2 Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích
Zákon o pozemních komunikacích obsahuje úpravu přestupků v souvislosti  se 
zřízením  nebo  provozem  nepovoleného  reklamního  zařízení  v  silničním 
ochranném pásmu a zvláštním užíváním dálnice, silnice nebo místní komunikace 
a  silničního  pomocného  pozemku  pro  zřizování  a  provozování  reklamního 
zařízení.

V  první  řadě je  příslušný  silniční  správní  úřad  oprávněný postihnout  umístění 
reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu. Podle ustanovení § 42a odst. 1 
písm. e) a § 42b odst. 1 písm. e) zákona o pozemních komunikacích se fyzická 
nebo právnická či podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s 
ustanovením §  31  zákona  o  pozemních  komunikacích  zřizuje  nebo  provozuje 
reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení podle ustanovení § 
31 odst.  1 nebo nedodrží  podmínky tohoto povolení.  Tímto způsobem je tedy 
možné sankcionovat nejen neoprávněné umístění reklamního zařízení, ale i jeho 
další provoz, zejména s vazbou na maximální určitou dobu povolení pěti let.

Obdobného přestupku se může dopustit rovněž vlastník nemovitosti v silničním 
ochranném pásmu, pokud na své nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení 
bez povolení silničního správního úřadu, a to s možností uložení pokuty až do 
výše  200  000,-  Kč  (viz  ustanovení  §  42a  odst.  6  a  §  42b  odst.  4  zákona  o 
pozemních komunikacích). 

V rámci procesu odstraňování reklamního zařízení mohou být taktéž postihnuty 
osoby, které do něj zasáhnou tím, že odstranění nebo poškodí zakrytí reklamy 
provedené podle § 31 odst. 9 nebo 10 zákona o pozemních komunikacích (viz 
ustanovení § 42a odst. 1 písm. d) a § 42b odst. 1 písm. d) zákona o pozemních 
komunikacích). 

Přestupkem podle ustanovení § 42a odst. 1 písm. o) a § 42b odst.  1 písm. o) 
zákona  o  pozemních  komunikacích  je  také  provádění  činnosti  v  silničním 
ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I. 
nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek 
těchto pozemních komunikací provádí v rozporu s ustanovením § 33 zákona o 
pozemních  komunikacích.  Za  taková  porušení  povinnosti  a  porušení  zájmu 
společnosti je možné uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč.
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Porušením povinnosti je rovněž provádění stavby v silničním ochranném pásmu 
bez povolení  silničního správního úřadu nebo v rozporu s  tímto povolením ve 
smyslu ustanovení § 32 zákona o provozu na pozemních komunikacích, přičemž 
za tento přestupek podle ustanovení § 42a odst. 1 písm. n) a § 42b odst. 1 písm. 
n)  zákona o pozemních komunikacích je možné uložit  pokutu až do výše 100 
000,- Kč.

Pro  případy porušení  podmínek zvláštního  užívání  dálnice,  silnice  nebo místní 
komunikace  a  silničního  pomocného  pozemku  jsou  v  zákoně  o  pozemních 
komunikacích  upraveny  přestupky  pro  fyzické  nebo  právnické  či  podnikající 
fyzické osoby, pokud: 

- užijí  bez  povolení  zvláštního  užívání  dálnici,  silnici  nebo  místní 
komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro 
které  jsou  určeny,  anebo  nedodrží  podmínky  stanovené  v  povolení 
zvláštního užívání podle ustanovení § 42a odst. 1 písm. b) a § 42b odst. 
1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích s pokutou až do výše 500 
000,- Kč;

- jako vlastníci reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 
25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích neuposlechnou v rozporu s 
§ 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění podle ustanovení § 42a odst. 1 
písm. c) a § 42b odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích s 
pokutou až do výše 300 000,- Kč; a

- odstraní nebo poškodí zakrytí  reklamy provedené podle § 25 odst. 11 
zákona o pozemních komunikacích podle ustanovení § 42a odst. 1 písm. 
d) a § 42b odst. 1 písm. d) zákona o pozemních komunikacích s pokutou 
až do výše 300 000,- Kč.

1.1.3 Přestupky podle zákona o drahách
Zákon o  drahách  obsahuje  v  §  50  a  násl.  katalog  přestupků,  které  je  možné 
ukládat v souvislosti s jeho porušením, přičemž mimo jiné umožňuje postihnout 
fyzickou osobu nebo právnickou a podnikající fyzickou osobu, která v rozporu s § 
9  odst.  1  zákona  o  drahách  zřizuje  v ochranném pásmu  dráhy  bez  souhlasu 
drážního správního úřadu nebo jím stanovenými podmínkami světelné zdroje a 
barevné  plochy  zaměnitelné  s  návěstními  znaky,  a  to  pokutou  až  do  výše 
1.000.000,- Kč, respektive 10.000.000,- Kč (viz ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) a 
odst. 6 písm. e) a § 51 odst. 1 písm. e) a odst. 10 písm. e) zákona o drahách).

Dále je možné uložit pokutu až do výše 10.000.000,- Kč právnické a podnikající 
fyzické  osobě,  která  vykonává  v  rozporu  s  §  4a  odst.  1  zákona  o  drahách  v 
obvodu dráhy činnosti, které jsou podnikáním (viz ustanovení § 51 odst. 1 písm. 
a) a odst. 10 písm. e) zákona o drahách).

1.1.4 Přestupky  podle  zákona  č.  251/2016  Sb.,  o  některých 
přestupcích,  v  platném  znění  (dále  jen  „zákon  o  některých 
přestupcích“)

Podle  zákona  o  některých  přestupcích  je  možné  postihovat  některá  obecná 
protiprávní jednání proti veřejnému pořádku a proti majetku. K jejich projednání 
je ve smyslu § 60 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich příslušný 
obecní úřad (úřad městské části), případně komise pro projednávání přestupků, 
obvykle podle správního obvodu, ve kterém byl přestupek spáchán.
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Například  se  fyzická  a  právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se  podle 
ustanovení  §  8  odst.  1  písm.  b)  a  §  8  odst.  2  písm.  b)  zákona  o  některých 
přestupcích dopustí přestupku tím, že neoprávněně užívá cizí  majetek (fyzická 
osoba úmyslně), přičemž za takové neoprávněné jednání je možné uložit pokutu 
až do výše 50 000,- Kč, respektive až do výše 70 000,- Kč, pokud je přestupek 
spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného 
odstavce (viz ustanovení § 8 odst. 4 a 5 zákona o některých přestupcích).

1.1.5 Odstranění stavby
Prostřednictvím řízení  o  odstranění  stavby podle ustanovení  §  129 stavebního 
zákona  je  možné  docílit  odstranění  stavby  pro  reklamu  i) prováděné  nebo 
provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavením zákonem nebo bez opatření 
nebo jiného úkonu toto  rozhodnutí  nahrazující  anebo v  rozporu  s  ním,  pokud 
stavba nebyla dodatečně povolena, ii) stavby prováděné nebo provedené podle 
rozhodnutí  nebo  opatření  vyžadovaného  stavebním  zákonem,  které  bylo 
pravomocně zrušeno a stavba nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení, 
a  iii) stavby dočasné,  u které uplynula stanovená doba jejího trvání  a nebyla 
povolena změna v užívání, pokud nedojde ke změně užívání stavby.

Jestliže stavební úřad v rámci své činnosti zjistí, že existuje některý z uvedených 
důvodů pro odstranění stavby pro reklamu, je povinen nařídit odstranění stavby. 
Stavební  úřad  může  postupovat  na  základě  podnětu,  avšak  řízení  zahajuje  a 
rozhoduje v něm podle vlastních zjištění a prokázaných skutečností.

V případě  nepovolené stavby je důvodem odstranění tzv. černé stavby nebo 
stavby  provedené  v  rozporu  s  rozhodnutím  nebo  opatřením  vyžadovaným 
stavebním zákonem (tj. územním rozhodnutím, územním souhlasem, stavebním 
povolením nebo ohlášením a souhlasem stavebního úřadu). Ve třetím případě se 
jedná o  dočasnou stavbu,  u které byla předem omezena doba jejího trvání, 
která již uplynula, a vlastník stavbu neodstranil. Stavební úřad zahajuje a vede 
obě řízení z moci úřední, přičemž v nich postupuje ve vztahu k jejich účastníkům 
vymezeným v ustanovení § 129 odst.  10 stavebního zákona podle ustanovení 
správního  řádu.  Přitom  stavební  úřad  musí  znát  vlastníka  stavby,  mít  to 
prokázané,  protože  pouze  jemu,  popř.  s  jeho  souhlasem stavebníkovi  stavby, 
může nařídit odstranění stavby (případně je možné zvážit ustanovení opatrovníka 
podle § 32 správního řádu).

Vlastník nepovolené stavby může zabránit jejímu odstranění včasnou žádostí o 
dodatečné  povolení  stavby  (nebo  alespoň  prodloužení  řízení),  přičemž  v 
navazujícím řízení je povinen doložit příslušné podklady a prokázat, že stavba:

- 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;

- není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis 
zakazuje nebo omezuje; a

- není  v  rozporu s  obecnými  požadavky na výstavbu nebo s  veřejným 
zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Pokud  bylo u stavby pravomocně zrušeno rozhodnutí nebo opatření, na 
jehož  základě  byla  prováděna  nebo  provedena,  stavební  úřad  provede  tzv. 
opakované stavební řízení. V rámci opakovaného stavebního řízení stavební úřad 
postupuje podle úpravy stavebního řízení  obsažené v ustanoveních § 109 až § 
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115  stavebního  zákona,  podle  původního  ohlášení  stavebního  záměru  nebo 
žádosti o stavební povolení, přičemž doplnění podkladů vyžaduje pouze v rozsahu 
nezbytném pro opakované projednání stavby (tyto skutečnosti obvykle vyplývají 
z rozhodnutí, kterým byl zrušen předcházející souhlas s provedením stavebního 
záměru nebo rozhodnutí o povolení stavby). Jestliže bude ohlášení nebo žádost 
zamítnuta, stavební úřad nařídí odstranění stavby. 

Obdobně vlastník dočasné stavby může podat žádost o změnu v užívání dočasné 
stavby spočívající  v  prodloužení  doby jejího trvání  nebo ve změně na stavbu 
trvalou, k níž připojí zejména souhlas vlastníka pozemku, na kterém je stavba 
umístěna.  V těchto řízeních nesou důkazní  břemeno vlastník stavby,  případně 
stavebník, kteří jsou povinni doložit a prokázat podmínky dodatečného povolení 
stavby  nebo  změny  v  užívání  dočasné  stavby.  Současně  platí,  že  důsledkem 
nečinnosti žadatele je bezodkladné vydání rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení stavby nebo změny v užívání dočasné stavby.

Stavební úřad v těchto řízeních rozhoduje formou rozhodnutí podle ustanovení § 
67  správního  řádu,  tj.  rozhodnutí  o  zamítnutí  žádosti  o  dodatečném povolení 
stavby a  rozhodnutím o  nařízení  odstranění  stavby,  proti  kterým je  přípustné 
odvolání podle ustanovení § 81 správního řádu, které má odkladný účinek, a dále 
žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65  soudního řádu správního, 
která nemá sama o sobě odkladný účinek.

1.1.6 Odstranění  reklamního  zařízení,  které  porušuje  podmínky 
zřízení  a  provozování  v  silničním  ochranném  pásmu  nebo 
zvláštního užívání

V  rámci  procesu  odstranění  reklamního  zařízení  je  zapotřebí  postupovat  v 
souladu s právní úpravou a rozhodovací praxí. Protože dotčená právní úprava již 
byla popsána výše, omezíme se v této části na uvedení některých relevantních 
soudních rozhodnutí, která je zapotřebí zohlednit v rámci těchto procesů. Přitom z 
uvedené  právní  úpravy  je  zřejmé,  že  proces  odstranění  reklamního  zařízení 
probíhá bez ohledu na existenci právního titulu vlastníka pozemku k jeho užívání i 
vydané stavební povolení, popřípadě jiný stavebně právní titul.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. ledna 2019, sp.zn. 7 As 
397/2018,  platí,  že  „má-li  výzva  podle  §  31  odst.  9  zákona  o  pozemních  
komunikacích  vyvolávat  žádoucí  účinky,  tj.  sloužit  jako  operativní  a  efektivní  
nástroj k bezprostřednímu zamezení protiprávního stavu a zajištění bezpečnosti a  
plynulosti silničního provozu, je třeba, aby byla pro svého adresáta dostatečně  
určitá  a  jednoznačná.  To  znamená,  že  výzva  musí  jasně  stanovit,  komu  je  
ukládána povinnost konat, v čem přesně tato povinnost spočívá, dokdy má být  
splněna a jaké mohou být následky jejího případného nesplnění. Právní úprava  
výzvy k odstranění reklamního zařízení dle Nejvyššího správního soudu naopak  
nevyžaduje,  aby jejím obsahem bylo rovněž uvedení  úvah,  na jejichž  základě  
správní  orgán  dospěl  k  závěru,  že  je  splněna  zákonem stanovená  podmínka  
umístění reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu.“

Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 31. března 2017, sp.zn. 30 A 217/2016, 
dospěl k závěru, že „je totiž věcí žalovaného, jaký přístup v konkrétním případě  
(s ohledem na konkrétní okolnosti té které věci) zvolí tak, aby mohl před vydáním  
výzvy dle § 31 odst. 10 zákona o pozemních komunikacích s jistotou uzavřít, že  
učinil vše potřebné ke zjištění vlastníka konkrétních reklamních zařízení, avšak  
vlastníka se mu – i přes vynaložené úsilí, které na něm lze rozumně požadovat a  
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které  také bude přezkoumatelným způsobem zachyceno ve správním spisu –  
zjistit  nepodařilo.  …  Nepodaří-li  se  mu  (silničnímu  správnímu  úřadu)  ani  na  
základě takto  vynaloženého úsilí  vlastníka  reklamních zařízení  vypátrat,  třeba  
právě proto, že osobě, které svědčí stavební povolení, již není vlastníkem tohoto  
zařízení, a že toto povolení během let přešlo na další vlastníky, u nichž se nelze  
dopátrat posledního v řadě, teprve tehdy bude možno přistoupit k vydání výzvy  
dle § 31 odst. 10 zákona o pozemních komunikacích pro odůvodněnou nemožnost  
vlastníka reklamních zřízení zjistit.“

Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9.  června 2015, sp.  zn.  29 A 
56/2015,  „z hlediska logického (a z hlediska smysluplnosti  soudní ochrany) je  
však nutno připustit možnost podání zásahové žaloby již proti výzvě k odstranění  
reklamního zařízení, bez ohledu na to, zda její realizaci lze považovat za následek  
výzvy či druhou fázi „zásahu“ správního orgánu.  … není důvodu, pro nějž by za  
zásah ve smyslu § 82 s. ř. s. (nezákonný zásah správního orgánu) neměla být  
považována i výzva k odstranění reklamního zařízení dle § 31 odst. 9 zákona o  
pozemních komunikacích.“

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 19. května 2016, sp. zn. 6 As 69/2016, 
uvedl, že  „výzva k odstranění reklamního zařízení podle § 31 odst. 9 zákona o  
pozemních komunikacích  je  úkonem podle  části  čtvrté  správního řádu a není  
proti ní přípustný řádný opravný prostředek. Zároveň jde o faktický zásah, resp.  
pokyn správního orgánu ve smyslu § 82 s. ř. s., nikoliv o rozhodnutí ve smyslu §  
65 s. ř. s.“

Výzva  silničního  správního  úřadu k  odstranění  reklamního  zařízení  tedy 
představuje  faktický  písemný  pokyn  orgánu  státní  správy  (faktický  úkon  s 
povahou sdělení podle ustanovení § 154 správního řádu), který není rozhodnutím, 
ať již ve smyslu ustanovení § 67 správního řádu, nebo ve smyslu ustanovení § 65 
soudního řádu  správního.  Proti  výzvě  se  lze  bránit  prostřednictvím žaloby  na 
ochranu před nezákonným zásahem, pokynem či donucením správního orgánu 
podle  ustanovení  §  82  soudního  řádu  správního.  V  rámci  soudního  řízení 
správního může soud určit, že provedený zásah byl nezákonný, a trvá-li takový 
zásah  nebo  jeho  důsledky  anebo  hrozí-li  jeho  opakování,  zakázat  správnímu 
orgánu, aby v porušování žalobcova práva pokračoval,  a přikázat, aby, je-li  to 
možné, obnovil stav před zásahem.

Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem podle ustanovení § 82 soudního 
řádu správního však nemá sama o sobě odkladný účinek, který umožňuje vydání 
předběžného opatření na základě ustanovení § 38 soudního řádu správního.

Není  zcela  zřejmé,  zdali  je  možné  v  rámci  procesu  odstranění  reklamního 
zařízení, které je umístěné a provozované v rozporu se zákonem o pozemních 
komunikacích, využít rovněž vydání předběžného opatření podle ustanovení § 
61 správního řádu a reklamu na odstraňovaném reklamním zařízení  zakrýt již 
společně s výzvou k odstranění reklamního zařízení. Tímto způsobem by mohly 
být  prozatímně  upraveny  poměry  dotčených  osob,  čímž  by  sice  nedošlo 
k urychlení  procesu odstranění  reklamního zařízení  z hlediska běhu zákonných 
lhůt,  ale  mohl  by  být  vytvořen  tlak  na  vlastníka  reklamního  zařízení 
prostřednictvím omezení jeho příjmu. Předběžné opatření nařizuje správní orgán 
ve  správním řízení  formou rozhodnutí,  proti  němuž je  možné podat  odvolání, 
které  ovšem  nemá  odkladný  účinek.  Předběžné  opatření  je  zároveň  možné 
přezkoumat v přezkumném řízení podle ustanovení § 94 a násl. správního řádu, 
ovšem je podle ustanovení § 70 písm. b) soudního řádu správního vyloučeno ze 
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soudního  přezkoumání  (nicméně  jeho  zákonnost  může  být  dále  rozporována 
žalobou proti rozhodnutí ve věci samé).

Ovšem dotčený proces odstranění reklamního zařízení probíhá podle části čtvrté 
správního řádu (§ 154 a násl.  správního řádu), a nikoliv v klasickém správním 
řízení,  aniž  by  došlo  k jeho  formálnímu  zahájení  a  bylo  v něm  rozhodováno 
formou  rozhodnutí  ve  věci  samé.  Přestože  ustanovení  §  154  správního  řádu 
odkazuje na přiměřené použití  ostatních ustanovení  správního řádu,  v případě 
potřeby, vydání předběžného opatření by zřejmě vyžadovalo provedení alespoň 
dílčího  klasického  správního  řízení,  vydání  předběžného  opatření  formou 
rozhodnutí a případně ustanovení opatrovníka podle § 32 odst. 2 psím. d) a e) 
správního  řádu  osobám  neznámého  pobytu  nebo  sídla  a  osobám,  jimž  se 
prokazatelně  nedaří  doručovat,  anebo  osobám,  které  nejsou  známy.  Za  této 
situace  se  jeví  vydání  předběžného  opatření  nad  rámec  výzvy  k odstranění 
reklamního zařízení jako nadbytečné. 

1.2 Prostředky soukromého práva
Předpisy  soukromého  práva  umožňují  vlastníkovi  pozemku,  domáhat  se 
prostřednictvím  žaloby  v  občanském  soudním  řízení  civilní  ochrany  svého 
vlastnického práva a odstranění stavby pro reklamu zřízené na jeho pozemku. 
Užívat cizí pozemek je možné pouze na základě souhlasu jeho vlastníka, nebo 
jiného  zákonného  důvodu.  Přitom  možnosti  odstranění  konkrétní  stavby  a 
příslušná právní úprava se řídí tím, zda se jedná o stavbu původně oprávněnou 
nebo  od  počátku  neoprávněnou,  a  zdali  ke  zřízení  konkrétní  stavby  došlo  za 
účinnosti  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinného do 31. 12. 2013 
(dále  jen  „starý  občanský  zákoník“),  nebo  již  za  účinnosti  stávajícího 
občanského zákoníku. Neoprávněná stavba je stavba zřízená na cizím pozemku 
bez právního titulu, zakládajícího oprávnění stavbu na cizím pozemku postavit, 
naopak rozhodné není, jestli se jednalo o stavbu povolenou nebo zkolaudovanou 
ve smyslu stavebního zákona. 

Prostředky soukromého práva bude nutné uplatnit zejména, jestliže není možné 
nebo účelné použít žádný z prostředků veřejného práva. Přitom podle ustanovení 
§ 1 odst.  1 občanského zákoníku platí,  že:  „Uplatňování soukromého práva je  
nezávislé na uplatňování práva veřejného.“ Dotčená řízení je tedy možné zahájit 
nezávisle. 

1.2.1 Oprávněná stavba 
V případě oprávněné stavby zřízené na cizím pozemku před 1. 1. 2014, tj. před 
účinností  občanského zákoníku,  na základě časově neomezeného práva,  které 
později  zaniklo,  se  nelze  následně  domáhat  jejího  odstranění.  Přitom  časově 
neomezeným  právem  se  rozumí  právo  trvalé  povahy,  u  něhož  bylo  možné 
předpokládat, že nebude časově omezené a které je možné postavit na roveň 
vlastnickému právu k pozemku. Může se jednat například o stavby zřízené na 
základě  právního  předpisu,  který  byl  později  zrušen,  nebo  případy  změn  ve 
vlastnických vztazích. Naopak se nebude jednat o stavby zřízené na pozemku 
jiného vlastníka na základě obligačního práva (například nájemního práva), práva, 
které  je  možné  vypovědět,  práva  dočasného  užívání  apod.  Zatímco  v prvním 
případě jde vlastně o konkurenci dvou rovnocenných práv, ve druhém případě je 
zohledněno, že vlastník stavby musel vědět, že jeho právo je časově omezené a 
vědomě převzal související  rizika. Vzájemný vztah vlastníka stavby a vlastníka 
pozemku je v tomto případě zapotřebí vypořádat podle pravidel bezdůvodného 
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obohacení  (viz  např.  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  sp.zn.  22  Cdo  828/2017  a 
sp.zn. 22 Cdo 1226/2015).

Pokud se jedná o oprávněnou stavbu zřízenou na cizím pozemku před 1. 1. 2014 
na  základě  časově  omezeného  práva,  které  posléze  zaniklo,  není  možné 
postupovat podle ustanovení o neoprávněné stavbě (ustanovení § 135c starého 
občanského zákoníku). Nicméně vzhledem k tomu, že vlastník stavby věděl, že 
stavbu  zřizuje  s  rizikem jejího  následného  odstranění,  je  možné  domáhat  se 
ochrany  vlastnického  práva  podle  ustanovení  §  126  starého  občanského 
zákoníku, žalobou na její odstranění (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 
22 Cdo 1840/2011).

Oprávněné stavby zřízené na cizím pozemku od 1. 1. 2014 se zřejmě vypořádají 
podle tzv. principu superficiální zásady obsažené v ustanovení § 506 občanského 
zákoníku,  kdy stavba zřízená na pozemku se stává jeho součástí  (s  výjimkou 
staveb dočasných),  nebo v případě dočasných staveb může vlastník pozemku 
patrně uplatnit vlastnickou žalobu na odstranění stavby podle ustanovení § 1040 
občanského zákoníku.

1.2.2 Neoprávněná stavba 
Právní  postup odstranění  neoprávněné stavby z cizího pozemku se řídí  právní 
úpravou  obsaženou  v  ustanovení  §  135c  starého  občanského  zákoníku  nebo 
ustanovení § 1085 občanského zákoníku, v závislosti  na tom, zda byla stavba 
zřízena před nebo od 1. 1. 2014 (viz rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 22 Cdo 
4461/2015 a sp.zn. 22 Cdo 5968/2017). Ustanovení § 1085 občanského zákoníku 
se  ovšem  zřejmě  neuplatní  ve  vztahu  ke  stavbám,  které  nejsou  součástí 
pozemku, např. dočasným stavbám (viz rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 22 Cdo 
828/2017), kdy patrně připadá v úvahu vlastnická žalobu na odstranění stavby 
podle ustanovení § 1040 občanského zákoníku.

K doplnění je možné uvést, že jednotlivé právní úpravy umožňují i jiné způsoby 
uspořádání  vztahů  stavebníka  a  vlastníka  pozemku,  než  je  odstranění  stavby 
(např.  přikázání  do vlastnictví  vlastníka pozemku za náhradu,  zřízení  věcného 
břemene  nebo  převedení  pozemku  za  obvyklou  cenu),  a  to  se  zohledněním 
konkrétních skutečností případu a návrhů vzneseným v rámci soudního řízení.

1.2.3 Svépomoc
Ustanovení § 14 občanského zákoníku upravuje institut svépomoci, podle kterého 
platí,  že  osoba  může  přiměřeným  způsobem  odvrátit  bezprostředně  hrozící 
neoprávněný zásah do svého práva, je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel 
pozdě a nejedná-li se o zajištění práva. Užití svépomoci se však zřejmě neuplatní 
v případech odstraňování  staveb pro reklamu, když se z povahy věci  jedná o 
trvající stav, respektive spor o právo, kdy předmětný zásah již byl ukončen (srov. 
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 815/2008).

1.2.4 Předběžné opatření
Prostřednictvím ustanovení  §  74  a  násl.  občanského  soudního řádu  je  možné 
rovněž možné nařídit předběžné opatření, aby byly prozatímně upraveny poměry 
účastníků  nebo  zajištěn  výkon  soudního  rozhodnutí.  Ovšem  nařízením 
předběžného opatření obecně není možné nahrazovat pravomocné rozhodnutí ve 
věci samé. Jeho vydání v řízeních o vyklizení pozemku nebo odstranění stavby 
zřejmě nebude možné, protože by tím došlo k vyčerpání samotného sporu. 
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1.2.5 Bezdůvodné obohacení
V souvislosti s užíváním pozemků hlavního města Prahy stavbami pro reklamu, 
respektive  jejich  částí,  je  možné  se  rovněž  domáhat  vydání  bezdůvodného 
obohacení,  tedy  vydání  získaného  neoprávněného  majetkového  prospěchu.  K 
tomu je v občanském soudním řízení prokázat, kdo se bezdůvodného obohacení 
dopustil a jaká byla jeho výše.

1.3 Návrh postupu odstranění
Postup odstranění staveb pro reklamu z pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy  podle  našeho názoru  nepředstavuje  jediné  konkrétní  řešení,  ale  využití 
možností právního řádu v jednotlivých konkrétních případech. 

To může představovat postupy podle soukromého práva nebo veřejného práva, 
případně jejich kombinaci. Přitom v rámci tohoto postupu není možné postihnout 
veškeré  otázky  spojené  s  konkrétními  právními  tituly,  které  fyzickým  nebo 
právnickým  osobám  umožňují  užívání  pozemků  hlavního  města  Prahy,  nebo 
související s individuálními veřejnoprávními rozhodnutími. 

Například přestupkové řízení může představovat tlak na odstranění stavby pro 
reklamu, ale i podklad pro jiná řízení, včetně učiněných zjištění (například zjištění 
vlastníka stavby pro reklamu). Důkazy zajištěné v přestupkovém řízení, mohou 
být  navrženy  k  provedení  rovněž  v  občanském  soudním  řízení.  Zároveň  pro 
vázanost civilního soudu jiným rozhodnutím podle § 135 občanského soudního 
řádu platí, že: 
„Soud je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný  
čin, přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, a  
kdo  je  spáchal,  jakož  i  rozhodnutím o  osobním stavu;  soud  však  není  vázán  
rozhodnutím v blokovém řízení. Jinak otázky, o nichž přísluší rozhodnout jinému 
orgánu, může soud posoudit sám. Bylo-li však o takové otázce vydáno příslušným  
orgánem rozhodnutí, soud z něho vychází.“

Jako efektivní se jeví úprava odstraňování staveb pro reklamu, resp. reklamních 
zařízení,  prostřednictvím  zákona  o  pozemních  komunikacích,  která  obsahuje 
poměrně jednoduchý a časově nenáročný proces odstranění stavby pro reklamu.

Řízení  o  odstranění  stavby  podle  stavebního  zákona  je  obecně  časově 
zdlouhavější, i s ohledem na možnost podání žádosti o dodatečné povolení stavby 
a žádosti o změnu v užívání dočasné stavby spočívající v prodloužení doby jejího 
trvání nebo ve změně na stavbu trvalou. Další možnou obstrukci a prodloužení 
řízení představuje možnost odvolání, které má ze zákona odkladný účinek.

Za nejnáročnější považujeme občanské soudní řízení, které je obecně zdlouhavé, 
na  straně  žalobce  vyžaduje  splnění  povinností  tvrzení  a  dokazování  a  rovněž 
hrazení  nákladů  v  podobě  soudních  poplatků,  hotových  výdajů  a  případně 
nákladů  na  odborné  právní  zastoupení.  Současně  žaloba  o  splnění  povinnosti 
vyžaduje  učinění  předžalobní  výzvy  na  adresu  pro  doručování,  případně  na 
poslední známou adresu.
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1.3.1 Konkrétní  návrhy  postupu  odstranění  ilegálních  staveb  pro 
reklamu

V této  část  jsou  uvedeny  konkrétní  návrhy  postupů  pro  odstranění  ilegálních 
staveb  pro  reklamu,  přičemž  jednotlivé  postupy  jsou  zobecněny  ve  snaze 
zahrnout co možná největší rozsah případů a zvolit postup, který by mohl být 
efektivní.

A) Stavba  pro  reklamu  nedisponuje  souhlasem  stavebního  úřadu 
(stavebním povolením), povolením silničního správního úřadu ani 
soukromoprávním titulem

Tento  postup  se  vztahuje  na  případy,  kdy  stavba  pro  reklamu  postrádá  jak 
veřejnoprávní,  tak  soukromoprávní  titul,  tj.  stavba  pro  reklamu nemá souhlas 
stavebního  úřadu (stavební  povolení),  povolení  silničního  správního  úřadu ani 
nájemní smlouvu (případně jiný titul pro užívání pozemku).

Návrh postupu podle zákona o pozemních komunikacích

Vzhledem k tomu, že jako nejefektivnější se jeví proces odstraňování staveb pro 
reklamu prostřednictvím právní  úpravy  zákona o  pozemních  komunikacích,  je 
vhodné  nejprve  zjistit,  zda  dotčená  stavba  pro  reklamu  vyžaduje  rozhodnutí 
silničního správního úřadu o i) povolení zřizovat a provozovat reklamní zařízení v 
silničním ochranném pásmu podle § 31 zákona o pozemních komunikacích nebo 
ii) povolení zvláštního užívání podle § 25 zákona o pozemních komunikacích.

Pro  uplatnění  tohoto  postupu  není  rozhodné,  zdali  se  reklamní  zařízení 
(stavba pro reklamu) nachází na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy nebo ve vlastnictví jiné osoby.

Jestliže  stavba  pro  reklamu  vyžaduje  povolení  silničního  správního  úřadu  ke 
zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podle § 
31 zákona o pozemních komunikacích, je návrh postupu následující:

- Učinit  podnět  příslušnému  silničnímu  správnímu  úřadu  k odstranění 
reklamního zařízení  v silničním ochranném pásmu, přičemž podnět by 
měl  obsahovat  identifikaci  reklamního  zařízení  (stavby  pro  reklamu), 
včetně pozemku, a pokud možno označení vlastníka, případně informaci, 
že vlastník není znám. Možné je uvést také údaje o řízeních evidovaných 
ve vztahu k reklamnímu zařízení, ze kterých může silniční správní orgán 
získat další potřebné informace.

- Silniční  správní  úřad  může  postupovat  také  z vlastního  podnětu  při 
výkonu státního dozoru podle § 41 zákona o pozemních komunikacích.

- Silniční správní úřad vyzve vlastníka reklamního zařízení ve lhůtě 7 dnů 
ode dne, kdy se dozvěděl o zřízení nebo existenci reklamního zařízení 
umístěného  v rozporu  se  zákonem o  pozemních  komunikacích  (lhůta 
plyne ode dne doručení podnětu, přičemž se jedná o lhůtu pořádkovou 
s významem  například  z  hlediska  dozorových  oprávnění  nadřízených 
orgánů),  k jeho  neprodlenému  odstranění,  nejpozději  ve  lhůtě  5 
pracovních dní ode dne doručení výzvy.

- Silniční správní úřad ve výzvě k odstranění reklamního zařízení určitě a 
jednoznačně stanoví: 
i) komu  ukládá  povinnost  odstranit  reklamní  zařízení  (identifikuje 

fyzickou nebo právnickou osobu jako vlastníka reklamního zařízení), 
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ii) povinnost,  která  spočívá  v  odstranění  specifikovaného reklamního 
zařízení ze silničního ochranného pásma určité pozemní komunikace 
v souladu s příslušným zákonným ustanovením (reklamní zařízení je 
možné identifikovat například základním popisem, údaji o pozemku, 
na kterém se nachází, polohovými údaji, fotodokumentací, případně 
přiloženou dokumentací jako nedílnou součástí výzvy), 

iii) zákonnou lhůtu ke splnění povinnosti, že reklamní zařízení je nutné 
odstranit  neprodleně,  nejdéle do pěti  pracovních dnů po doručení 
výzvy, a

iv) následky nesplnění výzvy, tj. zakrytí reklamy, odstranění a likvidace 
reklamního zařízení na náklady jeho vlastníka do 15 pracovních dní 
od marného uplynutí lhůty ke splnění povinnosti, přičemž odstranění 
reklamního zařízení a jeho likvidace budou provedeny bez ohledu na 
skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem. 

Výzva nemusí obsahovat úvahy, na jejichž základě silniční správní orgán 
dospěl k závěru, že je splněna zákonem stanovená podmínka umístění 
reklamního  zařízení  v  silničním  ochranném pásmu11,  ovšem  měla  by 
obsahovat odůvodnění, ze kterého je zřejmé, na základě čeho a proč 
byla  vydána,  zejména  aby  odpovídala  podmínkám  použitelnosti  a 
přezkoumatelnosti.  Výzva může obsahovat také upozornění na možné 
spáchání souvisejících přestupků.

- Silniční správní úřad doručí výzvu vlastníkovi reklamního zřízení, přičemž 
postupuje obdobně podle úpravy doručování obsažené v § 19 až § 25 
správního řádu.

- Pokud vlastník reklamní zařízení neodstraní, zajistí silniční správní úřad 
zakrytí reklamy a následně odstranění a likvidaci reklamního zařízení na 
náklady vlastníka tohoto zařízení.

- Není-li vlastník reklamního zařízení znám, pokusí se silniční správní úřad 
vlastníka zjistit, a to za pomoci rozumných kroků, které lze po silničním 
správním  úřadu  požadovat,  například  za  pomoci  údajů  zjištěných 
z dotčených  řízení  nebo  kontaktováním  vlastníka  pozemku,  případně 
provozovatele, inzerenta apod.12

- Silniční správní úřad následně zveřejní výzvu k odstranění reklamního 
zařízení neznámého vlastníka, s obsahem uvedeným výše a upraveným 
podle  tohoto  postupu,  způsobem  v  místě  obvyklým,  tedy  obvykle 
veřejnou vyhláškou na úřední desce podle § 25 správního řádu.

- Po  marném uplynutí  lhůty  10  dnů  ode  dne  zveřejnění  výzvy  silniční 
správní  úřad zajistí  zakrytí  reklamy a následně odstranění  a  likvidaci 
reklamního zařízení na náklady vlastníka dotčené nemovitosti, na které 
je reklamní zařízení umístěno.

- Pokud  se  podaří  zjistit  vlastníka  reklamního  zařízení  dodatečně,  je 
případně  možné  vůči  němu  uplatnit  vzniklé  náklady  v obecné  3leté 
promlčecí lhůtě.

Výzva,  která je úkonem ve smyslu §  154 správního řádu,  podléhá  přezkumu 
podle § 156 odst. 2 správního řádu, a to po dobu, po kterou trvají její účinky (do 
provedení odstranění reklamního zařízení). Proti výzvě silničního správního úřadu 
k odstranění reklamního zařízení je rovněž možné podat žalobu o ochraně před 
nezákonným  zásahem,  pokynem  nebo  donucením  správního  orgánu 
podle  §  82 soudního řádu správního (ve dvou měsíční  lhůtě ode dne,  kdy se 
žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu), ovšem žaloba nemá odkladný účinek, 
nebrání proto odstranění reklamního zařízení. 
11 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. ledna 2019, sp.zn. 7 As 397/2018.
12 Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. března 2017, sp.zn. 30 A 217/2016.
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V případě, že stavba pro reklamu vyžaduje povolení silničního správního úřadu ke 
zvláštnímu užívání podle § 25 zákona o pozemních komunikacích, je postup 
obdobný jako u nepovoleného umístění zařízení v silničním ochranném pásmu.

Protože se jedná o podnět silničnímu správnímu úřadu a řízení z moci úřední, je 
možné tento postup uplatnit ve vztahu k pozemkům ve vlastnictví hlavního města 
Prahy i ve vztahu k pozemkům vlastněným jinými osobami.

Návrh postupu podle stavebního zákona

Pokud stavba pro reklamu nevyžaduje povolení silničního správního úřadu podle § 
31  nebo  §  25  zákona  o  pozemních  komunikacích,  uplatní  se  postup  nařízení 
odstranění stavby stavebním úřadem podle § 129 stavebního zákona.

Na  základě  postupu  odstranění  nepovolené  stavby  podle  §  129  stavebního 
zákona  se  ovšem  nelze  domáhat  odstranění  neoprávněných  staveb 
v občanskoprávním řízení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je 
zapotřebí  rozlišovat  oba  pojmy  nepovolená  stavba  podle  správního  práva  a 
neoprávněná  stavba  podle  občanského  práva,  stejně  jako příslušná  správní  a 
civilní řízení. 

Přitom  tento  postup  odstranění  stavby  pro  reklamu  předpokládá,  že  nedojde 
k jejímu dodatečnému povolení nebo změně v užívání dočasné stavby spočívající 
v  prodloužení  doby  jejího  trvání  nebo  změně  na  stavbu  trvalou.  Ani  v tomto 
případě  není rozhodné, zdali se reklamní zařízení (stavba pro reklamu) 
nachází  na  pozemku  ve  vlastnictví  hlavního  města  Prahy  nebo  ve 
vlastnictví jiné osoby.

Pro účely odstranění stavby pro reklamu je proto zapotřebí zhodnotit, že:
- stavba nebude dodatečně povolena, neboť odporuje podmínkám pro její 

umístění a provedení,
- stavba nebude dodatečně povolena, protože nebude doložen souhlas k 

provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona (pozemky 
ve vlastnictví hlavního města Prahy), anebo

- nedojde ke změně v užívání stavby z důvodu absence souhlasu vlastníka 
pozemku,  na  kterém  je  stavba  umístěna  (pozemky  ve  vlastnictví 
hlavního města Prahy).

Návrh postupu je následující:
- Učinit  podnět  příslušnému stavebnímu úřadu k odstranění  stavby  pro 

reklamu z důvodu zjištěné:
i) nepovolené  stavby podle  §  129  odst.  1  písm.  b)  stavebního 

zákona, nebo
ii) dočasné  stavby,  u  které  uplynula  stanovená  doba  jejího  trvání 

podle § 129 odst. 1 písm. f) stavebního zákona,
přičemž podnět by měl obsahovat identifikaci vlastníka nebo stavebníka 
stavby pro reklamu a samotné stavby pro reklamu, včetně pozemku, 
důvody  odstranění  stavby  a  případně  údaje  o  dotčených  řízeních 
stavebního  úřadu,  které  může  stavební  úřad  dále  využít.  V rámci 
podnětu je možné rovněž požádat stavební úřad o sdělení ve lhůtě 30 
dnů od jeho obdržení,  jak  bylo s podnětem naloženo ve smyslu §  42 
správního řádu.
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- Stavební úřad následně zjistí, posoudí a vyhodnotí, zda existují důvody 
pro zahájení řízení o odstranění stavby pro reklamu podle § 46 správního 
řádu,  obvykle  ze  spisového  materiálu  a/nebo  provedením  kontrolní 
prohlídky podle § 133 stavebního zákona.

- V případě,  že  stavební  úřad  zjistí  a  má  za  nepochybně  prokázané 
důvody pro odstranění  stavby podle  §  129 stavebního zákona,  zahájí 
řízení  doručením  oznámení  o  zahájení  vlastníku  stavby  nebo 
stavebníkovi, případně dalším účastníkům řízení, které vymezuje § 129 
odst.  10  stavebního  zákona.  Osobám,  kterým se  nepodařilo  zahájení 
řízení oznámit, ustanoví správní orgán opatrovníka podle § 32 správního 
řádu;  usnesení  o  ustanovení  opatrovníka  se  doručuje  veřejnou 
vyhláškou.

- V rámci oznámení stavební úřad vlastníka stavby nebo stavebníka poučí 
o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné 
povolení  stavby  nebo  žádost  o  změnu  v  užívání  dočasné  stavby 
spočívající  v prodloužení doby jejího trvání  nebo ve změně na stavbu 
trvalou.

- Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její 
dodatečné povolení nebo o změnu v užívání dočasné stavby, stavební 
úřad přeruší řízení a vede řízení o podané žádosti, v opačném případě 
nařídí odstranění stavby.

- V řízení o dodatečné povolení stavby i změně v užívání dočasné stavby 
je  vyžadováno  doložení  souhlasu  vlastníka  pozemku  podle  §  184a 
stavebního zákona, jehož nedostatek vede k zamítnutí žádosti.

- V případě zamítnutí žádosti stavební úřad nařídí odstranění stavby.

Podle § 71 správního řádu platí, že stavební úřad je povinen vydat rozhodnutí bez 
zbytečného  odkladu  nejpozději  do  30  dnů  od  zahájení  řízení,  k  nimž  se 
připočítává doba:

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, 
je-li  třeba někoho předvolat,  někoho nechat předvést nebo doručovat 
veřejnou  vyhláškou  osobám,  jimž  se  prokazatelně  nedaří  doručovat, 
nebo jde-li o zvlášť složitý případ, 

b) nutná  k  provedení  dožádání  podle  §  13  odst.  3,  ke  zpracování 
znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. 

Proti  případné  nečinnosti  stavebního úřadu může osoba přímo dotčená na 
svých  hmotných  právech  protiprávním  stavem  (vlastník  dotčeného  nebo 
sousedního pozemku) využít  podnět  nadřízenému správnímu orgánu k učinění 
opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu a následně podat žalobu na 
ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 soudního řádu správního.13 Pokud 
tedy  stavební  úřad  nejedná  v souladu  s výše  uvedenými  lhůtami,  poskytuje 
právní řád dotčeným osobám prostředky k odstranění jeho nečinnosti.

Obdobně  je  možné  využít  také  postup  nařízení  odstranění závadné  stavby 
podle § 129 odst. 1. písm. a) stavebního zákona, pokud stavba pro reklamu svým 
závadným  stavem  ohrožuje  život  nebo  zdraví  osob  nebo  zvířat,  bezpečnost, 
životní prostředí anebo majetek třetích osob. K tomu stavební úřad přistoupí po 
marném  uložení  povinnosti  vlastníkovi  stavby  provést  nápravu  ve  stanovené 
lhůtě.

Protože se jedná o podnět stavebnímu úřadu a řízení zahajované z moci úřední ve 
smyslu  §  46  správního  řádu,  je  možné  tento  postup  uplatnit  ve  vztahu 
13 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. března 2021, sp.zn. 6 As 108/2019.

57



k pozemkům  ve  vlastnictví  hlavního  města  Prahu  i  ve  vztahu  k pozemkům 
vlastněným jinými osobami. 

Návrh postupu v rámci občanského soudního řízení

Jestliže  stavbu  pro  reklamu  nebude  možné  odstranit  prostřednictvím  právní 
úpravy  zákona  o  pozemních  komunikacích  ani  stavebního  zákona,  může  se 
vlastník pozemku domáhat jejího odstranění v občanském soudním řízení, a to:

- žalobou na ochranu vlastnického práva podle § 126 starého občanského 
zákoníku,  v případě  stavby  zřízené  do 1.  1.  2014 na základě  časově 
omezeného práva, které zaniklo,

- žalobou  na  ochranu  vlastnického  práva  podle  §  1040  občanského 
zákoníku u dočasné stavby zřízené od 1. 1. 2014,

- žalobou  na  odstranění  neoprávněné  stavby  podle  §  135c  starého 
občanského zákoníku, pokud jde o stavbu zřízenou bez oprávnění do 1. 
1. 2014,

- žalobou na odstranění  neoprávněné stavby podle §  1085 občanského 
zákoníku zřízené od 1. 1. 2014.

K podání  jednotlivých  žalob  je  aktivně  legitimovaný  vlastník  pozemku, 
pasivně legitimovaný je vlastník stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o sporná 
řízení,  je  žalobce povinen unést v soudním sporu břemeno tvrzení  a břemeno 
důkazní,  tedy  tvrdit  a  prokázat  zákonné  důvody  odstranění  stavby,  proto 
doporučujeme  jednotlivé  situace  nejprve  důkladně  analyzovat.  V případech 
upravených § 29 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je 
rovněž možné ustanovit účastníkovi opatrovníka.

V případech,  kdy  byla  stavba  pro  reklamu  umístěna  na  pozemku  bez 
soukromoprávního titulu, je vlastník pozemku také oprávněn požadovat po jejím 
vlastníkovi  vydání  bezdůvodného obohacení  podle  §  2991 a  násl.  občanského 
zákoníku,  a  to  v obecné  3leté  promlčecí  lhůtě  (tj.  bezdůvodného  obohacení 
v ekvivalentu obvyklého užívání za 3 roky nazpět).

B) Stavba  pro  reklamu  nedisponuje  souhlasem  stavebního  úřadu 
(stavebním  povolením)  a/nebo  povolením  silničního  správního 
úřadu, ale svědčí jí soukromoprávní titul

Následující  postupy  zahrnují  situace,  kdy  stavbě  pro  reklamu  svědčí 
soukromoprávní  titul  k pozemku,  obvykle  nájemní  smlouva,  avšak  absentuje 
některý z veřejnoprávních titulů, tj. souhlas stavebního úřadu (stavební povolení) 
nebo  povolení  silničního  správního  úřadu,  případně  oba  veřejnoprávní  tituly 
současně.

V těchto  případech  je  možné  využít  výše  uvedené  návrhy  postupů,  tedy 
odstranění stavby pro reklamu prostřednictvím právní úpravy § 31 nebo 
§ 25 zákona o pozemních komunikacích anebo § 129 stavebního zákona 
(v  tomto  případě  ovšem  nebude  možné  dosáhnout  odstranění  stavby  pro 
nedostatek souhlasu vlastníka pozemku podle § 184a stavebního zákona).

Rizikem,  které  v tomto  případě  souvisí  s odstraněním  stavby  pro  reklamu,  je 
možnost osoby, které svědčí soukromoprávní titul k užívání pozemku, na němž se 
stavba nachází, uplatnit nárok na náhradu škody podle § 2909 a násl. občanského 
zákoníku  nebo  případně  sjednanou  smluvní  pokutu  podle  §  2048  a  násl. 
občanského  zákoníku.  Proto  je  vhodné  současně  ukončit  příslušný 
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soukromoprávní  vztah,  například  výpovědí  nebo  dohodou.  Situaci  je  vhodné 
nejprve důkladně analyzovat.

C) Stavba  pro  reklamu  disponuje  souhlasem  stavebního  úřadu 
(stavebním  povolením)  nebo  povolením  silničního  správního 
úřadu, ale nesvědčí jí soukromoprávní titul

Přestože  stavbě  pro  reklamu svědčí  veřejnoprávní  titul,  stále  její  umístění  na 
pozemku  vlastníka  vyžaduje  existenci  soukromoprávního  titulu  k jeho  užívání 
(např. právo stavby podle § 1240 a násl. občanského zákoníku, služebnost podle 
§  1257  a  násl.  občanského  zákoníku,  nájemní  smlouvu  podle  §  2201  a  násl. 
občanského zákoníku nebo pachtovní smlouvu podle § 2332 a násl. občanského 
zákoníku). 

V těchto případech je možné nejprve prověřit,  zda absence soukromoprávního 
titulu  neovlivňuje  rovněž  souhlas  stavebního  úřadu  (stavební  povolení)  nebo 
povolení silničního správního úřadu z hlediska možného omezení doby trvání 
stavby pro reklamu, tj. stanovenou dobu trvání u dočasné stavby pro reklamu 
nebo  povolení  zřízení  a  provozování  reklamního  zařízení  (bude  se  jednat  o 
případy,  kdy  je  doba  trvání  veřejnoprávního  povolení  omezena  existencí 
soukromoprávního  titulu,  nebo  v dohledné  době  uplyne  doba  platnosti 
veřejnoprávního titulu). Pokud ano, je opět možné využít výše uvedené návrhy 
postupů odstranění stavby pro reklamu prostřednictvím právní úpravy § 
31 nebo § 25 zákona o pozemních komunikacích anebo § 129 stavebního 
zákona, které jsou obecně efektivnější než civilní žaloby. 

Jinak se vlastník pozemku může domáhat u soudu ochrany proti zásahu do jeho 
vlastnického práva nebo odstranění neoprávněné stavby podle výše uvedeného 
návrhu  postupu  v  rámci  občanského  soudního  řízení.  Situaci  je  vhodné 
nejprve analyzovat.

D) Stavba  pro  reklamu  disponuje  souhlasem  stavebního  úřadu 
(stavebním povolením), ovšem v rozporu s pražskými stavebními 
předpisy

V souladu s principy právního státu, ochrany práv nabytých v dobré víře a zákazu 
retroaktivity  a  je  možné  namítat  rozpor  stavby  pro  reklamu,  tj.   vydaného 
souhlasu  stavebního  úřadu nebo  stavebního  povolení,  s pražskými  stavebními 
předpisy pouze za pomoci dozorčích nebo opravných prostředků podle správního 
řádu, a případně dále v navazujícím soudním řízení správním.

Zákonnost  souhlasu  stavebního  úřadu vydaného  ve  prospěch  stavby  pro 
reklamu je možné nechat přezkoumat postupem podle § 156 odst. 2 správního 
řádu ve spojení s § 106 stavebního zákona. K provedení přezkumu je příslušný 
nadřízený  správní  orgán,  který  provede  přezkum  z moci  úřední,  na  základě 
vlastního  zjištění  nebo  z podnětu  kterékoliv  osoby.  V rámci  přezkumu  je 
posuzován  soulad  přezkoumávaného  opatření  s  právními  předpisy,  přičemž 
rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 
15 měsíců ode dne právní moci souhlasu. V rámci podnětu je nutné dostatečně 
vymezit  důvody rozporu  souhlasu  stavebního úřadu se pražskými  stavebnímu 
předpisy.  Protože  na  postup  se  přiměřeně  použijí  ustanovení  o  přezkumném 
řízení § 94 a násl. správního řádu, bude nadřízený správní orgán zřejmě rovněž 
individuálně  hodnotit  soulad  takového  postupu  ve  vztahu  k právům  nabytým 
v dobré  víře,  proto  je  vhodné  se  v rámci  podnětu  případně  vyjádřit  rovněž 
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k dobré víře a možné újmě vlastníka stavby (stavebníka) ve vztahu k vlastníku 
pozemku a veřejnému zájmu. 

Zákonnost souhlasu vydaného stavebním úřadem v případě stavby pro reklamu 
je  rovněž  možné  napadnout  žalobou  proti  rozhodnutí  správního  orgánu 
podle § 65 a násl. soudního řádu správního14, k níž je aktivně legitimovaný:

i) každý,  kdo  tvrdí,  že  byl  na  svých  právech  zkrácen  přímo  nebo  v 
důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního 
orgánu,  jímž se  zakládají,  mění,  ruší  nebo závazně  určují  jeho práva 
nebo povinnosti, 

ii) účastník řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn 
v předcházejícím  případě,  tvrdí-li,  že  postupem  správního  orgánu  byl 
zkrácen  na právech,  která  jemu příslušejí,  takovým způsobem,  že  to 
mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. 

Lhůta pro podání žaloby činí dva měsíce od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí 
žalobci oznámeno. Žaloba dále musí, kromě obecných náležitostí podle § 37 
soudního řádu správního, splňovat zvláštní náležitosti podle § 71 soudního 
řádu správního, v daném případě tedy důsledné vymezení právních důvodů 
nezákonnosti napadeného rozhodnutí. Žaloba nemá sama o sobě odkladný 
účinek, ten jí může přiznat svým usnesením pouze soud na návrh žalobce, 
přičemž  soud  při  vážení  odkladného  účinku  porovnává  potenciální  újmu 
žalobce,  jiných  osob  a  rozpor  s důležitým  veřejným  zájmem  (viz  §  73 
soudního řádu správního). Možnost podání žaloby je zapotřebí analyzovat 
podle aktuálního stavu.

Protože stavební povolení je správním rozhodnutím ve smyslu § 67 správního 
řádu, může jej účastník napadnout odvoláním podle § 81 správního řádu, a to do 
15  dnů  ode  dne  oznámení  rozhodnutí.  Podané  odvolání  má odkladný  účinek, 
přičemž kromě obecných náležitostí podle § 37 správního řádu (kdo podání činí, 
které věci se týká a co se navrhuje), musí obsahovat údaje o tom proti kterému 
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s 
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Podávané odvolání je zapotřebí 
náležitě odůvodnit.

Dále  může  účastník  nebo  kterákoliv  jiná  osoba  dát  podnět  k zahájení 
přezkumného  řízení k přezkoumání  pravomocného  rozhodnutí  podle  §  94 
správního řádu s  tím,  že stavební  povolení  bylo vydáno v rozporu s právními 
předpisy.  Provedení  přezkumného řízení  je  omezeno  zákonnými  lhůtami,  a  to 
k zahájení  řízení  ve  dvouměsíční  subjektivní  a  jednoroční  objektivní  lhůtě, 
počítané od právní moci rozhodnutí.  Rozhodnutí  v prvním stupni přezkumného 
řízení je pak možné vydat do 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. 
V  podnětu  k přezkumu  je,  kromě  obecných  náležitostí,  zapotřebí  odůvodnit 
rozpor stavebního povolení se zákonem a vyjádřit se k dobré víře a možné újmě 
vlastníka stavby (stavebníka) a veřejnému zájmu. 

Dále  může  účastník  uplatnit  soudní  přezkum podle  §  65  a  násl.  zákona  o 
soudním řízení správním, v lhůtě dvou měsíců, od oznámení rozhodnutí žalobci. 
Žaloba má odkladný účinek pouze na základě rozhodnutí soudu o návrhu žalobce. 
Žaloba musí  splňovat  náležitosti  obecné náležitosti  podle  §  37 soudního řádu 
správního a zvláštní náležitosti podle § 71 soudního řádu správního. Žaloba není 
přípustná,  pokud  žalobce  nevyčerpal  řádné  opravné  prostředky  v  řízení  před 
správním orgánem, tj. nepodal odvolání. Je vhodné nejprve náležitě analyzovat 
podmínky podání žaloby.
14 Viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. září 2019, sp.zn. 1 As 436/2017.
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Pokud již  nelze  souhlas  stavebního úřadu nebo stavební  povolení  zrušit  nebo 
změnit,  stává  se  neměnným,  přičemž  jeho  revize  nelze  dosáhnout  ani 
prostřednictvím pozdější změny pražských stavebních předpisů.15 

E) Stavba  pro  reklamu  disponuje  povolením  silničního  správního 
úřadu, u něhož nebyly splněny zákonné podmínky pro jeho vydání

V případě rozhodnutí  silničního správního úřadu o povolení  zřídit  a provozovat 
reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu podle § 31 zákona o pozemních 
komunikacích  a  povolení  zvláštního  užívání  podle  §  25  zákona  o  pozemních 
komunikacích  je  situace  obdobná  jako  u  staveb  pro  reklamu  realizovaných 
v rozporu s pražskými stavebními předpisy.

Rozpor  rozhodnutí  silničního  správního  úřadu  se  zákonem je  ve  smyslu  §  81 
správního řádu oprávněný namítat účastník prostřednictvím podaného odvolání, 
které je nutné podat do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí  oznámeno. 
Rozhodnutí  je  nutné řádně koncipovat  a dostatečně  odůvodnit,  aby  splňovalo 
obecné náležitosti podání podle § 37 správního řádu a náležitosti odvolání podle § 
82  správního  řádu;  tj.  zejména  proti  kterému rozhodnutí  odvolání  směřuje,  v 
jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost  rozhodnutí  nebo  řízení,  jež  mu  předcházelo.  Odvoláním tedy  lze 
namítat hmotněprávní i procesní vady, přičemž podané odvolání má ze zákona 
odkladný účinek.

Kterákoliv  osoba,  včetně  účastníka,  pak  může  podat  proti  dotčeným 
pravomocným  rozhodnutím  silničního  správního  úřadu  podnět  k zahájení 
přezkumného řízení podle § 94 správního řádu z důvodu, že odporují právním 
předpisům. V souladu s § 96 a § 97 správního řádu lze přezkumné řízení zahájit 
do  2  měsíců  ode  dne,  kdy  se  příslušný  správní  orgán  o  důvodu  zahájení 
přezkumného  řízení  dozvěděl,  nejpozději  však  do  1  roku  od  právní  moci 
rozhodnutí ve věci, a rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni 
nelze  vydat  po  uplynutí  15  měsíců  ode  dne  právní  moci  rozhodnutí  ve  věci. 
Důležité je  patřičně odůvodnit  rozpor  přezkoumávaného rozhodnutí  s právními 
předpisy,  a  rovněž  se  vyjádřit  k dobré  víře,  možné újmě  žadatele  o  povolení 
reklamního zařízení  a  veřejnému zájmu,  které  mohou  být  překážkou  nápravy 
rozhodnutí. 

Po rozhodnutí o odvolání může účastník využít provedení  soudního přezkumu 
podle § 65 a násl. zákona o soudním řízení správním, v lhůtě dvou měsíců, od 
oznámení  rozhodnutí.  Žaloba není  přípustná,  pokud žalobce  nevyčerpal  řádné 
opravné  prostředky  v  řízení  před  správním  orgánem,  tj.  nepodal  odvolání. 
Odkladný účinek může žalobě přiznat pouze rozhodnutí soudu na návrh žalobce. 
Žaloba musí  splňovat  náležitosti  obecné náležitosti  podle  §  37 soudního řádu 
správního a zvláštní náležitosti  podle § 71 soudního řádu správního. Podmínky 
podání žaloby je vhodné nejprve analyzovat.

Ve  vztahu  k dotčeným  rozhodnutím  silničního  správního  úřadu  lze  obecně 
uplatnit  námitky  týkající  se  vad  předcházejícího  řízení  i  rozporu  samotných 
rozhodnutí  s právními  předpisy,  přičemž s odkazem na výše  uvedenou část  o 
prodlužovaní  povolení  silničního  správního  úřadu  je  možné  rekapitulovat,  že 
vydání řádného povolení mimo jiné vyžaduje:
15 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. září 2012, sp.zn. 1 As 107/2012.
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- řádné vyrozumění účastníků o zahájení řízení ve smyslu § 47 správního 
řádu, čemuž neodpovídá zveřejnění oznámení na úřední desce, které má 
pouze fakultativní povahu (nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků 
podle § 144 správního řádu);

- předchozí aktuální nový souhlas vlastníka dotčené nemovitosti/pozemní 
komunikace,  Ministerstva  vnitra  a  Policie  České  republiky,  čemuž 
neodpovídá užití původních souhlasů nebo jejich nahrazení domněnkou 
souhlasu.
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VI Kontext  strategie  hl.  m.  Prahy  pro  další 
segmenty reklamy

Reklama provozovaná na billboardech a dalších stavbách pro reklamu je pouze 
jedním  ze  segmentu  venkovní  reklamy  v hlavním  městě  Praze.  Snaha  snížit 
reklamní zatížení  na území města v období let 2018-2022 zahrnovala všechny 
segmenty,  na  něž  mohlo  mít  rozhodování  Rady  hl.  m.  Prahy  vliv.  Celková 
strategie regulace vizuálního smogu byla představena na koaličním jednání 9. 9. 
2019; naplňována byla následně řadou jednotlivých rozhodnutí a opatření. 

1 Výpovědi a úpravy nájemních smluv pro reklamu
 Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 81 ze dne 20. 1. 2020 bylo představenstvu 

TSK Praha, a. s., uloženo vypovědět reklamní smlouvy na nájemní smlouvy 
na  reklamní  a  informační  zařízení  tzv.  informační  a  směrové  tabule  a 
reklamy na mostech.

 Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 377 ze dne 2. 3. 2020 byla schváleno, že 
hl.  m. Praha vypoví veškeré nájemní  smlouvy na reklamní  a informační 
zařízení do 8 m2 mimo městský mobiliář. 

 Usnesením Rady  hl.  m.  Prahy  č.  … ze  dne  … byla  schválena  výpověď 
nájemní smlouvy se společností  AD-Net.cz,  která na území hl.  m. Prahy 
provozovala reklamní lavičky.

 Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2466 ze dne 11. 10. 2021 Rada hl. m. 
Prahy určila, že hlavní město již nebude uzavírat žádné nové smlouvy pro 
umístění  staveb  pro  reklamu  a  nebude  žadatelům  poskytovat  souhlas 
vlastníka pozemku s umístěním stavby pro reklamu a souhlas se zřízením a 
provozováním  reklamního  zařízení.  Později  bylo  postup  pro  vydávání 
souhlasu vlastníka pozemku upraven usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2585 
ze dne 26. 9. 2022.

Řada výpovědí nájemních smluv se následně stala předmětem soudních sporů, 
které jsou v tuto chvíli v různých fázích. Lze konstatovat, že se podařilo odstranit 
drtivou většinu reklamních nosičů do 8 m2, většinu reklamních laviček a zhruba 
polovinu směrových tabulí. 

2 Systém odstraňování ilegální reklamy
Za účelem efektivnějšího odstraňování reklamy, která byla umístěna v rozporu 
s předpisy anebo bez platných právních titulů, bylo vypracováno několik právních 
analýz  (AK  Rychetský,  Hlaváček,  Krampera,  9/2020  a  11/2020;  Frank  Bold 
advokáti, 2/2022). Tyto analýzy poskytly hl. m. Praze oporu ve sporných otázkách 
a umožnily stanovit postup pro odstraňování problematických reklamních nosičů. 
Samotný proces odstraňování koordinuje a realizuje TSK , kde za tímto účelem 
vznikla pozice koordinátora této činnosti. V rámci této agendy jsou zpracovávány 
podněty  došlé  od  občanů  či  zjištěné  vlastní  inspekční  činností.  Ve  spolupráci 
s Odborem  hospodaření  s majetkem  hlavního  města  Prahy  je  vždy  nejprve 
ověřena  případná  existence  právního  titulu  k umístění  reklamního  zařízení  na 
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pozemku či objektu ve vlastnictví města a v případě jeho absence se reklamní 
nosiče do velikosti  8 m2 bez  dalšího odstraňují.  U  reklamních  zařízení  větších 
rozměrů jsou podávány podněty na zahájení řízení na příslušné úřady (nejčastěji 
silniční  správní  úřad)  a  k odstranění  dochází  na  základě  rozhodnutí  přijatých 
v těchto řízeních. Každý rok tímto způsobem TSK odstraní několik set reklam od 
malých bannerů umístěných na silničních  svodidlech až  po samostatně  stojící 
nelegální billboardy.
Pro snazší vyřizování podnětů ze strany občanů byla aplikace zmente.to rozšířena 
o možnost nahlašování ilegální reklamy. 
Dále proběhla dvě kola školení  o redukci vizuálního smogu, která byla určena 
zástupcům městských částí, a to z řad úředníků i politiků. Součástí školení bylo 
předání  know-how  pro  odstraňování  jednotlivých  typů  reklamních  nosičů  i 
propojení zástupců městských částí s ostatními složkami města. 
Byly  též  podniknuty  nové  kroky  v úsilí  o  omezení  černého  výlepu  ze  strany 
pořadatelů kulturních akcí. Nově je tak součástí žádosti o záštitu nad pořádáním 
akce  závazek  pořadatele  nevyužívat  jakýchkoli  ilegálních  forem  inzerce;  tato 
podmínka je obsažena i v dotačních smlouvách.

3 Nařízení 25/2006 Sb. hl. m. Prahy 
Dne 9. 12. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy rozšíření nařízení 26/2005 Sb. hl. m. 
Prahy,  kterým  se  reguluje  reklama  šířená  ve  veřejných  prostranstvích  mimo 
provozovnu, a to s účinností od 1. 10. 2021. Nařízení reguluje ty nosiče reklamy, 
které nebyly povoleny podle jiného právního předpisu, a netýká se tak staveb pro 
reklamu. Nařízení se nově vztahuje ke třem zónám s odlišnou mírou regulace. 
Nejpřísnější pravidla i nadále platí na území Pražské památkové rezervace, kde 
jsou de facto zakázány veškeré myslitelné nosiče reklamy. Do druhé zóny spadají 
památkové  zóny,  kde  nařízení  zakazuje  šíření  reklamních  plachet  a  bannerů, 
reklamy  dodatečně  umístěné  na  dopravních  prostředcích,  ale  také  rozdávání 
letáků  a  vylepování  plakátů  mimo  zkolaudovaná  místa.  Ve  třetím pásmu,  na 
území  ochranného  pásma  Pražské  památkové  rezervace  a  katastrů,  které  do 
ochranného pásma spadají alespoň ze 30 %, jsou zakázány reklamní plachty a 
bannery a reklamy na dopravních prostředcích. 

4 Vizuální smog v památkově chráněných územích hl. m. 
Prahy

Dne  1.  6.  2022  schválila  Rada  hl.  m.  Prahy  usnesení  č.  1073,  kterým  byla 
schválena Pravidla označování provozoven v Pražské památkové rezervaci a na  
kulturních památkách na území hl. m. Prahy. Pravidla shrnují veškeré existující 
regulace,  které  se  týkají  reklamního  označování  obchodů,  služeb  i  institucí 
v památkově chráněných územích. Pro veškeré nemovitosti hl. m. Prahy v těchto 
územích  se  následně  stala  závaznými  jako  nová  součást  nájemních  smluv. 
Vznikla  též  ilustrovaná  verze  schválených  pravidel  a  byla  publikována  jako 
Manuál  pro  kultivovanou  Prahu  (https://kultivovana.praha.eu/).  Na  podporu 
zvyšování úrovně reklamního značení v Pražské památkové rezervaci magistrát 
vyhlásil  speciální  dotační  program,  z něhož  přispívá  na  realizaci  reklamního 
značení provozoven.
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V souvislosti s Manuálem pro kultivovanou Prahu došlo k řadě kvalitních realizací 
a  úprav  značení  provozoven  v centru  Prahy.  Za  zmínku  také  stojí  rozsáhlá 
proměna sítě večerek, provozovaná zejména vietnamskou národnostní menšinou, 
ke  které  došlo  mj.  v návaznosti  na  jednání  se  zástupci  HMP a  díky  překladu 
manuálu  do  vietnamštiny  (kromě  vietnamštiny  existuje  i  anglická  a  ruská 
jazyková mutace).

5 Reklama na sloupech a stožárech 
Usnesením Rady hl.  m. Prahy č.  2306 ze dne 4.  11. 2019 byla aktualizována 
Pravidla pro umísťování reklamních ploch na sloupech a stožárech na veřejných  
prostranstvích  hlavního  města  Prahy.  Na  základě  Pravidel  je  následně 
provozována reklama na sloupech ve správně Technologií  hl.  m. Prahy,  a.s.  a 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. 

6 Reklama jako součást městského mobiliáře
Na  konci  června  2021  skončila  smlouva  mezi  hl.  m.  Prahou  a  společností 
JCDecaux,  Městský  mobiliář,  s.r.o.,  která  městský  mobiliář  včetně  reklamních 
nosičů (reklama na zastávkových přístřešcích,  city-light  vitríny,  rolling boardy) 
provozovala na základě smlouvy z roku 1994. Hlavní město Praha rozhodlo v roce 
2016 o náhradě vlastním designem mobiliáře,  který byl  vybrán v mezinárodní 
architektonické  soutěži  v roce  2018.  Dodavatelem  nových  přístřešků  i 
koordinátorem  odpovědným  za  celý  projekt  výměny  mobiliáře  je  městská 
společnost Technologie hl. m. Prahy, a. s.; projekt výměny probíhá ve třech fázích 
a dokončen by měl  být  v roce 2023.  V rámci  výměny mobiliáře z Prahy zmizí 
samostatně  stojící  reklamní  prvky  a  reklamní  nosiče  budou  pouze  součástí 
zastávkových  přístřešků.  Některé  reklamní  panely  v přístřeších  budou  mít 
digitální podobu. Celkově by mělo dojít redukci reklamních ploch o celkových 37 
%. 

7 Reklama v prostorách Dopravního podniku hl. m. Prahy
DPP  v oblasti  reklamních  nosičů  aktivně  uplatňuje  práva  vlastníka  majetku  a 
zasazuje se o omezení v minulosti živelně umisťovaných nosičů na svém majetku. 
Důležitou kapitolou je zejména postup proti  neplatné a také zcela nevýhodné 
smlouvě se společností Rencar. 
V posledních šesti letech se podařilo místo této smlouvy transparentně vysoutěžit 
provozování reklamy na různých jasně definovaných částech majetku společnosti 
a  tím  získat  na  nájemném  několikanásobek  částek,  které  DPP  dostával  v 
minulosti.
Vyšší  výnosy  za  nájemné  se  podařilo  získat  i  přes  využívání  nižšího  počtu 
reklamních ploch oproti minulosti. Došlo též ke sjednocení vysokých počet reklam 
různých  typů na  různých  místech  do  několik  jasně  definovaných  formátů. 
Zároveň se snížením počtu ploch došlo ke zvýšení podílu moderních digitálních 
nosičů. V tomto trendu,  tj.  snižování  počtu a typů nosičů a zároveň zvyšování 
příjmů z pronájmu chce DPP pokračovat i do budoucna.
Části  majetku  DPP  využívané  k umístění  reklamy  a  výhled  jejich  budoucího 
využití: 
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1. Trakční  sloupy,  které  nesou  tramvajové  či  trolejbusové  drátové  vedení 
(případně sloupy kombinované). U nich se DPP plánuje připojit k současné 
strategii  hl.  m.  Prahy  a  pronajímat  sloupy  obdobným  způsobem  jako 
THMP. 

2. Pozemky DPP využívat k provozu jednotně s budoucí strategií hl. m. Prahy 
pro využívání městských pozemků za účelem umístění reklamy.

3. V prostorách metra by mělo dojít ke zkvalitnění sítě reklamních rámečků 
na náklady stávajících nájemců, a to jak ve vestibulech, tak v prostorách 
eskalátorů. Namísto instalací papírových plakátů se nabízí možnost výměn 
motivů  digitálním způsobem. Tento  systém je  již  ve  spolupráci  s  hlavní 
architektkou metra připravován u jedné ze stanic.  Pohledově se zmenší 
počty rámečků a omezí se čas strávený jejich viditelností. 

4. V metru lze dále pracovat s umístěním aktuálních nosičů a případně vybrat 
nová,  vhodnější  místa,  kde by se výměnou za  snesení  méně vhodných 
nosičů umístily nové kvalitní nosiče. 

5. Ve světě je i obvyklé, že interiéry povrchových vozidel MHD bývají namísto 
výlepových  prostor  pro  papírové  plakáty  (jako  je  tomu  nyní)  osazeny 
digitálními zobrazovacími zařízeními. DPP by se mohlo vydat i touto cestou, 
ale samozřejmě po zhodnocení všech případných dopadů a ověření,  zda 
není v rozporu se standardy kvality PID.
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VII  Závěry

1 Neexistující přehled o reklamních nosičích
V průběhu práce na pasportu se ukázalo, že informace o reklamních nosičích na 
území hl. m. Prahy je velice náročné, respektive nemožné shromáždit. Nic jako 
jednotná  databáze  reklamních  nosičů  neexistuje  a  ani  neexistuje  žádný 
požadavek  směrem  k jednotlivým  aktérům  z řad  příslušných  institucí,  aby 
relevantní  data  systematicky  shromažďovaly  a  případně  uvolňovaly  ve  formě 
open-dat.  Informace  tak  spravuje  47  různých  institucí:  22  stavebních  úřadů, 
dvacet čtyři  silničně správních úřadů (SSÚ u MČ s rozšířenou působností,  SSÚ 
MHMP a Ministerstvo dopravy), drážní úřad. Samospráva má k těmto informacím 
velice  omezený  přístup,  jelikož  informace  evidují  orgány  státní  správy 
v přenesené  působnosti,  případně  přímo  státní  správa.  Kompletní  informace 
nebylo  možné získat  ani  skrze  využití  nástrojů  zákona o  svobodném přístupu 
k informacím; po téměř roce od zaslání první žádosti o informace a řadě pokusů 
informace dohledat stále chybí údaje k 48,6 % všech reklamních nosičů, o jejichž 
existenci víme. Ačkoli je tedy zatížení města množstvím reklamních nosičů 
ryze  lokální  téma,  které  by  měly  řešit  místní  samosprávy,  v případě 
Prahy  samosprávě  chybí  základní  nástroje  k realizaci  vlastní  politiky 
v této oblasti. 
Každý ze zmíněných úřadů eviduje informace jiným způsobem. Stavební úřady 
nemají ze zákona povinnost vést evidenci staveb podle jejich typu, a tudíž stavby 
pro reklamu v samostatné evidenci nesledují. Toto je obecné zjištění, které není 
omezeno pouze na stavby pro reklamu. Malá část stavebních úřadů se na tuto 
problematiku  zaměřuje  a  má nějaký  typ  interního  systému  digitální  evidence 
těchto  staveb,  kupř.  ve  formě  excelové  tabulky.  U  mnoha  z nich  jsou  však 
informace  evidovány  pouze  jako  papírový  spis.  Veškeré  údaje  se  dohledávají 
v archivech  ručně,  což  značně  prodlužuje  celý  proces  a  představuje  enormní 
administrativní zátěž.
Ve výsledku proto nemají přehled o stavbách pro reklamu na svém území, o jejich 
počtu či termínech uplynutí doby, na kterou byly tyto povoleny.  
Nedostupnost informací dokládá i jedno ze zjištění Pasportu: 110 zařízení nebylo 
v archivech vůbec dohledáno, ačkoli  byl dotaz na jeho existenci  specifikován i 
přesnou  lokalizací,  a  dalších  153  nebylo  dohledáno,  ačkoli  v roce  2021 
prokazatelně existovaly. 
Absence přesných a ověřitelných dat pak může významně znemožnit vymáhání 
platných  regulací.  Např.  není  jasné,  jak  stavební  úřady  postupují  při 
posuzování  minimální  odstupové  vzdálenosti,  stanovené  v PSP,  když 
není možné snadno dohledat, která z okolních staveb pro reklamu je či 
není povolena. 
V minulosti došlo také k přesunu kompetencí mezi stavebními úřady a drážním 
úřadem, což vyústilo v chaos v tom, která instituce má evidovat které informace. 
Co se týče regulace vyplývající ze Zákona o pozemních komunikací, tak zde také 
existuje mnoho slabých míst. Např. neexistuje datový podklad ochranných pásem 
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komunikací a souvisle zastavěných území. Neexistence přesných dat a přehledu 
platnosti jednotlivých reklamních nosičů znemožňuje i kontrolní činnost. 
Neexistující  celkový  přehled  a  velice  složitá  dohledatelnost  informací  tedy 
zásadně  snižují  kvalitu  rozhodování  v dané  oblasti  a  výrazně  navyšují  riziko 
korupce či jiných pochybení.

2 Reklamní nosiče a Pražské stavební předpisy
Z analýzy  jednoznačně  vyplynulo,  že  velká  část  reklamních  nosičů  porušuje 
některé  z podmínek,  které  by  samostatně  stojící  stavby  pro  reklamu  měly 
splňovat dle Pražských stavebních předpisů. Celkově se jedná o 684 z celkových 
1531  nosičů;  pokud  bychom  k nim  připočetli  i  reklamní  nosiče,  které  jsou 
umístěny v ploše izolační  zeleně,  kde by se nově nacházet neměly,  a  nosiče, 
kterým chybí potřebné povolení SSÚ, nevyhovělo by těmto podmínkám až 1270 
z 1531 nosičů (více viz III.2.2). To má několik příčin. 
Zaprvé  byla  v minulosti  řada  reklamních  nosičů  povolena  jako  trvalá  stavba. 
V takovém případě nikdy nedojde k jejímu posouzení  dle aktuální  legislativy a 
nemůže  tedy  dojít  k uvedení  do  souladu  s platnými  regulacemi  –  Pražskými 
stavebními předpisy. Současně již neexistuje legální možnost odstranit reklamní 
zařízení, které bylo povoleno v rozporu se zákonem – ať už případnou chybou 
daného úřadu, nebo zjištěním, které vzešlo z rozhodnutí soudu. 
Zadruhé byla řada nosičů povolena „po dobu trvání nájemní smlouvy“. Jedná se o 
řadu  nosičů,  jež  byly  původně  dočasnou  stavbou,  avšak  těsně  po  započetí 
účinnosti Pražských stavebních předpisů bylo jejich majitelům vyhověno v žádosti 
o  změnu  v užívání  stavby,  spočívající  v prodloužení  na  dobu  trvání  nájemní 
smlouvy.  Nad  tímto  postupem se  vznáší  řada  otazníků,  jen  těžko však  půjde 
rozhodnutí  zvrátit.  Stavební  úřad se z principu nedozví  o  případném ukončení 
smlouvy  mezi  dvěma  soukromými  subjekty  (majitel  pozemku  a  majitel 
reklamního nosiče). Stavba je tak často de facto povolena jako stavba trvalá. 
Zatřetí  již  řada  reklamních  nosičů nedisponuje  platným stavebním povolením, 
neboť  byly  povoleny  jako  dočasné  stavby  a  doba  dočasnosti  již  uplynula. 
V takovém případě však majitel obvykle ponechá reklamní nosič na svém místě, 
zejména pokud si je vědom možnosti, že by dle nové právní úpravy již povolení 
nezískal  a  nechce  na  tuto  skutečnost  stavební  úřad  upozorňovat.  Z důvodů 
popsaných v bodě VIII.1 však stavební úřad tuto skutečnost sám od sebe nezjistí 
a nosič tak může na místě nadále stát.
Začtvrté může ze strany stavebních úřadů docházet k pochybení při posuzování 
souladu s Pražskými stavebními předpisy.
Pokud by hl. m. Praha chápala podmínky Pražských stavebních předpisů, či jiných 
známých regulací  jako cílový stav v oblasti  staveb pro reklamu (a mířila  tedy 
k tomu,  že  se  v Praze  nemají  nacházet  billboardy  a  bigboardy  v památkově 
chráněných  oblastech,  v přírodních  územích  a  parcích  a  s minimálním 
rozestupem 100 metrů atd.), je nutno konstatovat, že se k tomuto cíli přibližuje 
spíše pomalu a že jde – za současné legislativní situace – o cíl nedosažitelný. 
Hlavní město má nepochybně možnost dobrovolně z pozice vlastníka pozemků 
tohoto  cíle  dosáhnout  na  „svých“  pozemcích,  kdy  může  nosiče,  umístěné 
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v nesouladu s aktuální legislativní úpravou, vypovědět z nájmu. Stavby stojící na 
pozemcích jiných vlastníků, nebo i pozemků města svěřených městských částem 
však nemá možnost ze své pozice ovlivnit. 
Pokud by počet a umístění samostatně stojících staveb pro reklamu na 
území  hl.  m.  Prahy  mělo  být  bezezbytku  uvedeno  do souladu s výše 
zmíněnými podmínkami, mohlo by se tak stát pouze díky nové právní 
úpravě, vzešlé z Parlamentu ČR. 

3 Nedostatky  ve  výkonu  státní  správy  v přenesené 
působnosti

Během dvou předchozích let,  kdy se zpracovatelé tohoto  dokumentu zabývali 
tematikou  reklamních  nosičů,  vyplynuly  též  určité  poznatky  o  některých 
nedostatcích a slabých místech ve výkonu státní správy v přenesené působnosti. 
Nastíněny byly již v obou předchozích bodech. Je ovšem nutné dodat, že může jít 
o  nevědomé  pochybění,  které  může  být  způsobeno  kombinací  složité  právní 
úpravy,  neexistence  pevné  metodiky,  neexistence  dat,  nesprávného  výkladu 
daných právních norem nebo prostého nedostatku zaměstnanců.  
Zaprvé  jde  o  skutečnost,  že  stavební  úřady ani  silničně-správní  úřad  nevyvíjí 
aktivní samostatnou kontrolní činnost. Stavební úřad má dle zákona vykonávat 
soustavný  dozor  nad  zajišťováním  ochrany  veřejných  zájmů  a  nad  plněním 
povinností  vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k 
jeho provedení. V praxi ovšem, jak již bylo uvedeno v bodě VIII.1, stavební úřady 
neprovádí  kontrolní  činnost:  nesledují  skutečný  stav,  nehlídají  dobu  uplynutí 
povolení a to, zda byla stavba po uplynutí povolení skutečně odstraněna. Konají 
až na základě podaných podnětů. V důsledku této praxe se na území hl. m. Prahy 
nachází  řada  nepovolených  staveb,  případně  staveb  s expirovaným  datem 
povolení. Totéž platí i pro silniční správní úřad. 
Existuje  také  podstatný  rozdíl  v rozhodovací  praxi.  Zatímco  stavební  úřady 
některých  městských  částí  vydávají  povolení  pro  stavbu  maximálně  na  5  let 
(např. Praha 3), jinde je běžné povolení vydávat na dobu, po kterou trvá nájemní 
smlouva,  což  v důsledku může znamenat dobu neomezenou (např.  Praha 5 či 
Praha  9).  Objevují  se  též  případy  neznalosti  příslušných  částí  Pražských 
stavebních předpisů na straně některých stavebních úřadů, což vede k vydávání 
povolení  pro  stavby,  které  jsou  s PSP  v rozporu,  např.  umístění  billboardu  na 
oplocení (příklad rozhodnutí viz příloha č. 2) nebo na fasádu (příklad rozhodnutí 
viz příloha č. 3).
Co se  týče  PKD MHMP (silničně-správní  úřad  pro  místní  komunikace  I.  třídy), 
objevují  se  pochybení,  kdy  pro  vydání  zvláštního  souhlasu  není  vyžadováno 
aktuální  stanoviska Policie ČR a jsou akceptována i  více než patnáct let staré 
souhlasy. Stejně tak není vyžadován aktivní souhlas vlastníka a úřadu postačuje 
k vydání  souhlasu  i  pouhé  doložení  nájemní  smlouvy,  kterou  ovšem nelze  za 
postačující  souhlas  považovat  (viz  detailně  kapitola  V.6)  Tato  praxe  vede 
k neustálému potvrzování současného stavu, aniž by skutečně došlo k novému 
posouzení  na  základě  aktuálních  podmínek,  což  je  v rozporu  se  záměrem 
zákonodárců. 
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Dalším typem nedostatků je neschopnost úřadů dodržovat zákonem dané lhůty 
na vyřizování podnětů a následné odstraňování daných reklamních nosičů. Dle 
dostupných informací SSÚ také nevyužívají své možnosti udělovat pokuty. 

4 Nepřehledná legislativa a nejasná odpovědnost
Jak již vyplývá z rozsáhlosti kapitoly V a VI. tohoto materiálu, legislativa v oblasti 
reklamních  nosičů  je  velice  komplikovaná.  Obvykle  se  o  reklamních  nosičích 
rozhoduje dle šesti různých právních norem (viz kapitola V), z nichž každá 
má své prováděcí  vyhlášky;  vzájemně se od sebe procesně zcela liší  (každou 
právní normu řeší jiný úřad, jinými postupy a v jiných lhůtách).
Každý reklamní nosič potřebuje jiný typ povolení podle toho, kdy byl povolen, zda 
se nachází vně či uvnitř ochranného pásma komunikace a souvisle zastavěného 
území, jestli je umístěn v jakkoliv památkově chráněném území (které mají hned 
několik režimů); dále se podmínky liší pro různé plochy v rámci územního plánu a 
v souvislosti  s povahou  daného  území.  Dále  též  v mnoha  situacích  není  zcela 
jasné, jakou jurisdikci má daný úřad – zde jde např. o nosiče, které jsou na křížení  
místních  komunikací  1.  a  2.  třídy  a  blízké  železniční  dráhy.  Zde  mohou  mít 
relevantní jurisdikci i 3 úřady – SSÚ při MČ, SSÚ při MHMP a drážní úřad. 
Pro běžného občana se jedná o zcela nepřehlednou situaci, kdy je téměř 
nemožné  dobrat  se  informace  o  tom,  jestli  je  daný  reklamní  nosič 
umístěn ve městě náležitě podle práva či nikoli. Zásadně nepřehledná je 
situace i  pro zástupce samosprávy a mnohdy dokonce pro samotné úředníky, 
kteří o reklamních nosičích rozhodují.
Výsledkem je též skutečnost, že za danou oblast se žádná složka veřejné 
moci necítí být tak docela odpovědná; to vede k alibismu a o to nižší 
efektivitě  výkonu veřejné moci  –  a  v konečném důsledku též v menší 
důvěru ve veřejnou správu.

5 Možnosti redukce množství nosičů
Z výše uvedeného právního zhodnocení je zřejmé, že hl. m. Praha může v zájmu 
omezování  vizuálního  smogu  podniknout  nejrůznější  krok  jak  podle  veřejného 
práva, tak dle soukromého práva. Zatímco kroky dle veřejného práva by měly být 
podniknuty bez ohledu na politické preference, neboť se týkají  pouze řádného 
výkonu platného práva, kroky dle soukromého práva jsou záležitostí politického 
rozhodnutí vedení hl. m. Prahy. Zde nastíněné možnosti jsou pouze rekapitulací 
zjištění analýzy z kapitoly IV. tohoto dokumentu. 
V rámci procesů podle veřejného práva je možné podniknout tyto kroky: 

 Podat  podnět  na  odstranění  reklamních  nosičů,  které  nemají  platné 
povolení dle stavebního zákona: 216

 Podat  podnět  na  odstranění  reklamních  nosičů,  které  nemají  platné 
povolení dle zákona o pozemních komunikacích: cca 234

 Prověřit  platnost  povolení  pro  reklamní  nosiče,  jejichž  povolení  nebylo 
dohledáno v archivech stavebních úřadů: 263
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Pro reklamní nosiče na pozemcích ve správě hl. m. Prahy lze podniknout kroky 
v rámci soukromého práva: 

 Vypovědět  veškeré  nájemní  smlouvy  a  následně  zajistit  odstranění 
reklamních nosičů: 535

 Vypovědět nájemní smlouvy pro reklamní nosiče, které nejsou v souladu 
s podmínkami Pražských stavebních předpisů: ….

 Vypovědět nájemní smlouvy pro reklamní nosiče, které nejsou v souladu 
s podmínkami Pražských stavebních předpisů a jsou umístěny v ploše IZ 
dle PÚP 1999: ….

4 Ukázka – reklamní nosiče na pozemcích HMP
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VIII Doporučené navazující kroky

1 Dokončení a aktualizace Pasportu
Praha  by  měla  disponovat  kompletní,  aktualizovanou  a  ideálně  též  veřejně 
přístupnou databází staveb pro reklamu. K tomu je třeba podniknout následující 
kroky: 

1. Dokončit Pasport získáním zbylých údajů od stavebních úřadů městských 
částí. Tuto činnost provede TSK v rámci již zadaného úkolu z 11. 10. 2021 
a doplněním informací o nájemních smlouvách s hl. m. Prahou v případě 
staveb  pro  reklamu  na  městských  pozemcích.  Dále  je  žádoucí  jeho 
rozšíření pro veškeré stavby pro reklamu za území hl. m. Prahy, nikoli jen 
na reklamy podél komunikací I. třídy. 

2. Průběžně Pasport  aktualizovat,  a to opětovným dotazováním stavebních 
úřadů do doby automatického předávání předmětných dat. Dlouhodobých 
cílem pak má být digitalizace a automatizace celého procesu, to se však 
vzhledem k neexistujícím digitálním databázím stavebních úřadů jeví jako 
v brzké době neuskutečnitelné. Do doby, než bude tento problém vyřešen, 
je patrně opětovně třeba provádět výše zmíněné individuální dotazování 
příslušných úřadů a následné doplňování získaných informací do databáze.

3. Vytvořit  veřejně  přístupnou  GIS  vrstvu  pro  prohlížení  dat  z 
pasportu/databáze  online.  Tato  aplikace  by  usnadnila  jak  výkon  státní 
správy, tak samosprávy. Dále by umožnila veřejnosti snadné ověření toho, 
které stavby pro reklamu se podél komunikací nachází v souladu se všemi 
zákonnými požadavky a které nikoli. To by zvýšilo transparentnost v celé 
oblasti reklamy. 

2 Odstranění nepovolených staveb pro reklamu
Pasport staveb pro reklamu podél komunikací I. třídy ukázal, že některé ze staveb 
se na svém místě nachází bez platného povolení, které buď nikdy nebylo vydáno, 
anebo jeho platnost již vypršela a nebyla prodloužena. V Pasportu jsou stavby 
konkrétně  identifikovány.  Nyní  je  třeba  zahájit  kroky  k odstranění  staveb  pro 
reklamu,  tj.  podání  příslušných  podnětů na stavební  úřady,  případně silničně-
správní úřad. Tuto činnost by též bylo třeba dělat průběžně po získání dalších 
údajů. Vzhledem k tomu, že TSK je aktuálně nositelem úkolu k vyhotovení návrhu 
řešení pro sporné stavby pro reklamu, jak jej zadala Rada hl. m. Prahy 21. 10. 
2021, jako nejvhodnější se jeví realizace tohoto kroku ze strany TSK. 

3 Prověření neevidovaných staveb pro reklamu
U řady staveb pro reklamu,  které  byly  zjištěny v rámci  mapování,  nedohledal 
příslušný  stavební  úřad  žádný  záznam.  Je  třeba  prověřit,  zda  se  stavby  pro 
reklamu,  o  nichž  nebyly  v archivech  stavebních  úřadů  dohledány  záznamy, 
nenachází  na  místě  bez  platných  povolení.  V případě,  že  ano,  zahájit  kroky 
vedoucí k odstranění. Stejně jako v bodu 2 je jako vhodný nositel tohoto úkolu 
jeví TSK. 

4 Zefektivnění činnosti stavebních úřadů
Je  třeba  harmonizovat  rozhodovací  praxi  stavebních  úřadů  tak,  aby  jejich 
rozhodování  bylo  předvídatelné  a  řídilo  se  jednotnými  principy.  Dále  je  třeba 
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zajistit,  aby  v případě,  že  dojde k umístění  nepovolené  stavby  pro  reklamu či 
k expiraci vydaného povolení, následoval efektivní postup vedoucí k uvedení do 
zákonného stavu. 

5 Zefektivnění činnosti silničně-správního úřadu
V případě,  že  by  odbor  pozemních  komunikací  a  drah  MHMP  začal  důsledně 
vyžadovat  doložení  aktuálního  stanoviska  Policie  ČR  a  aktuálního,  aktivního 
souhlasu vlastníka, dojde v příštích letech k nikoli nevýznamnému poklesu počtu 
reklamních zařízení. K tomu je ovšem třeba zefektivnění aktuální praxe, která se 
mnohdy  potýká  s nedůsledným  postupem,  který  byl  identifikován  v rozporu 
s požadovanou  praxí,  a  nedodržováním  zákonných  lhůt.  Je  vhodné  zvážit 
personální posílení odboru. 

6 Vytvoření  strategie  pro  stavby  pro  reklamu  na 
městských pozemcích

Tento  materiál  je  podkladem  pro  vytvoření  strategie  pronajímání  městských 
pozemků za účelem umístění staveb pro reklamu. Souběžně s tímto materiálem 
je  zpracováván  i  ekonomický  model  výnosů  a  nákladů  spojených  s provozem 
reklamních  ploch,  který  umožní  modelovat  nejrůznější  scénáře  toho,  jak 
k pronajímání městských pozemků za účelem umístění  staveb přistupovat tak, 
aby  to  na jednu co  nejméně zatěžovalo  město  vizuálním smogem a zároveň 
generovalo nejvyšší  možné zisky. Pro novou politickou reprezentaci  tak budou 
připraveny  veškeré  podklady  pro  to,  aby  mohla  k řešení  otázky  koncepčně 
přistoupit. V tuto chvíli lze též odkázat na kapitolu VII.5, kde je jasně popsáno, 
kolik z reklamních nosičů na městských pozemcích není v souladu s podmínkami 
Pražských stavebních předpisů či územního plánu. 

7 Zahájit dialog o možnostech změny legislativy
V návaznosti  na závěr č.  6 by hl.  m. Praha měla zahájit  dialog o možnostech 
změny legislativní úpravy v oblasti reklamy. Žádoucí jsou takové změny, které by 
usnadnily vymáhání práva tak, aby bylo ze strany veřejné moci možné zajistit 
transparentní  a  přehlednou evidenci  reklamních nosičů,  a  dále aby existovaly 
nástroje pro efektivní odstraňování nosičů, které se ve veřejném prostoru nachází 
bez platných právních titulů. 
Jako nejnaléhavější se jeví zejména jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
o možnostech digitalizace v oblasti reklamy. Dále Pasport mj. ukázal, že se na 
území hl. m. Prahy nachází řada staveb pro reklamu, u nichž město nemá žádnou 
možnost dosáhnout jejich odstranění, a to přestože se nachází např. na území 
Pražské  památkové  rezervace,  případně  na  území  památkových  zón. 
V kultivovaném  městě  by  toto  nemělo  být  přípustné.  Praha  by  měla 
s ministerstvem  jednat  o  takové  úpravě  legislativy,  která  by  např.  uložila 
povinnost  obnovit  povolení  pro  všechny stavby pro  reklamu a  posoudit  jejich 
soulad s aktuální legislativou, a to včetně trvalých staveb. Tímto mechanismem 
by se dospělo do stavu, že všechny reklamní plochy budou odpovídat aktuálním 
regulatorním rámcům. Obdobně k této problematice přistoupilo např. Polsko. 
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IXSeznam zkratek a použitých pojmů

DPP – Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. 
Drážní úřad – drážní správní úřad
HMP – hlavní město Praha
IPR – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
IZ – funkční plocha „izolační zeleň“ v rámci PÚP 1999
MČ – městská část
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
ODO MHMP – odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy
PKD MHMP – odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města 
Prahy
Pražská památková rezervace – Památková rezervace v hl. m. Praze
PSP, Pražské stavební předpisy – Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým 
se  stanovují  požadavky  na  využívání  území  a  technické  požadavky  stavby  v 
hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění Nařízení č. 14/2018 
Sb. hl. m. Prahy
PÚP  1999 –  Územní  plán  sídelního  útvaru  hlavního  města  Prahy  ve  znění 
Opatření obecné povahy č. 55/2018 (též „Platný územní plán“
Reklamní nosič – pro účely tohoto materiálu je reklamním nosičem chápána 
samostatně stojící stavba pro reklamu (obvykle billboard nebo bigboard), která 
může obsahovat i více jednotlivých reklamních ploch; případně se může jednat i o 
více konstrukčně oddělených, ale natolik blízko položených staveb pro reklamu, 
které stavební úřad pro účely posouzení s Pražskými stavebními předpisy vnímá 
jako jednu stavbu
Reklamní plocha –  pro  účely  tohoto  materiálu  je  reklamní  plochou chápána 
jednotlivá plocha,  umístěná na stavbě pro reklamu; stavba pro reklamu může 
nést vícero reklamních ploch
Reklamní zařízení – zařízení definované dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 1 zákona o 
pozemních komunikacích („…zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo 
jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci“)
SSÚ – silniční správní úřad
Stavba  pro  reklamu –  stavba  dle  §  2  odst.  3  stavebního  zákona,  více  viz 
kapitola IV. 2.2.1
Stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním 
úřadu (stavební zákon), v platném znění
SÚ – stavební úřad 
THMP – Technologie hlavního města Prahy, a. s. 
TSK – Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s.
Zákon  o  pozemních  komunikacích –  zákon  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních 
komunikacích, v platném znění
Zákon o svobodném přístupu k informacím – zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zařízení pro reklamu – zařízení definované dle § 3 odst. 2 stavebního zákona, 
více viz kapitola IV. 2.2.1; obvykle reklamní zařízení do rozlohy 8 m2
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X Seznam příloh

1. Pasport staveb pro reklamu podél silničních komunikací I. třídy (.xlsx)
2. Usnesení odboru stavebního řádu MHMP č. j. 717470/2022 (.pdf)
3. Usnesení odboru stavebního řádu MHMP č. j. 873689/2022 (.pdf)
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