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Stanovisko AHR ČR k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba 

hostinských zařízení 

         V Praze dne 18. března 2019 

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vyjadřuje tímto své stanovisko k Návrhu 

vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení. Dokument 

byl projednán a schváleno usnesení na 4. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 1, ze dne 6. 

března 2019, číslo UZ19_0040. Součástí dokumentu je  věcný záměr obecně závazné vyhlášky ze 

dne 25. září 2018. 

AHR ČR vnímá nutnost zajištění dodržování nočního klidu v centru Hl. m. Prahy a udržitelnosti života 

rezidentů v centru města a vítá debatu, která by měla vést k řešení této problematiky. Zároveň 

konstatuje, že případná regulace formou vyhlášky by měla být vytvářena výhradně za účelem a 

s cílem zajistit dodržování nočního klidu na veřejných prostranstvích, stanoveného v § 5, zákona č. 

251/2016 Sb. ve znění zákona č. 178/2018 Sb., stanovena na dobu 22:00 – 06:00 hod. 

Na základě opakovaných rozhodnutí Ústavního soudu, je zřejmé, že regulaci provozní doby v zájmu 

zajištění nočního klidu a zajištění práva občanů na ochranu soukromí a nerušené užívání jejich 

domovů má obec možnost realizovat prostřednictvím obecně závazné vyhlášky, jako originární 

normotvorby. V případě, že obec takto rozhodne je však třeba, opět dle vyjádření Ústavního soudu, 

před vydáním vyhlášky posoudit i vhodnost a rozumnost takové regulace, zejména s ohledem na 

princip proporcionality a na princip nediskriminace provozovatelů těchto zařízení, a to tak, aby 

nebylo zasahováno do práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost dle čl. 26 Listiny 

základních práv a svobod více, než je nutné a nezbytné. To vše v souladu se zásadou, že při favorizaci 

jednoho ze dvou zaručených práv nesmí případné omezení druhého práva překračovat rámec 

nezbytný pro dosažení sledovaného cíle (např. v souvislosti s nastavením zavíracích hodin a stanovení 

výjimek pro určitě dny jako 31. 12. nebo 01. 01).  

Je dále zřejmé, že zvláště historické centrum Hl. m. Prahy, čelí v posledních letech problému rušení 

nočního klidu, a to hlavně z důvodu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, které je rovněž 

změnou skladby turistů, navštěvujících hlavní město v souvislosti s možnostmi levného ubytování a 

atraktivity města pro účely zábavy. V realitě není tento problém ovšem spojen pouze z provozy 

hostinských zařízení, ale stále častěji rovněž s prodejem alkoholu v maloobchodech, převážně pak 

tzv. „večerkách,“ které jsou otevřeny mnohdy do pozdních nočních hodin. V souvislosti s tím, že tyto 

provozovny umožňují levnější pořízení alkoholických nápojů než v restauracích a barech, je nutné mít 

před schválením navržené vyhlášky studii, která posoudí, co je primární a hlavní příčinou toho, že 

jsou nadmíru využívána veřejná prostranství včetně tamní konzumace alkoholu.  

Z výše uvedeného AHR ČR vznáší následující připomínky k předmětnému věcnému záměru návrhu 

vyhlášky: 
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1. Vymezení vyhlášky pouze na regulaci provozní doby v hostinských zařízeních má 
diskriminační charakter a neřeší problém konzumace alkoholu na veřejných 
prostranstvích, jak to předpokládá i usnesení zastupitelstva městské části Praha 1, číslo 
UZ19-0040 z 6. 3. 2019 a sním spojené narušování nočního klidu, pokud současně 
nedojde k omezení prodeje alkoholu v obchodech. Návrh vyhlášky tak může mít jen 
omezený dopad na stávající situaci a je vhodné uvažovat o komplexním řešení. Pokud 
vyhláška č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů a veřejných 
prostranstvích není efektivně využívána v praxi, vzniká legitimní očekávání na analýze 
důvodů a také otázka‘, zda další regulace, jejíž dopady nejsou zřejmé, může stav změnit. 
Omezení by se tedy nemělo vztahovat pouze na hostinská zařízení, ale na maloobchod 
tam, kde dochází k prodeji alkoholických nápojů – tato připomínka je zásadní 

2. Omezení by se nemělo týkat pouze 8 vyjmenovaných ulic, ale konkrétní části města jasně 
vymezené. V případě regulace pouze několika ulic logicky dojde k přesunu současných 
problémů do jiných lokalit, třeba i jen do ulic sousedních, případně nákupu alkoholických 
nápojů a jejich konzumace rovněž v místech, kde je omezena provozní doba hostinských 
zařízení. Toto opatření může být navíc vnímáno jako diskriminační vůči skupině 
podnikatelů v konkrétních, vyhláškou jmenovaných ulicích. – tato připomínka je zásadní 

3. Má-li záměr omezení provozní doby některých poskytovatelů služeb vést v konečném 
důsledku k omezení rušení nočního klidu v centru města, pak je nutné spolu s ním 
omezit, případně zakázat konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích v místech, 
která se omezení provozní doby týkají a zajistit účinné vymáhání dodržování této 
vyhlášky. 

4. Omezení provozní doby bude mít logicky přímý dopad do podnikání některých 
hostinských zařízení, zvláště pak barů, jejichž hlavní otevírací dobou jsou právě noční 
hodiny. Proto by mělo být jasně definováno, za jakých okolností bude možné udělit 
výjimky s prodloužením provozní doby a tyto podmínky by měly být transparentní a 
předem veřejně projednané.  
 

AHR ČR navrhuje 

1) Rozšíření věcného záměru vytvoření předmětné obecně závazné vyhlášky na obchody 
v daných lokalitách.  

2) V případě omezení provozní doby rozšířit toto omezení na omezení provozní doby nebo 
prodeje alkoholu v maloobchodních prodejnách po 22:00 hod. 

3) Neomezovat provoz hostinských zařízení do 01:00 hod pouze v 8 ulicích centra, ale jasně 
definovat oblast centra města, případně dalších městských částí, kterých se problematika 
rušení nočního klidu týká. 

4) Definovat jasně podmínky pro zavedení institutu udělování licencí pro provoz hostinských 
zařízení v době nočního klidu tak, aby provoz zařízení, která tyto podmínky splní, mohl být 
zachován a zároveň mohl být realizován i přezkum těchto rozhodnutí. 

5) Obecně závazná vyhláška by neměla opravňovat k udělování trvalých výjimek, ale jen 
obsahovat možnost udělovat výjimky na jednotlivé případy s ohledem na povahu akce. 
V opačném případě by mohlo docházet k vytváření nerovných podmínek podnikatelů a 
diskriminaci jednotlivých provozovatelů hostinských zařízení. Podmínky pro udělování 
výjimek jsou definovány velmi obecně, nadto některé z podmínek mohou otevřít dveře 
soukromým bezpečnostním agenturám, které primárně nemají sloužit k tomu, aby 
zasahovaly za účelem dodržování veřejného pořádku tam, kde k tomu má kompetenci 
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Městská policie či Policie ČR. Zejména odůvodnění navrženého ustanovení § 4 velmi obecně 
uvádí, že má dojít k převzetí kompetencí bezpečnostních složek provozovateli hostinských 
zařízení. To se jeví jako nekoncepční a rizikové řešení, jehož důsledky nejsou nijak 
dovozovány a narušuje jak zákon o obecní policii, tak i prováděcí vyhlášky Hlavního města 
Prahy.  

6) Zahájit komunikaci s veřejností podporující omezení negativních projevů rušení nočního 
klidu, v souladu s touto vyhláškou. Hl. m. Praha má řadu možností, jak své postoje k rušení 
veřejného pořádku komunikovat – web PCT, letáčky, vitríny City Light atd. 
 

AHR ČR je připravena se zapojit do debaty o řešení otázek udržitelného života rezidentů v centru 

hlavního města, zároveň však konstatuje, že cestovní ruch je velmi důležitým hospodářským zdrojem 

zvláště pro Hl. m. Prahu, který poskytuje pracovní příležitosti pro mnoho obyvatel města, stejně jako 

významné finanční prostředky pro veřejné rozpočty. Z těchto důvodů by do debat, jako je tato, měla 

být zapojena také strana poskytovatelů samotných služeb, pro něž je společné hledání účinných 

řešení problémů, jako je právě rušení nočního klidu, rovné podmínky v podnikání nebo kvality života 

obyvatel města, významným tématem také z pohledu udržitelnosti cestovního ruchu a kvality 

poskytovaných služeb.  

 

Ing. Václav Stárek 

Prezident AHR ČR  

+420 602 765 632, starek@ahrcr.cz 
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