
Problematika rozdělávání a udržování 

otevřených ohňů 

Tato problematika je obecně upravena v předpisech regulujících podmínky požární ochrany, a 

to především v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. 

Pokud je však rozdělávání a udržování otevřených ohňů na určitých místech vzhledem ke 

konkrétním místním podmínkám činností, která by mohla sama o sobě narušit veřejný 

pořádek, je možná regulace této oblasti obecně závaznou vyhláškou podle § 10 zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení - dáel jen "zákon o obcích"), tzn. obecně závaznou 

vyhláškou lze stanovit zákaz rozdělávat oheň na určitých místech. 

V souvislosti s tímto je třeba zmínit především nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/06 

(Kořenov), ve kterém Ústavní soud mimo jiné zhodnotil jako přípustný zákaz rozdělávat oheň 

na plochách veřejné zeleně. V nálezech Pl. ÚS 6/08 Budyně nad Ohří a Pl. ÚS 46/06 

(Mariánské Lázně) poté Ústavní soud dovodil i oprávnění obcí v obecně závazné vyhlášce 

vydané podle § 10 písm. c) zákona o obcích v zájmu ochrany životního prostředí v obci 

zakázat spalování i některých materiálů nad rámec ustanovení § 3 odst. 5 a § 50 odst. 3 

zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, vyjma odpadů, jelikož materie týkající se 

odpadů je kogentně a komplexně zpracována v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů. 

Současně je třeba k této otázce podotknout, že v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 41/08 (Chrastava) 

Ústavní soud zhodnotil jako legitimní uložení povinnosti spalovat suché rostlinné materiály v 

otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních pouze pod 

dohledem osoby starší 18 let, přičemž odpovědnost za splnění této podmínky byla stanovena 

vlastníku pozemku, na kterém spalování probíhá, případně nájemce pozemku, je-li pozemek 

pronajat. Posuzovaná obecně závazná vyhláška byla ovšem vydána podle ust. § 50 odst. 3 

zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

Z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 35/06 (Kořenov) i pro tuto oblast zároveň vyplývá, že obec 

by neměla zákazy formulovat plošně, ale vždy jen v nejméně omezujícím rozsahu. To 

znamená, že by měla regulaci určitého chování vztahovat zásadně na určitá ve vyhlášce 

vymezená místa, případně doby, s přihlédnutím k povaze chování a jeho způsobilosti 

(významnou měrou) narušit veřejný pořádek v obci. 

Závěr: 

Obce jsou oprávněny prostřednictvím obecně závazných vyhlášek zakázat rozdělávání a 

udržování otevřených ohňů na určitých místech, popř. zakázat spalování určitých materiálů. 

Více informací naleznete na stránkách Ministersva vnitra  

Zpracováno ke dni: 25.5.2012 

Kontrola ke dni: 11.3.2013 

Poznámka: zákon č. 86/2002 Sb. již není platným právním předpisem 

 


