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VEŘEJNÁ PRODUKCE HUDBY VE VENKOVNÍM PROSTORU 

Problematika pořádání hudebních produkcí ve venkovním prostoru je od 1. 12. 2015 plně                          

v kompetenci obcí, které na svém území mohou takové hudební produkce regulovat prostřednictvím 

obecně závazných vyhlášek a s využitím zákona o přestupcích. 

Působnost KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví je vymezena zákonem č. 258/2000 Sb.,                  

o ochraně veřejného zdraví a podle § 30 odst. 2 tohoto zákona  zvuk z produkce hudby provozované 

ve venkovním prostoru nespadá pod stanovené hygienické limity, a tedy nepodléhá státnímu 

zdravotnímu dozoru prováděnému KHS, která tak nemá právní nástroje k řešení situace.  

Důvodem pro nestanovení hygienického limitu je skutečnost, že hluk z veřejné produkce hudby ve 

venkovním prostoru se týká krátkodobých (trvání dny) a zároveň ojedinělých (maximálně několikrát 

za rok) expozic (koncerty, hudební festivaly, technoparty, poutě, jarmarky, slavnosti, adventní 

koncerty atd.).  Taková expozice hlukem nemá návaznost na přímé dlouhodobé zdravotní účinky. 

Hygienické limity hluku v komunálním prostředí jsou stanoveny na základě prokázaných 

kvantitativních vztahů mezi expozicí a zejména nespecifickou odezvou organismu (zvýšený krevní 

tlak, výskyt kardiovaskulárních onemocnění, nespavost atd.) u trvale dlouhodobé, několikaleté 

expozice. To znamená, že legislativní předpisy regulují hluk tam, kde na základě široce 

akceptovatelných vědeckých důkazů lze soudit, že skutečně může dojít k prokazatelnému 

poškozování zdraví, nikoli veškerý hluk, který se v životním prostředí vyskytne.  

V případě veřejných hudebních produkcí ve venkovním prostoru se jedná o obtěžování hlukem. 

Regulace míry obtěžování hlukem je všude v Evropě svěřena do kompetence obcí. Obec může 

pružněji reagovat na potřeby svých obyvatel a na rozdíl od KHS nepotřebuje získávat důkaz                   

o překročení limitu a vyhodnocovat zdravotní riziko pro obyvatele k tomu, aby mohla konstatovat 

porušení zákona a zahajovat správní řízení.  Obec může využít k regulaci obecně závazné vyhlášky, 

může udělit povolení ke konání akce v noční době.  

V rámci Libereckého kraje jsme o problematice veřejné produkce hudby ve venkovním prostoru 

obce informovali a opakovaně nabídli pomoc s odborným postupem v oblasti hluku.  

Ze strany hygienické služby navíc vzniklo odborné doporučení pro regulaci expozice hluku 

z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru.  
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