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H. R. 4001 Výbor pro přírodní zdroje 

  

Český model amerického kongresu 2017 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o omezení světelného znečištění 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Definice. 2 

V tomto zákoně: 3 

(1) SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ. – Termín „světelné znečištění“ znamená všechny negativní 4 

jevy, které jsou způsobeny umělým osvětlením. 5 

(2) BUDOVA. – Termín „budova“ znamená jakoukoliv stavbu nebo její část, jejíž technická 6 

povaha umožňuje její částečné či úplné osvětlení umělým zdrojem světla, anebo jejíž 7 

struktura umožňuje její využití pro zobrazování dynamických vizuálních reklamních 8 

sdělení, zejména fotografií a videa. 9 

(3) JINÁ PLOCHA. – Termín „jiná plocha“ znamená prostorově vymezitelnou plochu 10 

odlišnou od stavby, kterou lze díky její technické povaze využít obdobně jako stavbu, a 11 

která je v okolní zástavbě výrazným prvkem. 12 

(4) SOUKROMÁ BUDOVA. – Termín „soukromá budova“ znamená jakoukoliv budovu, 13 

která je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby a leží na území Spojených států 14 

amerických. 15 

(5) VEŘEJNÁ BUDOVA. – Termín „veřejná budova“ znamená jakoukoliv budovu, která je 16 

ve vlastnictví daného státu Unie a která leží na území Spojených států amerických. 17 

(6) ÚSPORNÝ ZDROJ SVĚTLA. – Termín „úsporný zdroj světla“ znamená zdroj světla, 18 

který byl označen jako úsporný Ministerstvem energetiky, protože oproti normálnímu 19 

zdroji světla méně přispívá ke světelnému znečištění.  20 
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Par. 102. Rozsah zákona. 21 

Veškerá ustanovení tohoto zákona se týkají pouze světelného znečištění způsobeného jinými 22 

než úspornými zdroji světla. Úsporné zdroje světla jsou vyňaty z působnosti tohoto zákona a 23 

jejich používání není omezeno tímto zákonem. 24 

Hlava II – Omezení světelného znečištění 25 

Par. 201. Soukromé reklamní plochy. 26 

(1) Stanovuje se zákaz osvětlování budov a jiných ploch zobrazujících reklamní sdělení 27 

v hodinách od 24:00 do 06:00. 28 

(2) Stanovuje se zákaz přehrávání reklamních sdělení na budovách či jiných plochách od 29 

24:00 od 06:00. 30 

(3) Ustanovení odst. 1 a odst. 2 se neaplikují ve městech s více 1 000 000 obyvatel. 31 

Zastupitelstva těchto měst však mohou přijmout obecně závaznou vyhlášku, která může 32 

stanovit obdobná omezení jako tento zákon pro celé město či jeho část. 33 

(4) Ostatní města mohou požádat Agenturu pro světelnou problematiku o výjimku. 34 

(5) Za porušení odst. 1 lze udělit pokutu až do výše 500.000 USD. 35 

(6) Za porušení odst. 2 lze udělit pokutu až do výše 1.000.000 USD. 36 

Par. 202. Nasvícení soukromých budov. 37 

(1) Stanovuje se zákaz nasvícení soukromých budov v hodinách od 01:00 do 04:00 38 

s výjimkou krátkodobého osvětlení reagujícího na pohyb osob, které má usnadnit orientaci 39 

a přístup do budovy.  40 

(2) Odstavec 1 se nepoužije v období státních svátků.  41 

(3) Za porušení odst. 1 lze udělit pokutu až do výše 100.000 USD. 42 

Par. 203. Venkovní osvětlování veřejných budov. 43 

(1) Je zakázáno používat venkovní nasvícení veřejných budov v době, kdy nejsou otevřeny 44 

veřejnosti. 45 

(2) Výjimku z odstavce 1 mají budovy Kongresu Spojených států amerických, sídla 46 

Prezidenta Spojených států amerických a Nejvyššího soudu. Vláda každého státu Unie 47 

může svým nařízením rozšířit seznam výjimek o další budovy národního významu na 48 

svém území. 49 

(3) Příslušná instituce, na jejíž sídlo ve veřejné budově odst. 1 dopadá, může požádat o 50 

výjimku u ASP. 51 
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Par. 204. Veřejné pouliční osvětlení. 52 

Svítivost veřejného pouličního osvětlení bude snížena o 30 % v nočních hodinách. 53 

Podrobnosti ohledně provádění tohoto snížení v průběhu roku stanoví vyhláška. 54 

Hlava III – Omezení neestetického osvětlení 55 

Par. 301. Zákaz přerušovaného osvětlování. 56 

(1) Je zakázáno osvětlovat budovy a jiné plochy pomocí zařízení, která neprodukují souvislé 57 

osvětlení, ale která svítí pouze intervalově, zejména blikají. 58 

(2) Odstavec 1 se nepoužije v období státních svátků. 59 

Par. 302. Zákaz osvětlování náboženských symbolů. 60 

Je zakázáno osvětlovat budovy a jiné plochy tím způsobem, aby byl tímto osvětlením 61 

zvýrazněn náboženský symbol nalézající se na budově či jiné ploše. 62 

Hlava IV – Agentura pro světelnou problematiku 63 

Par. 401. Agentura pro světelnou problematiku (ASP). 64 

(1) Zřizuje se federální Agentura pro světelnou problematiku (dále jen „ASP“), která je 65 

financována z rozpočtu Ministerstva energetiky. 66 

(2) Ředitele ASP jmenuje prezident USA na funkční období 7 let. 67 

(3) ASP provádí dohled nad dodržováním tohoto zákona a ukládá pokuty dle tohoto zákona. 68 

(4) ASP provádí soustavný výzkum na podporu snížení světelného znečištění. 69 

(5) ASP spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývající se problematikou životního 70 

prostředí, zejména světelným znečištěním, konzultuje a sdílí své výsledky, aby bylo 71 

dosaženo nalezení celosvětové řešení problematiky světelného znečištění. 72 

(6) ASP podává jednou ročně zprávu sněmovnímu Výboru pro přírodní zdroje, ve které bude 73 

hodnotit míru světelného znečištění v USA, účinnost opatření omezujících světelné 74 

znečištění, informace o dohledové a správní činnosti, výsledky výzkumu a spolupráce 75 

s mezinárodními organizacemi, a případně bude činit doporučení pro lepší efektivitu 76 

omezování světelného znečištění. 77 

Hlava V – Závěrečná ustanovení 78 

Par. 501. Účinnost. 79 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 80 


